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DOEL 

Zie jij jouw succesjes nog? Vindt jij alles gewoon of ben jij eerder nog bezig met wat niet 
goed gaat?

In de Praktijk blijkt dat wij zo makkelijk over positieve ervaringen heenstappen en meer bezig 
zijn met wat niet goed gaat. Om jouw grote successen werkelijk te ervaren, dien jij ook de 
kleintjes te (h)erkennen en zodoende ze een plek in jou te geven. Dus bijvoorbeeld elke 
opdracht is vieren. Een goed gesprek is vieren. Een fijne belevenis is vieren. Gewoon een 
goede dag en zelfs moment is vieren. Een compliment ontvangen is vieren. Een compliment 
geven is vieren. Een goed cijfer halen is vieren. Een fijn gesprek is vieren. Een kadootje geven 
is vieren. Een kadootje ontvangen is vieren. In voor jouw fijn weer lopen is vieren. Gewoon 
ZIJN is vieren. En ga zo maar door. Die kleine vaak dagelijkse ‘gewone’ dingen…..

Vieren leert jou er aan te herinneren jouzelf positief te laden, door jouw succesjes en 
successen te vieren. Op jouw manier! Waardoor successen zich steeds meer automatisch 
zullen aandienen.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Op elk moment dat jij een succes boekt, ervaart of zelfs eraan denkt, kan jij dit 
Vieren.

Vieren doe jij op jouw manier.

En, bij jouw manier dan kan jij onder anderen denken aan;

o Het hardop roepen van Yes eventueel met glimlach en vuist(en)

o In jouzelf zeggen van Yes eventueel met glimlach en vuist(en)

o Het hardop roepen van High Five eventueel met glimlach

o In jouzelf zeggen van High Five eventueel met High Five
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o Met degene waar jij het mee ervaart een High Five geven eventueel met 
glimlach

o Met degene waar jij het mee ervaart een (stevige)Hugh

o Juichen

o Een echte glimlach

o Maak een dansje, spring of maak een huppel

o Stuur een berichtje naar iemand die belangrijk voor jou is. M.a.w. deel jouw 
blijdschap

o Etc.

Bij Vieren wordt niet bedoeld een feestje, alcoholische versnaperingen, extra gaan 
eten, drugs, kadootje kopen voor jouzelf of anderen etc.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het opslaan van (nieuwe) positieve ervaringen het 
winnen van negatief opgeslagen ervaren.

Door middel van Vieren leer jij jouw systeem wat positiviteit is.

Door het nog eens uit te spreken, geef jij er ook woorden/klank aan.

UITVOER 

Vieren kan en mag werkelijk overal. Echter doe het gelijk. Stel het niet uit!
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