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LIFE RIGHT NOW

“IK GA MILJONAIR WORDEN”

Er is een grote kans dat jij dit terwijl je dit boek leest ook denkt. Heb je 
ooit een Spa Rood van €7,- gedronken? Of impulsief een reis naar Parijs 

gemaakt om daar te overnachten in een 5-sterren hotel? Om vervolgens op 
te staan met een infinity pool, jacuzzi en een sauna-sessie? Ik kan je nu alvast 
vertellen, geld maakt niet direct gelukkig. Waarom wil je miljonair worden? 

Bij mij draait alles om vrijheid. Vrijheid vind ik belangrijker dan geld 
Liever een surf leraar zijn op de Bahama’s met €1000,- per maand, dan een 
full-time boekhouder voor €5000,- per maand. 

Ik wil de vrijheid hebben om alles te bestellen in een duur restaurant 
zonder dat ik mij enige zorgen hoef te maken om de prijs. Ik wil me niet 
beperken tot minder, terwijl je ook altijd voor de 5 sterren kan gaan. Ik wil 
de vrijheid hebben om te kunnen reizen wanneer en waar ik maar wil. 

Geld zorgt ervoor dat je meer keuzes hebt en dat zorgt dus indirect voor 
vrijheid. Het leven is zo makkelijk als de wind goed staat, maar er was ook 
een tijd vol chaos en storm in mijn leven. Ik noem het: de wanhopige tijden 
van een WANTREPRENEUR. Een wantrepreneur is iemand die zegt dat hij 
actie gaat ondernemen en dit uiteindelijk niet doet. Iemand die praat over 
succes behalen terwijl hij of zij ieder weekend aan het chillen is. Iemand die 
zegt: ‘Ik ga later miljonair worden!’, terwijl diegene nog niet eens 10K heeft 
verdiend (kuch, probably you right now).

Ik was voor lange tijd een wantrepreneur en daarom heb ik een connectie 
met de meeste mensen. Ik heb thuis een hele boekenkast vol liggen met boe-
ken, maar ik las niet meer dan 60% hiervan. Ik kocht cursussen, maar maakte 
niets af. Ik bezocht seminars en vond het fijn om nieuwe kennis op te doen, 
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maar uiteindelijk nam ik totaal geen actie. Mijn focus lag verspreid op 100 
verschillende bedrijven als een cowboy die in het rond aan het schieten was. 

 - CRYPTOCURRENCY, FOREX TRADING

 - SOCIAL MEDIA MARKETING

 - E-COMMERCE

 - INSTAGRAM INFLUENCER

 - KLEDINGMERK 

Er staat vast iets in het lijstje dat jij ooit hebt gedaan of wilt gaan doen.
Omdat ik alles leuk vond, wilde ik altijd meerdere dingen tegelijkertijd pro-
beren, waardoor het juist mislukte. 

Wat is het geheim waardoor ik nu wél de wereld kan rondreizen wanneer 
ik maar wil? Vandaar dat ik ook in Parijs aan het schrijven ben en dat terwijl ik 
net terug ben uit Koh Tao, Thailand. Hoe ik nu geld verdien terwijl ik slaap? 
Serieus, ik praat over duizenden euro’s. En waardoor ik nu meer dan duizend 
ondernemers help met het starten van hun eigen business? En nee, ik ben geen 
zogenaamde guru die alles belooft en niks levert. Mijn studenten verdienen meer 
dan €50.000,- in enkele maanden. 

Het geheim is eigenlijk een heel simpele formule:

KNOWLEDGE + FAITH + ACTION = SUCCES

Kennis, omdat je moet weten hoe een bedrijf werkt en hoe je deze moet 
opzetten. Geloof, omdat je moet doorzetten wanneer het tegenzit. En ja, 
het gaat 100% zeker een keer tegenzitten.  Action, omdat je alles DIRECT 
MOET IMPLEMENTEREN… 

De eerste twee zitten wel goed bij jou, my friend. Het feit dat jij dit boek 
hebt gekocht of gedownload, laat mij zien dat jij nieuwsgierig bent naar nieuwe 
kennis. Verder vertelt het me ook dat jij in jezelf gelooft. Als jij namelijk niet 
in jezelf zou geloven, zou jij jezelf niet willen ontwikkelen. Jij gelooft dat 
er meer te behalen valt in het leven.  Maar de laatste uit de formule is het 
moeilijkst en dat kan ik helaas niet bij jou voorspellen.

Actie, dat is waar 90% van de mensen afhaakt. Daarom is maar 10% van 
de mensen succesvol, zij nemen ACTIE! Dit was de simpele formule die ik 
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heb gevolgd om groot succes te behalen in mijn leven. Ik ben ongelooflijk 
dankbaar voor alle resultaten die ik met mijn team binnen 10 maanden heb 
behaald. 

 - De #1 Self Development Podcast van Nederland: THE UNSTOPPABLE 

PODCAST

 - Een artikel op VICE MONEY

 - In één van de meest gelezen kranten van Nederland staan: NRC 

Handelsblad

 - Locatie onafhankelijk werken (Dora the explorer modus)

 - Meer dan duizenden mensen geholpen met onze programma’s

 - Events gegeven voor 500+ mensen 

 - Tientallen jongeren tussen de 18-22 geholpen om meer dan €10.000,-  

te verdienen per maand

 - Meer dan een half miljoen omzet

Ik zeg dit niet om op te scheppen.. eigenlijk wel, mwuahaha. Maar ik wil je 
gewoon laten zien wat allemaal mogelijk is. Ik ben namelijk begonnen met niks.



4 How it started

HOW IT STARTED

Nu komen mensen naar mij toe en zien zij alleen de resultaten. 
Mensen kijken alleen naar de vruchten die je hebt, niet naar 

hoeveel water en liefde jij iedere dag aan het zaadje hebt gegeven die 
uiteindelijk een boom werd. Ik krijg dan nog weleens reacties als: 

“Jij hebt gewoon geluk gehad”

“Je ouders waren zeker rijk”

“Je bent een oplichter” 

F U C K  Y O U

Mensen weten niet hoe hard ik heb gewerkt om deze resultaten te berei-
ken. Op 15 jarige leeftijd zag ik al dat de meerderheid van de mensen eigenlijk 
helemaal niet gelukkig is met zijn of haar leven. Mijn ouders werkten iedere 
dag, de leraren klaagden over de uren en hun salaris, iedere volwassene in 
een pak keek ongelukkig achter het stuur. Is dit nou het leven? Studeren, 
werk zoeken, schulden aflossen, nog meer werken tot je pensioen en dan 
pas genieten?

Als ik iemand dan vroeg waarom ze het dan deden als ze het niet leuk 
vonden kreeg ik een slap antwoord zoals: “omdat het zo hoort…”. Vanaf dat 
moment wist ik dat ik het anders ging aanpakken. Ik ga mensen bewijzen dat 
het leven mooier kan zijn dan zij zich ooit hadden kunnen voorstellen. Er zijn 
genoeg mensen op deze planeet waarbij het wel lukt… Kijk maar naar alle 
succesvolle acteurs, miljonairs en artiesten. 
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Er was een nieuwe vlam in mij aangewakkerd. Ik ga alles uit het leven 
halen, ik ga iedereen laten zien dat je alles kan bereiken in het leven, ik ga 
mensen inspireren om hetzelfde te doen als ik! 

Dus ik begon een kledingmerk genaamd: ‘Young Fly & Flashy’. Twee 
maanden later zijn we ermee gestopt omdat we niet meer shirts konden 
inkopen. Een jaar later probeerde ik het weer, dit keer in de techno-scène. 
Het was een periode vol met harde beuk techno, lange nachten en veel drugs. 
Ik had een kledingmerk gestart genaamd: ‘TechnoShapes’. Leuk concept, 10 
shirts verkocht en toen liep het weer stil.  

Op 20-jarige leeftijd begon ik ‘Hero Marketing’. Ik wilde bedrijven hel-
pen met het runnen van advertenties via Social Media. Drie maanden later 
stond ik €3.000,- in de schuld. Guess what’s next? Kennen jullie die irritante 
krantenverkopers op straat die abonnementjes aan oude vrouwtjes proberen 
aan te smeren? Yup, that was me!
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WHY I WROTE THIS

Ondanks dat ik weer een normale baan had, was mijn drive nog steeds 
even groot. En toen kwam ik iemand tegen die online via E-Commerce 

meer dan $10.000,- per maand verdiende. Voor mij was E-Commerce een 
fancy term, of het had net zo goed een wapen kunnen zijn van een spel zoals 
Starcraft. Maar nee, E-Commerce changed my life. Ik ging spullen inkopen 
en verkopen via een platform genaamd bol.com. Vol spanning checkte ik 
iedere dag mijn webshop. Ik had fucking €400,- geïnvesteerd in knuffeltjes. 
Laat me dat even herhalen. €400,- aan roze knuffeltjes! Drie weken later, 
UITVERKOCHT!

WOAH, voor het eerst in mijn leven had ik succes behaald. Ik was van 
€400,- naar €1200,- gegaan. Ik besloot het op te schalen en in drie maanden 
had ik al meer dan €20.000,- verdiend. 

Er waren een aantal principes die ik had geleerd in de tussentijd van 
mensen als Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, Tai Lopez, Grant Cardone en 
nog veel meer… 

Vervolgens heb ik de belangrijkste principes samengevat in een audiopro-
gramma genaamd Unstoppable Mindset. Ik kwam erachter dat al het succes 
dat jij wilt behalen in het leven begint bij de juiste mindset. De reacties die 
ik kreeg op Unstoppable Mindset waren INSANE. En met insane bedoel ik

 - Mensen kwamen uit een depressie

 - Mensen kregen weer zin in het leven

 - Mensen werden positief 
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En nog veel meer. Hier kreeg ik duizenden positieve reacties op met 
als voornaamste boodschap dat het programma geweldig is. Nooit had ik 
kunnen dromen over het verdienen van tienduizenden euro’s per maand en 
tegelijkertijd het leven veranderen van duizenden mensen. En dat allemaal 
vanaf mijn laptop.

Nu is het jouw beurt om jouw leven om te gooien. Door de duizenden 
positieve reacties heb ik besloten om de Unstoppable Mindset te vertalen 
naar een geschreven versie om nóg meer mensen te helpen. Dus ik houd je 
niet langer in spanning, lees iedere dag 1 hoofdstuk voor de aankomende 21 
dagen en jouw leven zal ook veranderen.

Geniet ervan en laat me weten wat je ervan vond.

Stay Strong,

Jia Ruan.



8 Warning

WARNING

Oh oh oh oh wacht..

Alle principes die ik met je deel in dit boek heb ik op mijn beurt geleerd 
van mijn mentoren. Dit betekent niet dat het de waarheid is, of dat ik 

altijd gelijk heb. Ik vertel simpelweg wat voor mij heeft gewerkt. Dit betekent 
niet dat het 100% zeker gaat werken voor jou. Veel concepten heb ik veranderd 
en aan mijn eigen stijl aangepast, bijna niets is origineel van mij. 

“Find someone who has achieved success, copy what they do and 

you too, will be successful” – Anthony Robbins.

Dat is wat ik heb gedaan en ik wil dat jij dat ook gaat doen. Zorg ervoor 
dat je iedere dag 1 hoofdstuk leest. Ondernemerschap, succes en geld verdie-
nen, is geen sprintje trekken. Het is een marathon. Daarmee bedoel ik dat je 
beter iedere dag consistent kan zijn in plaats van een nachtje doorhalen om 
het boek uit te lezen. Na 21 dagen heb jij een van de beste gewoontes ooit 
gecreëerd namelijk: LEZEN! Readers are leaders! Geniet ervan en vergeet 
niet de succesformule:

Knowledge + Faith + Action = Succes 

Dus voer de huiswerkopdrachten ook uit ;)
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1 

‘JIJ BENT JE GEWOONTES’

Welkom bij de eerste les van Unstoppable Mindset! In deze les, ‘Jij 

bent je gewoontes’ gaan we kijken naar wat gewoontes precies zijn. 

Een gewoonte is namelijk een handeling waar je niet langer meer over 
nadenkt. Je hebt de actie zo vaak uitgevoerd, dat het in je systeem zit 

gebakken. Gewoontes kun je zelf creëren. Dit kunnen goede, maar ook slechte 
gewoontes zijn. Er is een quote en die mij altijd goed is bijgebleven namelijk:

“Gedachtes leiden tot actie en herhaaldelijke actie leidt tot 

gewoonte.” 

Jouw gewoontes vormen jouw karakter, en jouw karakter leidt jou naar 
succes. Wat ik hiermee bedoel is het volgende: Wanneer jij een bepaalde 
gedachte hebt, ga je actie ondernemen. Jij voelt je bijvoorbeeld gemotiveerd 
en denkt dan “ik ga Unstoppable Mindset kopen”. De volgende stap is daad-
werkelijk actie ondernemen en online het programma aanschaffen. 

Wanneer je herhaaldelijk een bepaalde actie uitvoert, dan vormt dat 
zich tot een gewoonte. Dat is ook precies de reden dat Unstoppable Mindset 
21 dagen duurt, want volgens diverse studies duurt het minimaal 21 dagen 
voordat jij een gewoonte hebt gecreëerd. Wanneer je dus 21 dagen lang, elke 
dag naar Unstoppable Mindset luistert, creëer je de gewoonte om in jezelf 
en je eigen ontwikkeling te investeren.

Wanneer je die gewoonte hebt gecreëerd helpt dat bij het vormen van je 
karakter. Het is een onbewuste actie en je zal dus niet stilstaan bij het uitvoeren 
ervan. Je zal vanaf dat moment door het leven gaan met de gedachte dat je in 
jezelf wilt blijven investeren en dat je jezelf continu wilt blijven ontwikkelen. 
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Na 21 dagen ga je daar gewoon onbewust mee door. Dat is precies ook het 
doel van Unstoppable Mindset. Wij willen ervoor zorgen dat je levenslang 
student blijft. Je moet de wil hebben om te blijven leren, want dat vormt je 
karakter. En je karakter, die leidt uiteindelijk tot jouw persoonlijke succes.

Zoals ik al zei, een gewoonte is iets wat je onbewust doet en het duurt 
21 dagen voordat je een bepaalde gewoonte eigen hebt gemaakt. Maar er 
zijn ook andere studies die zeggen dat het langer duurt. Peter Drucker zegt 
bijvoorbeeld dat het wel achttien maanden duurt voordat je echt resultaat 
ziet van iets. Maar uit mijn persoonlijk ervaring werkt een tijdsbestek van 21 
dagen altijd. Wanneer je drie weken consistent iets doet, dan denk je er op een 
bepaald moment niet meer over na. Denk bijvoorbeeld aan tandenpoetsen. 
Voordat jij gaat slapen poets je altijd je tanden. Dat heb je al zo vaak gedaan, 
dat vergeet je niet meer. Die gewoonte heb je al lang geleden gevormd. Het-
zelfde geldt voor wanneer je opstaat. Ook dan is een van de eerste dingen die 
je doet het poetsen van je tanden. Althans, dat hoop ik dan. Tandenpoetsen 
is dus een gewoonte; je denkt er niet bij na. 

Een ander voorbeeld is sporten. Als jij 21 dagen achter elkaar elke dag 
consistent sport, dan wordt het onderdeel van je leefstijl; een gewoonte. De 
laatste tijd heb ik mezelf aangeleerd om elke dag vijftig push ups te doen. Na 
drie weken denk je niet meer na over die push ups, maar doe je ze gewoon. 
Zorg er dus wel voor dat je bewust bezig bent met het creëren van goede 
gewoontes. Het vergt discipline voor die eerste 21 dagen, maar daarna gaat 
alles automatisch. En daar wil je naartoe.

Oké, nu hoor ik je denken “Goede gewoontes creëren is prima, maar 
wanneer doe je dat eigenlijk niet?”. Het gekke is dat jij altijd gewoontes aan 
het creëren bent. Of je dat nu wilt of niet, je bent er onbewust altijd mee bezig. 
Het feit dat je denkt dat je geen gewoontes aan het creëren bent, vormt zich 
al tot een gewoonte. Als jij bijvoorbeeld altijd je kamer uitloopt zonder je bed 
op te maken, is dat een gewoonte. Als jij bewust denkt ‘ik ga vandaag niet 
sporten’, dan creëer je onbewust een gewoonte. Let daar dus vooral mee op. 

Denk aan school. Iedereen weet wat een zesjescultuur is. Het heerste bij 
mij op school en deed er zelf net zo erg aan mee. Misschien dat je het ook 
herkent bij jezelf? ‘Zolang ik maar een zesje haal, is het goed’. Wanneer lera-
ren het hadden over deze zesjescultuur waren ze meestal negatief. Ik zat dan 
achter in de klas te lachen, want ik dacht ‘een zes is goed’. Ik was al blij als 
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ik een 5,5 haalde, want dat betekende dat ik de toets had gehaald! Ik dacht 
dat het normaal was, sterker nog, om mij heen was het ook normaal. Ieder-
een zat in diezelfde cultuur en het was veel stoerder om een zes te halen, of 
zelfs net aan een voldoende, dan dat je een hoog punt haalden. Dan was je 
namelijk een nerd. 

Onbewust waren wij allemaal de gewoonte aan het creëren om middel-
matig te zijn. Wanneer je uiteindelijk de middelbare verlaat, zit die gewoonte 
diep in je geworteld. Op het HBO ga je vrolijk verder met de zesjescultuur, want 
die zit zo ingebakken in je gedachten dat het moeilijk is om deze los te laten. 
Onbewust ga je dit toepassen op alles in je leven. Denk na over je relaties, 
financiën, en je gezondheid. Heb je daarin ook een zesjescultuur? Is nét goed 
ook goed genoeg voor deze aspecten? Vaak is het antwoord ‘ja’, en bij mij was 
dit ook het geval. Welk cijfer zou jij geven aan de relaties die je hebt met je 
familie? Met je ouders? Je broer of zus? Is die relatie een tien waard, of is het 
gewoon een zesje? Dus, is het fantastisch is of is het ‘prima’? Perfectie bestaat 
niet, maar zorg dat je vanaf nu altijd streeft naar een tien. Een zesjescultuur is 
leuk op de middelbare school, maar settel niet voor middelmatigheid in de 
rest van je leven. Een zesjescultuur zit bij de meeste mensen diep geworteld 
in hun leefstijl. Ondertussen zijn we druk bezig een poging wagen om geld 
te verdienen. Je bent hard aan het werk en doet iets wat je of wél heel leuk 
vindt, of juist helemaal níet. Het merendeel van de mensen doet werk wat ze 
helemaal niet leuk vinden en waar zij weinig voldoening uit halen. De reden 
dat mensen dit werk blijven doen, is omdat ze die zesjescultuur nog in hun 
gedachten hebben. Onbewust denk je ‘Dit werk is prima’, ik verdien wat geld 
en ik hoef er niet al te veel voor te doen’. Het verschil tussen goed en geweldig 
is echter heel erg groot. 

Goed is goed, maar goed is ook de vijand van great. Want, wanneer jij met 
‘goed’ al tevreden bent, dan zal je nooit great behalen. Vraag jezelf daarom eens 
af: Op welke gebieden in je leven zit je nog in die zesjescultuur? Je relaties? Je 
gezondheid? Je financiën? Ga jij voor ‘goed’ of ga je voor ‘geweldig’? Besef jij 
dat je vijf keer moet sporten om je doel te behalen, maar ga je maar drie keer 
per week? Dan ben je dus de gewoonte aan het creëren om niet je doelen te 
behalen op het gebied van gezondheid. Je bent natuurlijk goed bezig, want 
je sport regelmatig, maar je houdt jezelf voor de gek. Als jij een doel voor 
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stelt voor jezelf om een sixpack te hebben of om een bepaald vetpercentage 
te bereiken, dan moet je wel doen wat dit vergt. Doe je dat niet, dan wen je 
jezelf aan om te settelen voor ‘goed’, terwijl je eigenlijk voor great wilde gaan. 
Zorg er dus voor dat je die zesjescultuur uit je systeem haalt. Doorbreek jouw 
oude mindset en vervang deze met een nieuwe. Unstoppable Mindset helpt 
je bij het doorbreken van jouw zesjescultuur.

Aan het eind van deze lessen geef ik je wat huiswerk mee. Ik weet nu al 
dat de helft van jullie dit huiswerk niet gaan maken. De reden dat ik dit weet 
is omdat ik dat zelf ook nooit deed. Ik kocht bijvoorbeeld een nieuwe cursus, 
Het programma van Tai Lopez of het programma van Grant Cardone en daar 
kreeg ik ook huiswerk aan het einde van de lessen. Ik moest dan reflecteren 
op mezelf of een bepaald werkboek invullen. Ik deed dat in gedachten altijd 
wel, en dacht dan dat dat voldoende was. Maar weet je, in je mind ben je niet 
specifiek genoeg en ben je er niet bewust genoeg mee bezig. Je kijkt naar de 
vraag en denkt er even over na, maar er is geen specifieke diepgang. Neem 
dus alsjeblieft de tijd om pen en papier te pakken, of gebruik een app zoals 
Evernote. Schrijf daadwerkelijk de huiswerkopdrachten uit, beantwoordt de 
vragen en stop met die zesjescultuur!

Unstoppable Mindset duurt 21 dagen en in deze drie weken gaan we er 
samen voor zorgen dat jij afscheid neemt van die zesjescultuur. We gaan niet 
meer voor ‘goed’, maar voor great. Jij hebt de investering gedaan om deel te 
nemen aan Unstoppable Mindset en ik ga er alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat jouw mindset ook écht unstoppable wordt! Volg deze lessen 21 
dagen lang consistent op, want:

“Showing up is 50% of the success.” 

En zo is het echt. Wanneer je deze lessen dagelijks volgt, ben je al op de 
helft van jouw succes. De meerderheid haalt dat niet eens. Ze gaan bijvoorbeeld 
naar een Martial Arts Class zoals Kickboksen, en de eerste les krijgen ze een 
stoot in het gezicht. Hierdoor denken ze dat kickboksen misschien toch niks 
voor ze is en geven ze op. Vergelijk dit met iemand die hetzelfde heeft mee-
gemaakt en toch terugkomt de tweede les. Opdagen is écht de helft van het 
werk. Na een tijdje heeft deze laatste persoon al grote stappen vooruitgezet. 
Hij heeft al langer getraind en weet nu hoe hij een stoot in het gezicht kan 
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blokkeren en kan zelfs terugstoten. Moraal van het verhaal: Always show up. 
Maak de afspraak met jezelf dat je iedere dag een hoofdstuk van Unstop-

pable Mindset leest. Ga die commitment met jezelf aan. Ik weet dat het 2018 
is, er veel technologie is en iedereen het druk heeft, maar afgeleid worden 
door je Facebook tijdlijn is geen excuus. Nieuwe series op Netflix, lanceringen 
van nieuwe games of getagd worden door je vrienden in een suf Facebook 
berichtje is geen excuus. Wij zijn zo druk met bezig tegenwoordig, dat we niet 
doorhebben dat we allesbehalve productief zijn. We zijn druk met druk zijn en 
dat is alleen maar een manier om succes uit te stellen. Dit is precies de reden 
dat wij Unstoppable Mindset hebben uitgebracht. Je kunt de hoofdstukken 
bijvoorbeeld lezen terwijl je onderweg bent naar school of je werk, of tijdens 
het uitlaten van je hond. Je kunt het boek overal mee naartoe nemen. Integreer 
dit in je dagelijkse leven en je zal zien dat je nieuwe inzichten en motivatie 
krijgt om die dag te killen. Je gaat niet langer voor goed, je gaat voor great!

Daarnaast heb je drie verschillende vormen om iets te leren. Je moet voor 
jezelf bedenken wat jij de fijnste manier vindt om iets nieuws te leren. De eerste 
vorm van leren is via audio, zoals de eerdere versie van Unstoppable Mindset. 
Echter vinden sommige mensen het lastig om hier hun concentratie op vast 
te houden of hebben een beeld nodig voor optimale resultaten. Persoonlijk 
vind ik luisterboeken heel erg fijn. Ik ga bijvoorbeeld hardlopen terwijl ik 
naar een audioboek luister. Dat is voor mij een hele fijne vorm om te leren. 

De tweede vorm van leren is visueel. Je kunt op een visuele manier iets 
leren, door te kijken naar video’s of presentaties in bijvoorbeeld PowerPoint 
of Prezi. Er zijn veel mensen die deze manier van leren fijn vinden.

De derde manier is kinesthetisch. Kinesthetisch leren is leren door te doen. 
Je kunt bijvoorbeeld naar een basketbalwedstrijd gaan en horen hoe een bal 
stuitert, maar daar leer je niets van. Kinesthetisch leren is de bal oppakken, 
aanvoelen en het uitvoeren van de activiteit waardoor je beter wordt. Je bent 
dus in de praktijk aan het oefenen totdat je beter wordt. 

De drie vormen van leren zijn dus: auditief, visueel en kinesthetisch. 
Unstoppable Mindset maakt gebruik van alle vormen: auditief, kinesthetisch 
en visueel. Hierdoor onthoud je de stof beter. Het kinesthetische gedeelte 
van Unstoppable Mindset zijn de huiswerkopdrachten. Daarin sturen we 
je de praktijk in om dingen uit te gaan voeren en word je beter. Je leest het 
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e-book / boek en dat is het visuele gedeelte. Verder kun je luisteren naar de 
Unstoppable Mindset audioboek waardoor je ook nog auditief leert. 

De Da Lai Lama zegt dat je op drie verschillende niveau’s kan luisteren. 
Het eerste niveau is passief luisteren. We benoemen dit vaak als ‘Het ene oor 
in en het andere oor weer uit’. Het tweede niveau van luisteren is een stapje 
hoger namelijk, begrijpen. Dit houdt in dat je luistert, maar dat je de stof ook 
voelt. Je kunt reflecteren naar momenten in je leven waarbij je de stof hebt 
ervaren. Bijvoorbeeld een slechte gewoonte die je in het verleden had waar je 
destijds wat van had geleerd. Je begrijpt de boodschap die er wordt verteld. 

Het laatste niveau van luisteren is toepassen. De Da Lai Lama omschrijft 
dit niveau als volgt: Je hoort en begrijpt de stof niet alleen, maar kunt deze ook 
implementeren in de praktijk. Je bent dus niet alleen maar aan het luisteren 
en begrijpen, maar past de stof ook toe in je dagelijkse leven. 

Je kunt deze drie niveaus van luisteren niet alleen toepassen tijdens 
Unstoppable Mindset, maar met alles in je leven. Kijk dus naar de momenten 
in je leven waarop je luistert en ga voor jezelf na of je de stof ook echt begrijpt 
en kunt toepassen. Blijkt het dat je dat niet doet? Ga dan na hoe je de stof wél 
kunt gaan begrijpen en gebruiken in je dagelijkse leven en neem die stappen 
dan ook. Het doel is natuurlijk om alle de stof toe te passen in je leven en dus 
op niveau drie te zitten.

Ik heb zelf heel lang vastgezeten in een seminar high mindset. Dit houdt 
in dat je na het volgen van een seminar ontzettend gemotiveerd bent en de 
drive hebt om verder te gaan met de nieuwe informatie die je hebt gekregen. 
Deze high houdt voor ongeveer drie dagen aan, maar daarna gaat verdwijnt 
deze weer. Als dit gebeurt, betekent het dat je wel hebt geluisterd en de stof 
ook begrijpt, maar dat je niet op niveau drie terecht bent gekomen: je hebt 
de stof niet toegepast in je leven. Wanneer je de stof wél toepast, zal de high 
niet weggaan, maar voor altijd blijven bestaan. 

Ook heb ik altijd veel boeken gelezen. Ik begreep dan wat ze zeiden in die 
boeken, maar paste het geleerde nooit toe in mijn dagelijkse leven. Wanneer 
je dit niet doet, val je steeds terug in je oude patroon en dat willen we niet. 
Wij willen dat jij bewust bent van je aanpak. Zorg ervoor dat je altijd door-
gaat naar het derde niveau en alles wat je leert in Unstoppable Mindset ook 
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toepast in je dagelijkse leven. Focus op zelfontwikkeling is waar Unstoppable 
Mindset voor staat. Ik wil dat jij je daar dus op focust, want deze stof krijg je 
niet op school. Ik ben van mening dat je dit soort dingen al veel eerder moet 
leren: hoe je goede gewoontes kunt creëren, hoe je positief denkt en door het 
leven moet gaan, hoe je om kunt gaan met pesters, hoe de evolutietheorie 
werkt en waarom wij dingen doen zoals we ze doen. Nog zo’n mooie quote:

“Where attention goes, energy flows.”

Hiermee wordt bedoeld: Wanneer jij vanaf nu je aandacht vestigt op 
zelfontwikkeling en bezig gaat zijn met de beste versie van jezelf worden, dan 
gaat alle energie daar naartoe. Je hebt de eerste stap al gezet door te investeren 
in Unstoppable Mindset en het is nu aan jou om de rest van de stappen ook 
te zetten. Veel mensen denken dat ze klaar zijn na het zetten van die eerste 
stap. Dat je een programma aanschaft en vervolgens het succes naar je toe 
komt waaien, maar dat is niet zo. Dit is pas het begin; stap één. Je bent pas 
net begonnen en staat onderaan de trap. Het is aan jou om nu de trap te gaat 
beklimmen. Stap voor stap komen we bovenaan, dus blijf consistent bezig 
met het programma en dan ga je komen waar je wilt zijn. 

De lessen duren gemiddeld tussen de tien en twintig minuten, dus neem 
er lekker de tijd voor. Hieronder staan de huiswerkopdrachten. Je zult veel 
meer leren wanneer je de opdrachten dagelijks uitwerkt. Het uitwerken 
van de opdrachten kan aanvoelen als ontzettend veel moeite en ongemak, 
maar dat is precies het effect dat ik wil bereiken. Soms heb je een vervelende 
prikkel nodig om gemotiveerd te worden voor verandering. Als iedereen in 
jouw omgeving je complimentjes geeft dan val je in het ‘tevreden zijn’ en 
blijf je in je comfortzone. Ik wil je daar júist uithalen, want alleen buiten je 
comfortzone kun je groeien. En ik wil dat jij de beste versie van jezelf wordt!

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 1

Beantwoordt de volgende vragen:

1. Op welk gebied in je leven heb jij de afgelopen tijd een zesjescultuur 

aangehouden? Denk hierbij onder andere aan je gezondheid, je relaties 

of je financiën.
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2. Wat zijn momenteel slechte gewoontes die je hebt gecreëerd voor jezelf? 

Dit kunnen kleine gewoontes zijn zoals de wekker snoozen in de ochtend, 

terwijl je afgesproken had dat niet meer te doen.

3. Wat zijn nieuwe gewoontes die je graag wilt implementeren in je leven 

gedurende de komende 21 dagen van Unstoppable Mindset?
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2 

‘CHARLES DARWIN IN  
DE MODERNE WERELD’

Welkom bij de tweede les van Unstoppable Mindset:  

‘Charles Darwin in de moderne wereld!’

Charles Darwin was een wetenschapper die de Evolutietheorie heeft 
ontwikkeld. De Evolutietheorie beschrijft het proces waarbij erfelijke 

eigenschappen van een groep veranderen in de loop van de generaties. De 
theorie is gebaseerd op genetische variatie, voortplanting en op natuurlijke 
selectie. Dit laatste betekent dat je meer kans hebt op overleven wanneer 
je jezelf aanpast op je omgeving. Simpel gezegd: degenen zich het beste en 
snelste aanpassen, die overleven en degenen die dat niet doen, zullen verdwij-
nen. In de natuur zie je dit overal terug. Honden zijn nu bijvoorbeeld tam 
en lief, maar stammen af van wolven. Alle honden stammen af van wolven 
en een wolf kan ook nog steeds een hond bezwangeren. Hoe zijn honden 
dan ontstaan? Honden zijn inmiddels geliefde huisdieren, maar vroeger 
was dat wel anders. Wolven begonnen pas bij mensen te leven toen de mens 
doorhad hoe ze wolven konden temmen. Des te liever een wolf was, des te 
meer voedsel er aan de wolf werd gegeven. Des te minder agressief gedrag de 
wolf vertoonde, des te meer hij dus te eten kreeg. In de loop der tijd pasten 
de wolven zich aan en leerden ze deze beloningen te herkennen. Ze wisten 
dat ze beloond werden wanneer zij goed gedrag vertonen en zo werden zij 
langzamerhand tam.  De wolven pasten zich zo dus aan hun omgeving aan. 
De wolven die langer met mensen leefden, waren liever en gehoorzamer. 
Maar ook hun uiterlijk veranderde. Zo werden hun oren minder spits en de 
poten minder lang en stevig. 
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Het gedrag veranderde waarna het lijf zich aanpaste aan de leefomgeving 
en -stijl. Door zich aan te passen, kon de wolf overleven, want zo kreeg hij 
voedsel. De wolven die zich niet aanpasten aan de nieuwe omgeving trok-
ken weg uit de gebieden waar mensen leefden. Dit voorbeeld laat zien hoe 
natuurlijke selectie ertoe heeft geleid dat er tegenwoordig honden bestaan. 
Natuurlijke selectie zie je tegenwoordig echter niet meer alleen in de natuur, 
maar overal. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijven. Het internettijdperk brak aan 
en alle bedrijven die zich hebben aangepast aan deze nieuwe situatie bestaan 
vandaag de dag nog steeds. Daarentegen zijn de bedrijven die zich niet wil-
den aanpassen aan de huidige online maatschappij failliet gegaan. Als jij een 
bedrijf hebt die geen Facebookpagina of Instagram heeft, dan zal natuurlijke 
selectie ervoor zorgen dat je binnenkort niet meer bestaat. 

Er zijn momenteel ongeveer zeven miljard mensen op deze aarde. Indirect 
zijn deze mensen allemaal in competitie met elkaar. Stel je voor dat alle man-
nen om jou heen gespierd zijn, veel geld hebben en hun verantwoordelijkheden 
nemen. Wanneer jij niet zo bent, zal het lastig worden om te overleven. Ook 
hier zorgt natuurlijke selectie ervoor dat jij niet meer voort zal bestaan. Dit 
komt omdat jij je niet aanpast aan je omgeving. Wanneer elke businessman om 
jou heen aan het shinen is, gaan alle vrouwen voor hén en niet voor de persoon 
die de hele dag op de bank zit te gamen. Dat is dus ook natuurlijke selectie. 

Wij mensen zijn de meest dominante diersoort in het hele dierenrijk. Wij 
beschikken namelijk over de vaardigheid om de toekomst te simuleren. Het 
simuleren van de toekomst doen we eigenlijk de hele dag. Stel je voor, je zit 
in een kroeg en iemand stoot jou aan. Je kijkt op en ziet dat die persoon heel 
gespierd en groot is. In je hoofd zie je al een scenario aan je voorbijschieten 
waarin deze persoon ontzettend boos en agressief wordt wanneer jij hem 
vertelt dat hij beter op moet letten. Door dit scenario besluit je het maar te 
laten gaan en bied je zelfs nog je excuses aan hém aan. Onbewust ben je dus 
altijd bezig met simuleren.

Deze vaardigheid die wij als mensen hebben, heeft er mede voor gezorgd 
dat wij de meest dominante diersoort op deze aarde zijn geworden. Wij 
waren namelijk in staat de toekomst te simuleren en dus slim in te spelen 
op bepaalde scenario’s. Wij konden aan bepaalde voetsporen zien dat er een 
dier had gelopen en waar dat dier naar onderweg was. Wanneer er karkassen 
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op dat pad lagen, konden wij de link leggen dat het dier net had gegeten. We 
wisten dan dat het veiliger was. Door simulatie konden en kunnen we dus 
bepaalde situaties voorspellen. Dat is de voornaamste reden dat wij konden 
overleven in het dierenrijk. Wanneer je bepaalde scenario’s simuleert, kun je 
er gemakkelijker op inspelen. Je kunt je namelijk voorbereiden op mogelijke 
uitkomsten. Wanneer je bedenkt dat dat gevaarlijke dier in de buurt is van 
jouw dorp, kun je vuur of wapens gaan maken om jezelf te verdedigen. Jij 
bent dan al voorbereid wanneer het dier komt. Zulke simulaties hebben de 
mens geholpen het complete dierenrijk te domineren.

Evolutie gebeurt over het algemeen niet snel. Het feit dat Charles Darwin 
de evolutietheorie heeft ontwikkeld, laat zowel de korte én lange termijn 
zien. Als jij twintig minuten aan het zwemmen bent, wat gebeurt er dan met 
je hand? Je krijgt van die oma-handjes met allemaal rimpels. Jouw lichaam 
heeft zich aangepast aan het water, aan de omgeving. Dus op korte termijn 
zie je ook al dat jouw lichaam zich aanpast. De reden dat je rimpels krijgt 
in water is om meer grip te hebben onder water. Jouw lichaam maakt deze 
rimpels aan zodat je onder water gemakkelijker dingen kunt vastpakken. 
Deze rimpels gaan ook weer weg zodra je uit het water bent. Op de lange 
termijn gaan deze veranderingen niet overnight. Ze duren eerder duizenden, 
al dan niet miljoenen, jaren. Evolutie heeft tijd nodig. Stel je voor dat wij de 
aankomende miljoen jaar in water zouden leven, dan zullen onze lichamen 
zich na een aantal generaties gaan aanpassen aan het water. We krijgen dan 
bijvoorbeeld ook kieuwen of er ontstaan rimpels over het hele lichaam. 
Evolutie gaat dus nogal traag. 

Een goed voorbeeld hiervan zijn onze hersenen. Die zijn al miljoenen 
jaren ongeveer gelijk. Een pasgeboren baby heeft geen referentiekaders. Er 
is nog niks aangeleerd, het enige wat die baby heeft is natuurlijk instinct. 
Daarom zijn baby’s bang voor gevaar, zoals enge beesten. Dit komt door het 
brein die in zijn algemeenheid al miljoenen jaren oud is: er zit nog steeds 
kennis in van vorige generaties. Heel lang geleden heeft de mens al geleerd 
dat je dood kunt gaan van een slangenbeet en dat slangen dus gevaarlijk zijn. 
Om die reden zijn wij hedendaags nog steeds op onze hoede wanneer we in 
de buurt komen van slangen. We weten dat ze gevaarlijk zijn. Zelfs baby’s, die 
nog helemaal geen referentiekaders hebben, zijn bang voor slangen. Hieraan 
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kun je zien dat onze hersenen al miljoenen jaren oud zijn.
Zo’n oud brein kan ook zorgen voor moeilijkheden. Vroeger hielp dit brein 

ons met overleven. Dit is de reden dat wij tot op heden nog steeds bestaan 
en leven. Wij hebben geleerd van onze fouten en ervoor gezorgd dat wij deze 
fouten in de toekomst konden voorkomen. Tegenwoordig kan het zorgen voor 
moeilijkheden. Het is namelijk lang niet zo gevaarlijk als het ooit is geweest. 
Ondanks dat dit af en toe wel zo lijkt door de media (denk aan terroristische 
aanslagen of natuurrampen) is het niet meer zo gevaarlijk. Ik raad je daarom 
ook aan om zo min mogelijk media te consumeren. Bedenk goed dat media 
de kijkcijfers nodig heeft en geld wil verdienen. Daarom verspreiden ze over 
het algemeen ook negatief nieuws, dit trekt namelijk meer kijkers. Een nieuw-
sprogramma op bijvoorbeeld RTL probeert jou niet het beste te informeren, 
maar zoveel mogelijk kijkcijfers te genereren. Het is gebleken dat wanneer 
angst geprikkeld wordt bij mensen, ze langer blijven kijken. De media maakt 
hier slim gebruik van en verdient op deze manier zijn geld. De media zal 
geven wat de meeste aandacht trekt en dat is nou eenmaal angst. Je ziet dus 
vooral negatieve nieuwsberichten zoals school shootings, natuurrampen en 
aanslagen. Nu je weet dat zij hun eigen agenda en belangen hebben, wil ik je 
dus de tip meegeven om hier zo min mogelijk naar te kijken. Zij hebben niet 
het beste met je voor en willen alleen geld verdienen.

Over het algemeen is het momenteel dus niet zo gevaarlijk als het op 
tv lijkt. Zeker niet wanneer we het vergelijken met hoe gevaarlijk het ooit is 
geweest. Vroeger had je het risico dat je werd aangevallen door een wild beest 
wanneer je buiten liep. Tegenwoordig heb je dat soort gevaar niet meer. Wat 
we nog wél hebben is dat eeuwenoude brein van ons. We dragen nog steeds 
de – nu irrationele – angsten van onze voorvaderen bij ons. Angsten die dus 
helemaal niet meer van toepassing zijn op de tijd waarin we nu leven. Maar 
omdat ons brein nog steeds zo oud is, voelen we die angsten wel. Het brein 
is er alleen maar om te overleven; niet om jou een mooi leven te geven of 
gelukkig te maken. Het brein wil maar één ding en dat is overleven. 

“Your brain is made to survive. Survive, or thrive.”

Het oude brein wil niet dat jij het juiste leven leidt of voldoening voelt. 
Het brein wil simpelweg dat je niet eerder doodgaat dan nodig is. En dat oude 
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brein brengt dus ook veel problemen met zich mee. Een voorbeeld hiervan 
zie je terug bij spreken in het openbaar. Wanneer jij voor een grote groep gaat 
spreken, voel je je hart sneller kloppen, ga je zweten en heb je het gevoel alsof 
alles alleen maar mis kan gaan. Het is totaal niet rationeel om je zo te voelen, 
want er dreigt helemaal geen echt gevaar. Je zit met een vertrouwde groep en 
praat over een onderwerp dat voor jou waarschijnlijk de normaalste zaak is. 
Wat is daar nou gevaarlijk aan? De reden dat wij ons hier gestrest door gaan 
voelen is ons oude brein. Want, wanneer je vroeger voor een grote groep ging 
spreken dan kon je vanuit iedere hoek opeens een speer in je nek krijgen. 
Wanneer jij veel aandacht kreeg van mensen dan was je over het algemeen 
ook een doelwit. Een koning kreeg bijvoorbeeld veel aandacht, maar het is 
onzeker wat het volk over de koning dacht. Misschien waren er nog andere 
mensen die koning wilden zijn en de huidige koning van zijn troon wilden 
stoten. Spreken in het openbaar beschouwen wij dus als iets engs, terwijl het 
in het huidige jaar helemaal niet eng hoeft te zijn. 

Hetzelfde geldt voor afstappen op vreemden. Stel je voor, je ziet een leuke 
jongen of dame en je wilt vragen of hij of zij met je op date wilt. Waarom 
word je dan precies zenuwachtig van tevoren? Hoe langer je wacht met actie 
nemen, hoe nerveuzer je ook wordt. Je hart gaat sneller kloppen, je handen 
gaan zweten en je voelt je bang en onzeker. Soms word je zó zenuwachtig, 
dat je het uitstelt of zelfs helemaal laat gaan. Wij vinden dit eng door ons 
eeuwenoude brein. Die wil namelijk dat je niet op vreemden afstapt. Vreem-
den zijn gevaarlijk. Naast dat je niet weet wat ze kunnen doen, kunnen ze je 
ook nog eens afwijzen. En laten we daar nou extra bang voor zijn: afwijzing. 

Op de evolutietheorie gebaseerd staat afwijzing gelijk aan de dood. 
Wanneer je vroeger werd afgewezen door jouw eigen stamleden, dan werd 
je uit de stam verbannen. Je werd letterlijk en figuurlijk doodgezwegen door 
je vrienden en familieleden. Doordat je er alleen voor stond was de kans op 
overleven kleiner. Afwijzing stond toen dus gelijk aan de dood en daarom 
vinden wij het tegenwoordig nog steeds bang om afgewezen te worden. Ook 
houden we niet van veranderingen. Als er dingen om je heen veranderen, 
voelt dat oncomfortabel en dat vinden we eng. Wij houden niet van veran-
deringen als mens zijnde. Tegelijkertijd verandert er tegenwoordig zoveel. 
Denk aan alle technologische ontwikkelingen. De komst van het internet is 
daar een duidelijk voorbeeld van. Heel veel mensen zeiden dat dit niet ging 
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werken en waren bang voor de gevolgen van onder andere de privacy van de 
mens. Mensen zagen voornamelijk angst in dit soort ontwikkelingen. Maar, 
tegenwoordig is het internet overal.

Vroeger verdiende men zijn geld door in een fabriek te werken. Had je 
geluk, dan was je de eigenaar van de fabriek. Tegenwoordig zijn er zoveel 
verschillende manieren waarop je geld kunt verdienen; zeker op het internet. 
Ik leer dan ook aan anderen in mijn advanced programma genaamd de ‘Bol 
Masterclass’ hoe je online kunt gaan verkopen. Op het internet dus. Ik leer 
deze kennis momenteel aan veel mensen en een hoop van deze mensen ver-
dienen al meer dan €10.000,- per maand door middel van e-commerce. Deze 
mensen waren in eerste instantie ook bang. Toen zij de advertentie voor het 
eerst zagen vonden zij het een eng idee. Het is oncomfortabel, onbekend en 
ze moeten uit hun comfortabele leventje stappen willen ze deze verandering 
maken. Momenteel leven we in een moderne tijd en er is heel veel mogelijk. Je 
moet juist excited zijn voor het onbekende. De oorzaak van deze angsten, daar 
kunnen we niet zo veel aan doen want dat zit in ons oude brein ingebakken. 
En misschien vraag je je nu af wat je dan aan deze informatie hebt als je de 
oorzaak toch niet aan kunt pakken? Nou, je kunt er wel degelijk iets aan doen!

De eerste stap is namelijk bewustwording. Je moet ergens eerst bewust 
van worden voordat je het kunt gaan veranderen. Als jij niet bewust bent van 
wat er moet veranderen, dan kun je er namelijk ook niets aan gaan doen. De 
volgende keer wanneer jij je eeuwenoude brein in actie voelt komen, bijvoor-
beeld wanneer je op een vreemde af wilt stappen, dan moet je daar even bij 
stilstaan. Wees je ervan bewust dat deze angst afkomstig is van een brein dat 
al miljoenen jaren meegaat en irrationele angsten heeft. Bedenk dat we nu 
in een modernere tijd leven en dat de gevaren van vroeger er niet meer toe 
doen. Stap vervolgens gewoon op dat meisje of die jongen af en je zult zien 
dat het helemaal niet zo eng is als het in eerste instantie leek te zijn. Het is 
ontzettend belangrijk dat jij bewust gaat worden van de gedachtegang van 
je eeuwenoude brein, zodat je zijn patroon aan kunt gaan passen. Pas na die 
bewustwording kan je gaan veranderen. 

Ons eeuwenoude brein gaat niet weg en we moeten er dus mee leren 
leven. Het duurt namelijk nog wel miljoenen jaren voordat onze hersenen 
veranderd zijn. Misschien zijn we over miljoenen jaren wel bang voor auto’s, 
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omdat we nu leven in een tijd waarin auto-ongelukken normaal zijn. De reden 
dat we nu wel bang zijn voor spinnen en niet voor auto’s of auto-ongelukken is 
dat spinnen er al veel langer zijn dan auto’s, die zijn nog niet zo lang geleden 
uitgevonden namelijk. Ons brein heeft zich daar dus nog niet op aangepast. 
In de tussentijd gaan we dus leren leven met ons oude brein en ons bewust 
worden van hoe deze werkt, zodat wij kunnen veranderen.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 2

Beantwoordt de volgende vraag:

1. Wat is de laatste keer dat jouw brein je heeft tegengehouden om actie te 

ondernemen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het starten van een onbekende 

cursus, of het afstappen op een meisje of jongen die je leuk vond.
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3 

‘GELD VERSUS GELUK’

Welkom bij de derde les van Unstoppable Mindset:  

‘Geld versus Geluk’. In deze les gaan we kijken naar deze  

twee termen en hoe ze met elkaar in verbinding staan.

Iedereen kent uitspraken als ‘Geld maakt niet gelukkig’. Geld en geluk zijn 
twee compleet verschillende concepten en horen daarom niet aan elkaar 

verbonden te worden. Dit zijn gedachten die zijn aangeleerd door de mid-
denklasse en de media. Het is namelijk niet zo dat een bepaald gedrag jou 
gelukkiger zal maken. Deze twee zaken staan absoluut los van elkaar. Maar 
indirect kunnen ze natuurlijk wel invloed hebben op elkaar. Geld maakt 
niet gelukkig, maar een tekort aan geld kan wel heel ongelukkig maken. 
Deze twee concepten zijn samengevoegd door de middenklasse en media. 
De media laat geld taboe lijken, want als jij veel praat over geld dan ben je 
gierig. De middenklasse heeft diverse quotes over geld, zoals ‘geld groeit niet 
op de rug’ of ‘geld maakt niet gelukkig’ en ‘alle rijken zijn gierig’. Misschien 
herken je dit soort uitspraken van je ouders of je docenten. Als je dit soort 
uitspraken steeds blijft horen, of misschien zelfs gebruiken, dan zit je in een 
middenklasse-mindset. Je gaat dit soort quotes steeds meer geloven en denkt 
vervolgens dat mensen met veel geld materialistisch of zelfs slecht zijn. 

Als je negatief over geld denkt, ga je dan geld aantrekken of niet? Als jij 
een jongen of meisje ontmoet die jij leuk vindt en jij bent voortdurend nega-
tief over en tegen hem of haar, zou diegene dan naar jou toe blijven komen? 
Natuurlijk niet. Albert Einstein heeft ontdekt dat alle gedachten bepaalde 
vibraties hebben. Wanneer jij constant negatief bent over bepaalde zaken zal 
je deze nooit aantrekken. Wanneer je echter steeds positief bent over iets, 
dan is de kans groter dat je dit ook gaat aantrekken. 



26 Geld versus Geluk

“Like Attracts Like.” 

Wanneer jij positief bent dan zal je ook veel meer positieve mensen om je 
heen krijgen. Het is een soort energie. Ik wil hier niet te spiritueel op ingaan, 
maar Albert Einstein heeft wetenschappelijk aangetoond dat deze vibraties 
in energie er echt zijn.

De media en middenklassen hebben geld dus nogal een taboe gemaakt. 
Het wordt tegenwoordig niet als heel normaal beschouwd om openlijk te 
praten over geld. Ik heb een kleine test voor je. Stel je voor, je zit bij een 
groep onbekende mensen en je ziet een €0,20-munt op de grond liggen. (In 
dit geval weet je zeker dat het van niemand is die om je heen staat.) Sta je 
dan op om de munt van de grond te rapen? Laat jij je tegenhouden door hoe 
je over zal komen op die andere mensen wanneer jij die €0,20-munt van de 
grond gaat rapen? 

Veel mensen zijn bang voor hoe andere mensen over hen denken en 
daarom zouden ze de munt op de grond laten liggen. Veel mensen zijn bang 
om hun ego te schaden en negatief over te komen op anderen. Als je die €0,20-
munt niet oppakt, waarom zou jij ander geld dan wel aantrekken? Vaak is 
het echt een ego kwestie, want als er een €5,- briefje had gelegen, had je deze 
waarschijnlijk wel opgepakt. Maar je voelt je te goed om die €0,20-munt te 
pakken, want wie staat er nou op voor €0,20? Door deze manier van denken 
heb jij waarschijnlijk geen geld. In jou is een conflict gaande. Jij laat je ego je 
tegenhouden in het verdienen van geld. Want stel, jij raapt elke €0,20-munt op 
die je maar op kan rapen; dan haal je toch best een leuk bedrag binnen. Dus 
als jij die ene €0,20-munt al niet goed genoeg vindt om op te rapen, waarom 
zou je dan meer verdienen dan dat? Het universum denkt precies hetzelfde: 
‘Jij wil die €0,20 al niet? Dan zal je ook niet meer geld hoeven.’

Laat je ego dus los. Pak de munten op en wees dankbaar voor weer wat 
extra geld. Dat maakt je niet gierig, of slecht, of gek. Als jij die €0,20-munt 
niet opraapt, dan zal het universum je nooit meer geld gaan geven. Ik besef 
me dat dit diep zit, maar het is écht zo dat wanneer jij je ego niet opzij durft 
te zetten voor geld, je nooit meer geld in je leven zult krijgen. 

Ook wil ik even terugkomen aan de concepten geld en geluk en het feit 
dat dit twee heel verschillende dingen zijn. Geld staat niet gelijk aan geluk. 
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Princeton University in de Verenigde Staten heeft een studie gedaan waar-
bij is geconcludeerd dat wanneer jij rond de €70.000,- per jaar verdiend jij 
op je gelukkigst bent. Is het bedrag per jaar lager dan dat, dan worden de 
mensen ongelukkiger. Kom je uit boven dat bedrag? Dan was er niemand in 
de onderzoeksgroep die aangaf zich gelukkiger te voelen. Het bedrag boven 
die €70.000,- per jaar is dus irrelevant. Dit komt doordat je met dit bedrag 
het merendeel van wat je wilt doen, kunt doen zonder je druk te maken over 
hoeveel het kost. Alle spullen en diensten die je extra kunt aanschaffen, 
maken je per definitie niet gelukkiger. Hieraan is te zien dat een X-bedrag 
je wel gelukkig kan maken omdat je er vrijheid mee kunt creëren. Geld is 
een ruilmiddel, maar het is niet per se zo dat als je meer geld hebt je dan ook 
gelukkiger bent. Daar tegenover staat dat wanneer je minder geld hebt, je wél 
ongelukkiger bent. Dit is ook de reden dat de meeste mensen gaan scheiden: 
geldproblemen. Je kunt je nu af gaan vragen waarom dit soort uitspraken 
bestaan als dit niet aan elkaar verbonden is. We zeiden aan het begin van 
deze paragraaf namelijk nog dat geld en geluk niet gelijk staan aan elkaar. 
Waarom zeggen je ouders, leraren en vrienden dan dat geld niet gelukkig 
maakt, wanneer dat uit onderzoek dus wél zo blijkt te zijn? 

De reden dat deze uitspraken bestaan is dat deze mensen willen recht-
vaardigen dat zij geen geld hebben. Mensen die deze uitspraken doen, heb-
ben zelf niet veel geld. Ze willen hun pijn verzachten door te relativeren en 
dus te zeggen dat ze geen geld nodig hebben om gelukkig te zijn. Daarnaast 
hebben ze meestal zelf nog nooit echt veel geld gehad en wéten ze ook niet 
dat geld wel degelijk gelukkig maakt. Ook is het natuurlijk gemakkelijker 
om je eigen gebrek aan geld en geluk af te schuiven op mensen die het wél 
hebben. ‘Rijke mensen zijn gierig en lui’, is makkelijker om te zeggen dan 
zelf daadwerkelijk je handen uit de mouwen steken, harder gaan werken en 
meer geld te gaan verdienen. 

Nu weet je dus de bestaansreden van dit soort uitspraken. Iedereen 
rechtvaardigt zijn eigen situatie zodat ze geen actie hoeven te ondernemen. 
Er is een heel goed boek, genaamd ‘Rich dad, poor dad’ van Robert Kyosaki. 
Hierin vertelt Robert dat hij is opgegroeid met zijn biologische vader en in 
contact komt met de vader van zijn beste vriend. De vader van zijn beste 
vriend wordt ‘Rich dad’ genoemd in het boek en de biologische vader van 
Robert wordt ‘Poor dad’ genoemd. Hij leert van beide vaders verschillende 
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concepten. De ‘Rich dad’ vertelt hem dat mensen eerst moeten investeren 
in zichzelf, terwijl de ‘Poor dad’ zegt dat hij een opleiding moet volgen om 
zekerheid te krijgen. Je ziet in dit boek duidelijk de verschillen tussen deze 
twee perspectieven. De meeste mensen groeien op met een ‘Poor dad’ en 
natuurlijk doen zij in wat hun ogen het beste is. Voor hun is hun kijk op 
geld de enige en juiste manier en ze doen hun best om jou zo goed mogelijk 
te informeren door bij te brengen wat zij weten. Wanneer jouw ouders je 
informatie geven, betekent dit echter niet automatisch dat dit voor jou ook 
de waarheid moet gaan zijn.

De money-beliefs die je nu hebt moet je gaan doorbreken. Als jij voor 
welvaart wilt gaan en rijkdom wilt ervaren, dan moet je alles wat je daarin 
tegenhoudt doorbreken. Ik weet het, dat is erg lastig, want je bent met deze 
uitspraken en inzichten opgegroeid. Je vrienden, familie en iedereen om je 
heen heeft je jarenlang geleerd wat zij weten. Sommige mensen hebben je 
misschien zelfs geleerd dat geld slecht is, waardoor jij er nu zelfs een afkeer 
tegen hebt. Dat is echt zonde. Je kunt niet vechten tegen geld, want het hoort 
bij de samenleving waarin we nu leven. Je moet leren hoe jij je weg kunt 
vinden in deze maatschappij. 

Na de gebeurtenissen op 11 september 2001 heb ik een onderzoek gedaan 
naar de Illuminati, een geheime genootschap. Er zijn veel complottheorieën 
over de rol van deze beweging in de aanslagen van onder andere 9/11. Tijdens 
dat onderzoek kwam ik de volgende informatie tegen: 1% van de bevolking 
bezit maar liefst 99% van al het beschikbare geld van de hele wereld. Ik dacht 
bij mezelf: “Als zij niet zo gierig waren dan zou de hele wereld in vrede kunnen 
leven”. Ik geloofde toen echt dat de wereld geen honger meer zou hoeven lij-
den. De reden dat ik deze gedachte had was omdat ik voor mezelf een excuus 
probeerde te bedenken voor mijn 9-to-5-job. Ik probeerde te ontkennen dat ik 
mijn plek moest vinden in deze samenleving waarin geld een grote rol speelt. 
Het is namelijk een stuk lastiger om je mouwen op te stropen en succesvol te 
worden dan iemand anders de schuld geven van waarom jij nog steeds geen 
rooie cent op je bankrekening hebt staan. 

Geld is dus een ruilmiddel. Als je het heel sec bekijkt, is geld niets meer 
dan een stukje papier. We hechten er veel waarde aan, maar dat is puur een 
belief die we hebben gecreëerd voor onszelf. Als jij honger hebt en niemand 
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accepteert ‘geen geld’, dan kan je dat niets eten; Geld op zich stilt je honger 
niet. Geld heeft alleen waarde omdat wij geloven dat het waarde heeft. Je 
moet geld zien als een ruilmiddel. Je kunt het inleveren en daar vrijheid, tijd, 
een vaardigheid of middelen voor terugkrijgen. Geld is puur een ruilmiddel. 
Dus waarom zou een overvloed van dit middel slecht zijn? Het geeft je alleen 
meer vrijheid en mogelijkheden. 

Wanneer een persoon veel geld verdient, kan diegene daar slechte din-
gen mee doen. Is in dit geval het geld slecht? Of is de persoon slecht? Juist, 
de persoon is slecht. Het geld is puur een middel om zijn slechte ideeën en 
praktijken vorm te kunnen geven. Als je dit beseft, dan besef je waarschijnlijk 
ook dat wanneer mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt, zij geld niet 
meer zien als ruilmiddel maar als iets negatiefs. Ze hechten er dan teveel 
waarde aan.  Ze laten geld hun emoties en leven beïnvloeden op een negatieve 
manier.  Geld is helemaal niet negatief. Geld is neutraal. Wat je met geld doet 
is het enige dat telt. Je kunt met geld bijvoorbeeld mensen helpen. Is geld dan 
slecht? Nee, helemaal niet. 

Stel je voor, je denkt dat geld slecht is en je vindt het prima om maande-
lijks rond te komen met een redelijk krap bedrag. Vaak wordt hier positief 
naar gekeken vanuit de middenklasse, want jij kunt je rekeningen betalen en 
af en toe wat extra’s doen. Dat is helemaal prima toch? Bedenk voor jezelf of 
jij het écht prima vindt om ‘gewoon voldoende geld’ te hebben. Naar mijn 
mening is dit het meest egoïstische dat er is. Waarom? Nou, als jij geblessed 
bent om in het Westen te wonen, in de 21e eeuw, een opleiding hebt gevolgd 
én de beschikking hebt tot moderne technologie, waarom zou jij dan niet 
meer geld gaan verdienen dan ‘gewoon voldoende’? Wanneer jij meer geld 
gaat verdienen dan ‘gewoon voldoende’ kun je namelijk anderen helpen. Je 
kunt mensen helpen die niet dezelfde kansen hebben gehad als jij. Daarom 
vind ik het egoïstisch wanneer je zegt dat je tevreden bent met ‘gewoon 
voldoende’ geld.

Als jij je huur en andere vaste lasten hebt betaald en je boodschappen in 
huis hebt gehaald, kan jij dan nog je buurman betalen die deze maand €100,- 
te kort komt? Of je zus die bij langskomt en vertelt dat zij een schuld heeft 
maar geen idee hoe ze die ooit kan afbetalen? Iemand die 10 miljoen verdiend 
kan zonder er veel van te voelen een miljoen doneren aan een goed doel. Als 
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je er zo naar kijkt, kan jij je dan vinden in de uitspraak dat de middenklasse 
egoïstisch is wanneer zij genoegen nemen met ‘gewoon voldoende’?

Wanneer je de kans krijgt om veel te verdienen, pak deze kans dan 
ook! Dat betekent natuurlijk niet dat je meteen vier of vijf Lamborghini’s 
of Ferrari’s gaat kopen, maar je kunt er één kopen voor jezelf omdat het kan 
en je dat graag wilt én daarnaast nog geld weggeven aan minder bedeelden. 
Je kunt met je geld anderen helpen, een goed doel steunen of mensen in je 
omgeving uit de brand helpen.

Geld is niet het belangrijkste op deze aarde. Voor mij is vrijheid bijvoor-
beeld veel belangrijker. Geld kan wel vrijheid kopen. Niet letterlijk natuurlijk, 
want geen enkel bedrag kan ervoor zorgen dat je langer leeft, maar je kunt 
wel iemand inhuren die bepaalde taken van jou overneemt. Wanneer je 
bijvoorbeeld je eigen bedrijf hebt kan je ervoor kiezen om iemand je boek-
houding te laten doen. Door iemand jouw taken over te laten nemen, houd 
je zelf meer tijd over. Indirect koop je op deze manier dus vrijheid. De tijd 
die je normaal gesproken zou besteden aan die ene taak, kun jij nu aan iets 
anders gaan besteden. Bijvoorbeeld tijd doorbrengen met je familie, vrienden 
of kinderen. Geld kan dus indirect wel vrijheid opleveren en die vrijheid kan 
uiteindelijk een hoop geluk brengen. 

Echter, zijn niet veel mensen vrij door het concept van geld. Veel mensen 
moeten namelijk hard werken om geld te krijgen. En veel van deze mensen 
doen werk dat ze helemaal niet leuk vinden. Ze zitten vast in een baan waar 
ze geen energie van krijgen, maar hebben wel het geld nodig dat ze ermee 
verdienen. In dat geval maakt geld ongelukkig, want je moet het wel hebben 
om te overleven. Je baan zomaar opzeggen is dus geen optie. Pak en benut 
júist daarom alle kansen die je hebt om geld te krijgen. We leven in de 21e 
eeuw, het internet ligt aan onze voeten, netwerken en in contact komen met 
mensen is gemakkelijker dan ooit tevoren. Vroeger moest je 30 of 40 jaar zijn 
om te starten met een business. Jonger dan dat en niemand nam je serieus. 
Tegenwoordig kun je investeerders vragen en als 21-jarige al cryptomiljonair 
zijn en niemand kijkt daarvan op. Je kunt online dingen gaan verkopen zonder 
ooit aan iemand je gezicht te laten zien. Alles kan. Iemand die bijvoorbeeld in 
Afrika is geboren in een sloppenwijk heeft die kansen niet en diegene moet 
dus wel zijn tijd inruilen voor geld, door werk te doen dat hij of zij liever niet 
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doet. Zij hebben niet de vrijheid om veel geld te verdienen, passief inkomen 
te genereren of online geld te verdienen. Wanneer jij deze kans wel hebt, 
grijp hem dan zodat je uiteindelijk die persoon in Afrika kan helpen die deze 
kansen niet heeft. 

Als kind heb jij al jong aangeleerd dat ‘Geld niet gelukkig maakt’. Wan-
neer ik nu mensen dit hoor zeggen vraag ik me altijd af waarom deze mensen 
geld en geluk met elkaar in verband brengen. De rijke mensen ontkennen dat 
daar een verband tussen is. Zij hebben het niet eens zo vaak over geld. De 
middenklasse daarentegen heeft het er zo vaak over dat het wel een obsessie 
lijkt. En geld zou ook helemaal geen taboe moeten zijn. Ik vind dat je gewoon 
over geld moet kunnen praten. Geld is een ruilmiddel dus waarom zou je 
jezelf schamen voor hoeveel of weinig je ervan hebt? Want wanneer jij bang 
bent voor wat anderen van jou vinden als je veel geld verdiend, dan ga je nooit 
meer geld verdienen dan je nu doet. Jouw ego staat dan in de weg.

Er zijn een aantal boeken die ik je aan wil raden om te lezen. Het eerste 
boek dat ik aanraad is het boek ‘Rich dad poor dad’ van Robert Kyosaki, 
zoals eerder benoemd in deze les. Daarnaast is ‘The richest man in Babylon’ 
een goed boek. Probeer zo veel mogelijk boeken te lezen over geld en hoe 
geld voor jou kan werken. Het lezen van dit soort boeken kan er namelijk 
voor zorgen dat je meer bewustwording creëert. Bewustwording is ook waar 
Unstoppable Mindset om draait. Zoek voor jezelf op wat geld precies is, doe 
er écht onderzoek naar. Uiteindelijk zal je beseffen dat geld puur en alleen 
een ruilmiddel is. Heel lang geleden gebruikten mensen andere middelen 
om te ruilen, maar nu gebruikt men geld. Wat eigenlijk ook maar gewoon 
een muntje of briefje is waar wij zelf de waarde aan geven. Tegenwoordig 
is het zelfs niks meer dan digitale getalletjes op een scherm. Wanneer je 
die cijfertjes ziet, zou je niet direct moeten denken aan geluk. Een fout die 
overigens veel mensen maken wanneer zij hun overtuigingen omtrent geld 
actief gaan veranderen, is dat zij anderen mensen proberen te overtuigen van 
hun nieuwe money-beliefs. Het beste is om dit soort gesprekken of discussies 
meteen te stoppen. Het is niet jouw taak om anderen te overtuigen waarom 
jouw money-beliefs de juiste zijn. Mensen veranderen pas wanneer zij klaar 
zijn om te veranderen. Lead by example, dat is veel effectiever.
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Huiswerkopdracht Hoofdstuk 3

1. Schrijf voor jezelf alle valse overtuigingen omtrent geld die jij bij je draagt 

op. Dit kunnen dus overtuigingen zijn die je bent aangeleerd door je vrien-

den, familie of docenten. Welke negatieve associaties heb jij omtrent geld?
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4 

‘HOEVEEL BEN JIJ WAARD?’

Welkom bij de vierde les van Unstoppable Mindset:  

‘Hoeveel ben jij waard?’. 

We beginnen deze les met een test. Stel je voor, jij hebt een eigen bedrijf 
en staat op het punt om iemand in te huren. Zou je jezelf dan inhuren 

als werknemer? Zo ja, waarom zou je dat dan doen? En wat kunnen redenen 
zij om jezelf níet in te huren als werknemer?

Neem voor jezelf een moment om hier even goed over na te denken. Er is 
namelijk een grote kans dat jij jezelf niet in zou huren. Een aantal maanden 
terug zou ik mezelf ook nooit ingehuurd hebben. Waarom? Omdat ik altijd te 
laat kwam en mijn taken vaak maar half uitvoerde. Nee, ik had mezelf nooit 
ingehuurd. Als je even heel eerlijk bent met jezelf, zou jij jezelf dan wel inhu-
ren? Doe jij altijd netjes wat er van je wordt gevraagd? Ben je proactief of stel 
je liever alles uit? De meeste mensen die Unstoppable Mindset volgen, geven 
in het begin aan dat ze zichzelf niet zouden inhuren, dus gek is het niet. Als je 
jezelf wél in zou huren, gefeliciteerd! Dan zit je al op de juiste weg. Maar let 
wel op dat je geen illusie voor jezelf creëert. Relativeer niet wat je doet zodat 
het lijkt alsof je heel goed bezig ben. Wees kritisch naar jezelf toe en durf het 
toe te geven wanneer of waarom je jezelf niet in zou huren.

Denk even terug aan de mensen die tijdens de middelbare school bij jou 
in de klas zaten. Stel je voor dat je van een van die personen, één iemand, 
zou mogen kiezen waarvan je 10% van zijn of haar inkomen voor de rest 
van jouw leven krijgt. Dus als iemand €1000,- per maand verdient, zou jij er 
elke maand €100,- krijgen. Maar als iemand €100.000,- verdient, krijg jij er 
€10.000,-. Wie zou jij dan kiezen? En waarom zou je die persoon kiezen? Ga 
voor jezelf eens na wat je zo bewondert aan die persoon. Dit zijn namelijk 
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vaak de kwaliteiten die jij bij jezelf mist. Ik herinner me iemand uit de eerste 
klas die heel leergierig was, dagenlang kon studeren en altijd graag een tien 
wilde halen. Dat was zijn standaard. Als hij een acht of een negen haalde, 
was hij teleurgesteld. In de eerste klas draait het vaak om de vraag of je 
klasgenoten je mogen en of je wel populair bent. Ongeacht hoe populair hij 
wel of niet was, deze jongen bleef hard studeren. En over het algemeen is dat 
een hele goede vaardigheid, want waar voor de rest van de klas een zesje al 
goed genoeg was, haalde hij altijd hoge cijfers. Bij ons in de klas heerste een 
echte ‘zesjescultuur’, maar daar trok deze jongen zich niks van aan. Ook niet 
wanneer achterin de klas gelachen werd om de hoge cijfers die hij haalde. 
Dus bedenk eens iemand uit jouw oude klas die jij zou kiezen. Of zou je er 
misschien voor kiezen om je 10% van je eigen inkomen te krijgen? Dit zijn 
leuke zaken om over na te denken.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je meer waard wordt en dus meer geld 
gaat verdienen? Iedereen heeft een baan en krijgt salaris, maar niet iedereen 
verdient evenveel. Salaris of loon is gebaseerd op hoeveel waarde er wordt 
geleverd. Het maakt niet zoveel uit hóe hard je werkt; als dat wel zo was, 
waren Thaise rijstveld arbeiders miljonairs geweest. Deze mensen werken 
namelijk de hele dag en nacht hartstikke hard, tegen een loon waar wij om 
zouden lachen. Hoe hard je werkt heeft dus niet zoveel te maken met hoe-
veel jij verdient. Loon staat wél gelijk aan de waarde die wordt toegevoegd 
aan het bedrijf waar je voor werkt én aan de maatschappij waar je deel van 
uitmaakt. Denk bijvoorbeeld aan Steve Jobs. Ik neem audiobestanden op via 
mijn iPhone en gebruik mijn iPhone iedere dag. Steve Jobs heeft heel veel 
waarde aan de maatschappij geleverd, waardoor zijn loon ook heel hoog is. 
Daarentegen is het loon van iemand die bij de McDonalds werkt heel laag. 
Die voegt namelijk niet zoveel waarde toe aan de maatschappij. Loon staat 
dus gelijk aan de waarde die jij levert. Denk daarnaast ook aan de moeilijk-
heidsgraad van problemen die jij oplost. Des te moeilijker deze problemen 
zijn, des te meer geld jij verdient. 

Mensen die bezig zijn om de mensheid naar Mars te krijgen, leveren 
een unieke waarde aan de maatschappij. Dat ligt zo ver buiten ons reguliere 
niveau van denken. Stel je voor dat het daadwerkelijk lukt om de mensheid 
daar te krijgen; hoeveel waarde zou die persoon dan toevoegen aan de maat-
schappij? Dan verandert de hele samenleving. Ik kan je vertellen dat deze 
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mensen aardig wat verdienen wanneer het hen lukt, omdat de waarde die zij 
toevoegen is behoorlijk uniek is. Wanneer jij unieke waarde levert, word je 
daarvoor beloond. Weinig mensen kunnen deze taak overnemen, waardoor 
de paycheck nóg groter is. 

Vergelijk dit eens met een schoonmaakster. Een schoonmaakster verdient 
natuurlijk veel minder dan Steve Jobs, Henry Ford of Ian Musk. Wanneer een 
schoonmaakster ziek wordt, ontslagen wordt of komt te overlijden, is zij ook 
zo weer vervangen. Binnen een aantal uur is haar positie alweer vergeven. Zij 
voegt weinig unieke waarde toe aan de maatschappij waardoor ze ook een 
stuk minder verdient. Hoe kan jij ervoor zorgen dat jij meer (unieke) waarde 
toevoegt? Als jij veel mensen kan helpen, zal je ook veel geld verdienen. Dat 
is ook mijn motto. Help bijvoorbeeld een miljoen mensen en dan komt het 
geld vanzelf wel naar je toe. Denk aan zo’n iPhone, het helpt ons allemaal. 
De iPhone maakt het voor alle gebruikers ervan een stuk gemakkelijker. We 
hoeven geen camera’s mee te sjouwen, geen muziek of papieren kaarten mee 
te nemen. Alles zit in één klein toestel; ideaal. Het geeft ons dus heel veel 
waarde. Omdat de iPhone veel waarde oplevert aan veel mensen, verdient 
Steve Jobs ontzettend veel. Het helpt altijd als jij zoveel mogelijk mensen 
helpt, dan zal je rijk worden.

Hoe kan je meer waarde toevoegen aan de maatschappij? Je kunt niet 
direct een raket of een Iphone bouwen. Om meer waarde toe te gaan voegen, 
heb je meer kennis nodig. Als je meer kennis hebt, kan je grotere problemen 
oplossen namelijk. Je lost dan niet meer het probleem op voor mensen die te 
lui zijn om schoon te maken, maar bijvoorbeeld hoe miljoenen mensen aan 
schoon water kunnen komen. Misschien heb je wel een oplossing voor dat 
probleem. En als jij genoeg mensen kan helpen, dan zal je gegarandeerd rijk 
worden. Dus zorg ervoor dat je meer kennis krijgt, waardoor je problemen 
kunt gaan oplossen die niet iedereen zomaar kan oplossen. Dat is dan je uni-
que value proposition: de unieke waarde die jij toevoegt. Jij bent uniek. Jouw 
positie wordt niet snel ingenomen, waardoor jouw waarde in de maatschappij 
een stuk hoger is. 

Meer kennis kun je krijgen door in jezelf te investeren. Lees boeken, 
leer van miljonairs die het pad al hebben bewandeld, of van jouw idolen, 
artiesten en de geschiedenis. Je kunt overal van leren. Investeer bijvoorbeeld 
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in een cursus of ga naar een seminar. Wees eens niet zo sceptisch en probeer 
zoveel mogelijk informatie tot je te nemen. Want des te meer jij leert, des te 
meer kennis je opdoet en hoe beter jij wordt in het oplossen van specifieke 
problemen van mensen. En wanneer jij die problemen oplost, dan help jij 
mensen. En wanneer je mensen helpt, voeg je waarde toe aan de maatschappij. 
En, wanneer jij veel waarde toevoegt, zal jouw inkomen ook hoger zijn. Het 
is allemaal met elkaar verbonden. Zorg dus dat je altijd in jezelf investeert. 

Charlie Munger is een business partner van Warren Buffet; een van de 
meest succesvolle investeerders ooit. Charlie Munger zegt altijd:

“To get what you want, you have to deserve what you want.  

The world is not crazy enough to give to undeserving people.”

Oftewel: Om te krijgen wat je wilt, zal je moeten verdienen wat je wilt. 
De wereld is niet gek genoeg om te geven aan mensen die het niet verdienen 
om te krijgen.

De meeste mensen denken dat we allemaal een gelijke hoeveelheid geld 
waard zijn, maar dat is niet zo. Ben jij nu een miljoen waard? Iedereen wil 
miljonair worden, maar zijn we het ook waard om zoveel te krijgen? Voegen 
we voldoende waarde toe om zoveel geld te mogen verdienen? Heb jij iets 
dat niemand anders kan leveren? Los jij problemen op voor mensen? Willen 
mensen jouw oplossing? Bijna iedereen wil wel een miljoen verdienen, maar 
bijna niemand is dat ook daadwerkelijk waard. Als jij bijvoorbeeld slecht bent 
geholpen door iemand, geef je die persoon ook geen fooi. De wereld waardeert 
geen mensen die het niet verdienen. Het concept dat iedereen gelijk is, is in 
dat opzicht dus ook fout. Hoe gek dat ook kan klinken, we zijn niet allemaal 
gelijk. Als jij ergens wordt geboren en je wordt niet geaccepteerd, dan zullen 
mensen over je blijven oordelen. Stel je voor dat je als Israëliër door Palestina 
heenloopt; Ik durf met zekerheid te zeggen dat mensen dan over je oordelen. 
De wereld zal nooit helemaal eerlijk en gelijk verdeeld zijn. 

Vroeger lag de toekomst zelfs al grotendeels vast op het moment dat je 
werd geboren. Als je vader bakker was, dan werd jij dat ook. In India geldt 
er nog steeds een klassensysteem. Wanneer jij in een bepaalde klasse wordt 
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geboren, behoor je de rest van je leven tot die klasse. Je trouwt dan met 
iemand uit die klasse en gaat werken binnen die klasse. In het Westen is dit 
gelukkig een stuk gemakkelijker. Het is nog steeds niet helemaal gelijk, maar 
we hebben wel bijna allemaal dezelfde kansen. We moeten accepteren dat we 
niet helemaal gelijk zijn. Accepteren betekent overigens niet dat jij machte-
loos bent of dat je het niet kan veranderen. Veel mensen schieten al snel in 
een slachtofferrol. Net zoals de uitspraak Black Lives Matter bijvoorbeeld. 
De mensen die dit zeggen plaatsen zichzelf in de slachtofferrol en mensen 
in slachtofferrol zullen nooit actie ondernemen. Je zult geen actie onderne-
men omdat jij – in jouw ogen – niets kunt doen aan de situatie waarin jij je 
op dat moment bevindt. Hoe kun jij nou veranderen dat je gediscrimineerd 
wordt om je huidskleur? Met deze gedachten zal je blijven hangen in de rol 
van slachtoffer en geen verandering teweegbrengen. Dat is natuurlijk een 
stuk comfortabeler en gemakkelijker dan de realiteit. In realiteit is het niet 
zo dat veel mensen racistisch zijn, maar jij hebt gewoon niet de juiste skills. 
Dit is een bittere pil om te slikken. Over het algemeen zijn mensen niet goed 
in het accepteren van de realiteit. Ze zijn wél heel goed in het opzetten van 
maskers zodat ze de werkelijkheid niet onder ogen hoeven te zien. Ze geven 
een externe factor de schuld van hun gebrek aan vaardigheid of vermogen. 

Een voorbeeldje. Veel mensen klagen regelmatig over de belasting, maar 
niemand van deze mensen onderneemt ooit actie. Als jij geen verantwoor-
delijkheid neemt en dus in de rol van slachtoffer schiet, dan zal er ook niets 
veranderen. Waarom zou je niet proberen om de situatie te veranderen? Dat is 
het minste wat je kunt doen. Er zullen trouwens altijd momenten zijn waarin 
discriminatie echt is, of dat je echt slachtoffer bent, maar het is nooit een goede 
positie om je in te bevinden. Als je een ongewenste situatie kunt veranderen, 
doe dat dan ook. Indien een situatie niet te veranderen is, accepteer deze dan. 

Er zijn drie soorten mensen in deze wereld. Mensen die observeren wat 
er gebeurt, mensen die zorgen dat er dingen gebeuren, en mensen die zich 
afvragen wat er is gebeurd. Iedereen valt in één van deze drie categorieën. 
Mensen die observeren zijn learners. Dit zijn de levenslange studenten. Zij 
leren en kijken in hun omgeving wat voor veranderingen er gaande zijn. Ze 
bekijken bijvoorbeeld hoe de cryptocurrency de wereld verandert. De mensen 
uit de tweede categorie zijn doeners. Zij zorgen ervoor dat dingen gebeuren. 
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Het zijn bijvoorbeeld de bedenkers van blockchain. De laatste categorie 
mensen vraagt zich steeds af wat er is gebeurd. Dat zijn de losers. Dit zijn de 
mensen die altijd achter de feiten aan zullen blijven lopen. Ze zullen nooit 
voorbereid zijn op ontslagen worden en hebben nooit een back-up-plan. Ze 
vragen zich altijd maar af wat er gebeurt. In deze categorie bevinden zich alle 
niet-succesvolle mensen. 

De belangrijkste skill voor mensen die succesvol willen zijn is bewust-
wording. In de eerste categorie ben jij je heel bewust van wat er allemaal 
gebeurt. Als jij goed hebt geobserveerd dan zag jij die crash in de markt al 
aankomen. Een beurs kan namelijk niet alleen maar stijgen. Als iedereen in 
een markt gaat, weet je dat het een bubbel is en dat deze ooit gaat knappen. 
Als jij observant bent, ga jij op tijd uit de beurs en leer je daarvan. Als jij een 
doener bent, zorg jij dat die blockchain bestaat. Dan zorg jij ervoor dat er 
dingen gebeuren; jij bent een ondernemer. Deze twee mensen zijn wél suc-
cesvol, want zij zijn zich bewust van hun omgeving. Dit zag je ook terug in 
de eerdergenoemde evolutietheorie van Charles Darwin. Degenen die zich 
het snelste kunnen aanpassen aan hun omgeving, zijn most likely degenen die 
overleven. De mensen in de eerste twee categorieën zullen overleven, omdat 
ze observeren en doen. De laatste categorie daarentegen, dat zijn de losers. 
Zij gooien bijvoorbeeld nóg meer geld in de cryptocurrency terwijl de markt 
al aan het dalen is, of ze sluiten een lening af om in Bitcoins te investeren. 
Zij hebben niet geleerd dat de markt in golven gaat en zetten dus hun hele 
spaarrekening in en vragen zich vervolgens af hoe het kan dat ze al hun geld 
zijn kwijtgeraakt. 

We hebben het net gehad over de uitspraak ‘To get what you want, you 
have to deserve what you want.’ Je kunt alles willen, maar je moet er wel voor 
zorgen dat je het ook waard bent. Dit kan je ook toepassen op je eigen leven. 
Alles wat je nu hebt, dat heb je verdiend. Dus verdien jij nu een gezond 
lichaam? Als jij nu overgewicht hebt, dan heb je dat verdiend door een tijd 
boven je calorie behoefte gegeten te hebben en niet gesport te hebben. Neem 
je verantwoordelijkheid. Ga niet in de slachtofferrol zitten door te zeggen 
dat je zware botten hebt. Mensen die wél in die rol schieten zijn de mensen 
die ook altijd afvragen wat er is gebeurd, dat zijn de niet-succesvolle men-
sen in het leven. En zoals we net geleerd hebben, is de nummer één skill van 
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succesvolle mensen het bewustzijn van de eigen omgeving. Want, net zoals 
in de theorie van Charles Darwin, overleven alleen degenen die zich snel aan 
hun omgeving aanpassen. Als jij bijvoorbeeld een sixpack wilt hebben, dan 
moet je deze verdienen. Je verdient dit door goed te eten, goed te slapen en 
elke dag dedicated naar de sportschool te gaan. De natuur zal jou nooit een 
goed lichaam geven wanneer je alleen maar junkfood eet en op de bank zit. 
Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dus nogmaals: 

‘To get what you want, you have to deserve what you want.’ 

Het heeft geen zin om in de slachtofferrol te kruipen en te zeggen dat 
anderen mensen goede genen hebben en jij niet.  Wij doorbreken het onbewust 
zijn met Unstoppable Mindset. Wij zijn 21 dagen lang een gewoonte aan het 
creëren om bewust te worden. Pas de tips en tricks die je uit deze lessen krijgt 
daarom ook direct toe. Ik raad je aan om alle opdrachten zorgvuldig uit te 
voeren. Als je de opdrachten namelijk ook doet, leer je naast visueel, ook 
nog eens kinesthetisch. Dus maak er een gewoonte van om de lessen uit te 
schrijven en deze te maken. Zo wordt je iedere les iets bewuster. Onbewust 
zijn is een kenmerk van mensen die niet succesvol zijn. Een goede quote van 
Tai Lopez is:

“Als jij aan een pokertafel zit en je weet na twintig minuten nog 

niet wie de loser is, dan ben jij de loser.”

Bedenk dat je mensen altijd kan helpen. Het is niet nodig om eerst een 
diploma te halen voordat je anderen kunt gaan helpen. Jij kunt nu al waarde 
leveren aan de maatschappij. Er is een film gemaakt over Frank Abagnale 
(Catch me if you can) waarin verteld wordt over zijn verhaal. Frank Abagnale 
was een man die jarenlang zonder enige studie als piloot, vervolgens als 
dokter en als advocaat heeft gewerkt, en zelfs niet-gecertificeerd les heeft 
gegeven op een universiteit. Mensen vroegen zich later af hoe hij deze lesstof 
beheerste zonder daarvoor gestudeerd te hebben. Hij gaf hierop het antwoord 
dat hij het ook niet wist, maar hij gewoon een hoofdstuk verder was dan de 
studenten. Als jij één hoofdstuk voorloopt op de rest, dan lijkt alles wat je 
vertelt natuurlijk nieuw. Je hoeft het boek niet uitgelezen te hebben, of te 



40 Hoeveel ben jij waard?

hebben samengevat: je moet alleen dat ene hoofdstuk verder zijn. Je kunt 
andere mensen al gaan helpen door één hoofdstuk op hen voor te lopen. Jij 
moet je alleen wel afvragen op welk gebied je dat ene hoofdstuk verder bent 
of wilt zijn dan de rest.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 4:

Beantwoordt de volgende vragen:

1. Wat voor waarde kan jij op dit moment toevoegen aan de maatschappij?

2. Waar zou jij mensen bij kunnen helpen?
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5 

‘KISS’ 

Welkom bij de vijfde les van Unstoppable Mindset: ‘KISS’.

Deze les heet ‘KISS’ en dat staat voor: Keep it simple, Stupid. Er wordt 
ook wel gerefereerd naar ‘Keep it short and simple’. Op dit moment leef 

ik volgens dit principe. Je moet het leven zo simpel mogelijk houden. Wij als 
mens hebben de neiging om zaken moeilijker te maken dan ze daadwerkelijk 
zijn. Dit komt door onder andere de technologie, het internet. Hierdoor weten 
we meer dan we vroeger konden weten. Wanneer je nu wilt weten hoe de 
dag van een bakker eruitziet, typ je het in op Youtube en kijk je wat filmpjes. 
Vroeger moest je naar een bakker toegaan en daar een hele dag gaan zitten 
kijken hoe hij zijn werk doet. Informatie is dus toegankelijker geworden. 
Internet is eigenlijk een collectief geheugen voor ons allemaal. Het is door 
allemaal verschillende mensen gecreëerd en is zo een soort superbrein gewor-
den. Dit kan zorgen voor een information overload. Dus: teveel informatie 
en teveel prikkels. Bedenk eens voor jezelf hoeveel informatie en prikkels 
jij gedurende de dag binnenkrijgt. Je ziet advertenties in een bushokje, op je 
mobiel, als je uit het raam kijkt. Alles om ons heen is marketing en je krijgt 
continu (nieuwe) informatie binnen. Als je nooit even de rust neemt door 
bijvoorbeeld te mediteren of te gaan sporten, dan kan het goed zijn dat jouw 
brein het niet meer aankan. Onbewust neem je de hele dag informatie op, 
dus ook onbewust. Het kan er allemaal voor zorgen dat je het niet meer ziet 
zitten, omdat het allemaal te veel is. Wat ik hiermee wil zeggen is; zorg ervoor 
dat je zoveel mogelijk nutteloze media probeert te cutten. 

“Cut out the bullshit.”



42 KISS

Merk jij dat je de hele dag entertainment kijkt? Zoals Netflix? Dingen 
doet waar je eigenlijk niet veel voor terugkrijgt? Dan stop je eigenlijk je brein 
vol met informatie die nutteloos is. Probeer zo min mogelijk nutteloze infor-
matie binnen te krijgen. Dit kan je bijvoorbeeld al doen door te stoppen met 
het kijken van het journaal, of het lezen van nieuwsberichten. Ik zeg niet dat 
je al het nieuws moet vermijden, want het is belangrijk om op de hoogte te 
zijn, maar trek bewust je grenzen. Wanneer is nieuws wel positief en wanneer 
niet? Wat is belangrijk om te weten en wat niet? Kan je het toepassen? Kan 
je de informatie ergens voor gebruiken? Ik hoef bijvoorbeeld niet te weten 
dat Barbie weer een nieuwe vent heeft gevonden, of dat celebrity 1 nu met 
celebrity 2 is getrouwd. Daar trek ik echt de grens voor mezelf. Dit is nutteloze 
informatie en daar wil ik mijn brein niet mee belasten. Er zijn andere zaken 
en andere informatie waar ik mijn brein veel liever mee volstop. Ook voor 
jou, dus trek bewust je grenzen en probeer het simpel te houden: 

“Keep it Simple, Stupid.”

Vroeger was het zo dat als je vader bakker was, jij ook bakker werd. Mensen 
met de achternaam ‘Bakker’ komen meestal ook uit een familie van bakkers. 
Hetzelfde geldt voor achternamen als ‘Smit’ of ‘Timmerman’. Super simpel; 
was dat het beroep van je vader, dan werd jij dat ook. Veel mensen denken 
nu vaak “Was het nog maar zo simpel als vroeger”. Je werd geboren, je vader 
leerde je zijn beroep en jij deed vervolgens precies hetzelfde met je eigen 
zoon. Keep it simple, right? Maar zo gaat het helaas niet meer tegenwoordig. 
Nu hebben we de vrijheid om te kiezen wat we willen. 

Wanneer jij op zoek gaat naar een restaurant om te eten, tik je dat in op 
Google of Tripadvisor en er komen ineens 30 restaurants in de buurt naar 
boven. Je hebt veel keuze, té veel keuze. Dit is die information overload weer; 
het hebben van té veel keuze. Dat levert keuzestress op. Hetzelfde geldt voor 
studierichtingen. Jij moet op 15-jarige leeftijd gaan nadenken over welk vak-
kenpakket je gaat kiezen, want afhankelijk daarvan ga jij straks starten aan 
je vervolgopleiding. Maar er zijn zoveel keuzes en zoveel richtingen die je 
uiteindelijk op kunt gaan. Ook dat levert keuzestress op, weer zo’n information 
overload. De kans is groot dat je door die overload aan keuzes zo overweldigd 
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bent dat je geen keuze meer maakt. Je stelt het uit, je kiest random iets zon-
der er teveel aandacht aan te besteden of je kiest gewoon helemaal niet. Dit 
concept heet analysis paralysis. Je bent constant aan het observeren en de 
opties aan het afwegen tegen elkaar, waardoor je uiteindelijk geen stap verder 
komt. Je maakt simpelweg geen beslissing meer, maar kijkt alleen naar de 
mogelijkheden en verzuipt daarin. Je bent dus constant aan het analyseren. 

Stel je voor, er komt een tsunami aan en je hebt twee keuzes: de linker berg 
beklimmen, of de rechter berg beklimmen. Dus je gaat kijken, je analyseert 
de bergen en kijkt wat de routes naar de top zijn en voor je het weet, is het te 
laat en word je overspoeld door de tsunami. Als je gewoon had besloten om 
te klimmen, was je al veilig geweest. Analysis paralysis is een redelijk nieuwe 
term, die gekomen is met het technologische tijdperk waar we nu in leven. En 
de reden dat je het zo lastig hebt is dat als jij kiest, je de andere opties loslaat. 
‘Fear of missing out ’ noemen we dat. Wanneer jij een beslissing hebt gemaakt 
voor een studierichting, zoals bijvoorbeeld economie, kan jij niet zomaar op 
een later moment de biologie ingaan. Met die gedachte hebben we moeite. 
Toch is het essentieel dat we ook dingen loslaten!

“The man who chases two rabbits catches none.”

Als je achter twee konijnen aangaat, vang je er geen. En als je van tevoren 
gaat analyseren welk konijn beter is om te pakken, zijn ze al weg voor je een 
keuze hebt kunnen maken (a.k.a. analysis paralysis). Vaak is het dus beter om 
gewoon ergens voor te kiezen en actie te nemen. Laat daarbij dan ook alle 
andere opties los. Kies iets, ga voor één ding tegelijk en Go for it. 

Keep it Simple, Stupid is ook heel logisch als je er even bij stilstaat. Wij 
maken alles moeilijker dan het is. Het is een oorzaak-gevolg. Al ga jij vijf keer 
per week sporten en je eet goed, dan is het gevolg dat jij een gezond en sterk 
lichaam hebt. Dat is logisch en dat is met alles zo. Als jij meer tijd in jezelf 
investeert, dan zal jij succesvoller zijn. Heel simpel, maar heel waar. 

“Good artist steel and great artist copy.” – Tony Robbins
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Tony Robbins is een van de grootste goeroes en zakenmannen van deze 
tijd. Hij zegt: “Als jij succesvol wilt worden, zoek dan iemand die succesvol 
is en kopieer wat hij doet, dan zal jij ook succesvol worden”. Oorzaak-gevolg. 
Als jij een goed lichaam wilt hebben – dat krijg je niet zomaar – dan moet jij 
naar de sportschool gaan en goed eten. We maken het allemaal moeilijker 
dan het is.

Wanneer jij doelen voor jezelf hebt opgesteld, kan dat best overweldi-
gend zijn. Als ik aan jou vraag wat je doelen zijn voor over tien jaar, dan kan 
dat stress opleveren. Als dat het geval is, betekent het dat jouw doelen niet 
simpel genoeg zijn. Veel mensen zeggen ‘Ik wil miljonair worden’ en dat is 
hartstikke leuk, maar tegelijkertijd best een obstakel. Net alsof je tegen de 
Mount Everest aankijkt want, hoe ga je die berg beklimmen? Er zijn zoveel 
verschillende manieren en technieken om aan de top te komen. Dan ga je al 
die manieren onderzoeken totdat je weet welke je moet kiezen, maar omdat 
we zo lang nadenken verdoen we onze tijd. We stellen het uit, en uit, en zo 
komen we nooit ergens. We maken het te moeilijk voor onszelf. Wil jij een 
miljoen verdienen, maak het dan simpeler. Waar ben je goed in? Begin daar 
eens mee. En maak je doelen kleiner. Een miljoen over tien jaar klinkt leuk, 
maar is heel overweldigend. Als je eens start met €100.000,- per jaar. Dat 
klinkt al een stuk toegankelijker. Per maand is dat zo’n €8.300,-. Als je nu 
€2.000,- à €3.000,- per maand verdiend dan moet je dat in ieder geval gaan 
verdubbelen. Over tien jaar ben je dan alsnog miljonair. 

Verklein je doelen dus. Pak een groot doel over X jaar en verklein het 
totdat je bij nu bent. Wat moet je nu gaan doen om uiteindelijk daar te komen? 
Keep it Simple, Stupid.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 5

1. Schrijf voor jezelf op welke gebieden je momenteel aan het overdenken 

bent. Waar denk jij te lang over na? Wat maak jij nu moeilijker dan het in 

werkelijkheid is?

Tip: Onthoud dat het niet erg is wanneer je zaken overdenkt. Het is iets heel 

menselijks en we doen het ook allemaal. We willen de dingen nou eenmaal 

moeilijker maken dan dat ze zijn. Vooral in de huidige, moderne maatschappij 
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waar information overload heel normaal is, zijn we geneigd dit te doen. Pro-

beer voor jezelf continu alles te versimpelen. Probeer er een ritueel van te 

maken om je mind af en toe te legen. Ga bijvoorbeeld dagelijks sporten of 

mediteren. Als jij een goed leven wilt leiden is het essentieel om de informatie 

in je brein ook los te kunnen laten.
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6 

‘DE VIER PILAREN TOT  
EEN GOED LEVEN’

Welkom bij de zesde les van Unstoppable Mindset: 

‘De vier pilaren tot een goed leven.’

Aristoteles was een Griekse filosoof. Sommigen noemen hem de vader van 
de Westerse filosofie. Hij was een van de grootste denkers in zijn tijd. 

Hij zei dat een goed leven een gebalanceerd leven is. Dus alles moet in balans 
zijn, net als Yin en Yang. Hij spreekt over de golden way, de gulden middenweg 
in het Nederlands. Dit is volgens hem altijd de tussenweg. Dit is ook wat ik 
van mijn moeder heb geleerd. Mijn moeder studeert namelijk Boeddhisme. 
Zij vertelde mij dat het niet goed is om veel vlees te eten, maar dat het ook 
niet goed is om helemaal geen vlees te eten. Het is dus zoeken naar de gulden 
middenweg. Ambitieus zijn is bijvoorbeeld iets goeds, maar het is niet goed 
om té ambitieus te zijn. Je moet je altijd focussen op de vier pilaren van het 
leven. De vier pilaren komen aan bod in deze les van Unstoppable Mindset.

Tai Lopez zegt dat er vier pilaren zijn voor een goed leven: gezondheid, 
welvaart, liefde en voldoening. In het Engels zijn dat: health, wealth, love and 
happiness. De pilaar ‘gezondheid’ is belangrijk omdat je zonder een gezond 
lichaam niet gelukkig bent. Met ‘welvaart’ licht de focus op genoeg geld 
binnenkrijgen om rond te komen en vooral je niet druk te hoeven maken om 
financiën. Daarnaast kun je met geld voor vrijheid zorgen. Met ‘liefde’ worden, 
naast intieme relaties, ook vriendschappelijke relaties en familiaire relaties 
bedoeld. Bij de pilaar ‘voldoening’ hebben we het over geluk en blijdschap. 
Dat kun je bijvoorbeeld halen uit het geven aan goede doelen, of het helpen 
van de minderbedeelden. Je doet iets voor een ander zonder daar iets voor 
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terug te verwachten en daar halen we als mensen voldoening uit. 
Aristoteles zei dat je moet balanceren op alle vier de pilaren. Vaak zie je 

dat mensen die werkzaam zijn op grote kantoren zich alleen focussen op de 
pilaar van welvaart. Omdat zij zich daar zo op focussen gaat dat ten koste van 
de andere drie pilaren. Ze werken bijvoorbeeld niet van 9.00 uur tot 17.00 uur, 
maar werken ’s avonds door aan hun projecten. Op het gebied van welvaart 
is dat goed, maar op het gebied van liefde, gezondheid en voldoening niet. 
Misschien lijdt zijn relatie eronder, of gaat zijn gezondheid achteruit. Een 
mooie quote die hierbij past luidt:

“Many people sacrifice health to get wealth, and then use their 

wealth to get back their health.”

Veel mensen werken zich kapot en gebruiken vervolgens hun zuurver-
diende geld om hun gezondheid weer op te krikken. Neem bijvoorbeeld 
een bouwvakker die zich vijf dagen per week kapot sjouwt en vervolgens 
een hernia krijgt. Hij moet dan zijn geld gaan steken in zorgkosten voor het 
genezen van zijn hernia en deze kunnen behoorlijk oplopen. We werken dus 
vaak tot we ziek zijn en steken ons geld vervolgens in het genezen van onze 
ziektes en de hele medische zorg daar omheen. Verwaarloos dus alsjeblieft 
niet je gezondheid om rijk te worden, want dat heeft een averechts effect.

Kijk even hoe jij je dagen indeelt. Je hebt 24 uur in een dag, hoe besteed 
jij die? Laten we zeggen dat je er zo’n acht uur van slaapt en dus zestien uur 
wakker bent. Hoe veel tijd besteed jij dagelijks aan elke pilaar? Een tijdje terug, 
toen ik bezig was met mijn business, was ik de volledige 16 uur die wakker 
was all-in. Ik was toen dus erg uit balans. Dit was niet de gulden middenweg 
zoals Aristoteles deze beschreef. Van die 16 uur zat ik bijvoorbeeld 10 uur 
aan zelfeducatie, skypecalls en meetings.  Niks balans dus. Ik deed niks meer 
aan liefde, voldoening of gezondheid. Om een gebalanceerd leven te hebben 
moet je die 16 uur dus verdelen over de vier pilaren: vier uur per pilaar. Zorg 
bijvoorbeeld dat je loopt naar je werk, dat je een uurtje de tijd neemt om te 
sporten of ga langs de fysiotherapeut en neem een massage. Zorg goed voor 
jezelf. Kook gezond voedsel en bereid je maaltijd zo nodig van tevoren voor. 
Dit heeft allemaal te maken met gezondheid. Besteed vervolgens vier uur 
aan welvaart door naar meetings te gaan en gewoon hard te werken aan je 
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business. Daarna besteed je vier uur aan relaties, zoals die met je partner, 
kinderen of vrienden. Zorg dat je familiebanden sterk zijn en dat je vrienden 
voldoende aandacht geeft. In de laatste vier uur kan je mensen om je heen 
helpen en werken aan iets dat groter is dan jijzelf. Geef aan mensen, dat zorgt 
voor geluk en voldoening. Schrijf voor jezelf op waar jij nou echt gelukkig van 
wordt. Voor de meeste mensen is dat geluk geven aan anderen.

Natuurlijk kan je deze balans niet altijd precies aanhouden. Je kan natuur-
lijk niet vier uur per dag gaan sporten en dus zal het nooit helemaal in balans 
zijn. Maar zorg ervoor dat je elke dag de aandacht geeft aan alle vier de 
pilaren. Stel, je bent bezig met je business, spendeer hier dan zes uur aan. 
Maar zorg er ook voor dat je een uurtje gaat sporten elke dag. Geef dagelijks 
aandacht aan je vrienden en familie en maak tijd vrij om terug te geven aan 
de maatschappij. Help je nichtje met haar huiswerk of ga een dagje helpen 
bij het Leger Des Heils. Voldoening kun je overigens ook halen uit tijd voor 
jezelf. Je kan bijvoorbeeld een lijstje maken van dingen waar je dankbaar voor 
bent; of mediteren of aan yoga doen. Lezen is ook investeren in jezelf. Wees 
wat liever voor jezelf. Daarnaast is het ook belangrijk om doelen te stellen 
en je vervolgens daaraan te houden. 

Wanneer je doelen stelt voor jezelf, zorg er dan voor dat deze specifiek 
zijn. Wees niet die persoon die in een taxi stapt en zegt ‘rijdt maar ergens heen’, 
want dan kom je niet waar je wilt zijn. Bij de huiswerkopdrachten van deze 
les staat daarom ook een opdracht waarbij je een specifiek doel moet stellen 
voor jezelf. Beschrijf dit doel zo gedetailleerd mogelijk. Stel bijvoorbeeld 
het doel om 5 kg af te vallen. Beschrijf wat je gaat doen om ervoor te zorgen 
dat je het doel bereikt (dagelijks naar de sportschool, stoppen met snoepen) 
en hoe je bij gaat houden of je dichterbij je doel komt (dagelijks wegen en 
wekelijks meten). Alle succesvolle mensen stellen doelen voor zichzelf. Veel 
mensen nemen niet de tijd om doelen voor zichzelf te stellen en al helemaal 
niet om te evalueren of ze on track zijn. Het is ontzettend verleidelijk om in 
hun comfortzone te blijven waar ze niet zoveel moeite hoeven te doen om 
ergens te komen. Misschien ontlopen zij hun dromen uit onzekerheid of 
hopeloosheid. Daarnaast is er ook nog veel afleiding tegenwoordig. Ken je 
het gevoel dat je je verveelt en zit te staren in de verte, jezelf afvragend wat 
je eens zal gaan doen? In plaats van het toelaten van deze verveling en de 
gedachtes die het met zich meebrengt over wat voor nuttigs ze kunnen gaan 
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doen, zetten ze Netflix aan of gaan ze gamen. Ik heb zelf zo lang in die cyclus 
gezeten omdat ik niet wilde inzien dat ik een nietsnut was. Maar durf in te 
zien dat je nooit ergens komt als je geen actie onderneemt! Tegenwoordig is 
het heel gemakkelijk om weg te kwijnen in verveling, door bijvoorbeeld series 
te gaan kijken, spelletjes te spelen of door social-media te gaan scrollen. Ont-
snappen aan de realiteit is heel easy. Maar, als jij je de volgende keer verveelt, 
vraag je af waarom en wat je kunt doen om achter je ambities aan te gaan. Ik 
geloof namelijk dat je wél ambitieus bent. Alleen zijn er waarschijnlijk wat 
gebeurtenissen geweest in je leven waardoor je die ambitie niet meer voelt. 
Je kunt die ambitie altijd weer terugvinden wanneer je actief opzoek gaat.

Zoals ik al zei, ieder ambitieus persoon stelt doelen voor zichzelf. De 
SMART methode is een effectieve manier van doelen stellen. SMART staat 
voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdsgebonden. Een van 
de huiswerkopdrachten is om per pilaar een SMART doel te stellen voor 
jezelf. Als voorbeeld ga ik nu een doel stellen voor de pilaar ‘gezondheid’. 

Stel je het volgende voor: Jij wilt afvallen. Wanneer je aan mensen vraagt 
hoeveel ze willen afvallen dan gokken ze meestal een getal. Ze weten meestal 
ook niet binnen welke tijd ze willen afvallen. Wanneer doelen niet specifiek 
worden gemaakt, dan kan je deze niet goed bijhouden en meten. Dit is hetzelfde 
als met die taxi van net; je zult dan nooit aankomen op de eindbestemming 
die jij voor ogen hebt. Laten we ‘gaan afvallen’ SMART maken. 

Een goed, specifiek (S) doel zou zijn om 5 kg af te willen vallen. Vervolgens 
gaan we kijken hóe je dat doel gaat bereiken. Schrijf op dat je twee keer per 
week naar de sportschool zal gaan en gezond gaat eten, door bijvoorbeeld 
een mealplan te volgen. Vervolgens stel je een manier op waardoor je kunt 
meten (M) of je dat doel behaald hebt. Je kunt jezelf bijvoorbeeld elke week 
wegen. Zo zie je of je richting je doel gaat of niet. Ook kan je eventueel aan-
passingen doen in de specificatie van je doel. Vraag jezelf af ‘Hoe ga je het 
bereiken?’. Een acceptabel (A) doel is een doel dat realistisch is. Je kunt wel 
zeggen dat je 20 kg af gaat vallen in drie weken, maar dat is natuurlijk niet 
acceptabel of realistisch. 5 kg afvallen in vijf weken is dan al een realistischer 
doel. Als je daarna richting de 20 kg wilt, kan je weer 5 kg in vijf weken doen. 
Zo houd je je doelen klein en haalbaar. Wil je het nog acceptabeler maken? 
Stel dan minidoelen op voor jezelf. Verdeel ‘5 kg afvallen’ in subdoelen als 
‘proteïneshakes bestellen’ of ‘inschrijven bij de sportschool’ of ‘sportschema 
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laten maken’. Zo maak je het gemakkelijker om stap voor stap richting jouw 
grotere doel te gaan. Kijk bij het opstellen van je doelen ook of het relevant 
is (R). Waarom wil je 5 kg afvallen? Is het omdat je dan lekkerder in je vel 
zit? Of omdat je wilt opvallen bij iemand? Schrijf dat op. Stel alleen doelen 
die echt relevant zijn voor jouw leven. Zonder goede reden zal jij je doelen 
namelijk niet behalen. Je mist dan namelijk de motivatie die je nodig hebt 
om er hard voor te werken. Als je beter kunt focussen op meer spieren krijgen 
om sterker te worden, dan moet dat jouw doel zijn en niet het afvallen; dat 
is niet relevant voor jou. De laatste stap is om te bepalen binnen welke tijd 
(T) je jouw doel wilt behalen. Hier bepaal je dus dat je die 5 kg binnen vijf 
weken eraf wilt hebben. Te vaak stellen mensen doelen zonder (of met een hele 
vage) deadline en dan creëer je ook geen druk voor het behalen van je doel. 
Bepaal een specifieke datum en/of tijdstip op en noteer deze in je telefoon 
of agenda en zet daarbij een reminder. Controleer elke week hoe ver je bent 
en of je op schema loopt. Als je binnen vijf weken 5 kg wilt afvallen, weet je 
dat je elke week ongeveer een kilo kwijt moet zijn. Ben je na de eerste week 
maar een halve kilo kwijt? Dan zal je ergens in de specificatie (S) wat aan 
moeten passen. Zo hebben we een SMART doel:

“Over vijf weken, op (datum), ben ik vijf kilo afgevallen. Ik controleer 

elke maandagochtend of ik nog op schema zit door op de weeg-

schaal te gaan staan en mijn gewicht te noteren. Ik start door me 

in te schrijven bij de sportschool en daar een eet- en sportschema 

te laten maken. Deze ga ik dan volgen om zo mijn doel te behalen.”

Simon Sinek heeft een boek geschreven: “Start with why”. In dat boek 
vertelt hij over de gouden cirkel. Die begint binnenin bij het ‘waarom’. Waarom 
doe je wat je doet? Want als jij niet weet waarom je iets doet, is de kans groot 
dat je het niet gaat volhouden. Ook Nietzsche zegt: “He who has a why, can bear 
almost any how”. Als jij een duidelijke en goede reden hebt om iets te doen, dan 
doe je alles wat nodig is om dat doel te behalen. Ook Viktor E. Frankl vertelt 
in zijn boek ‘Man’s search for meaning’ dat mensen die een reden hadden om 
te overleven, ook een grotere kans hadden om daadwerkelijk te overleven. 

Stel je voor dat je in een concentratiekamp zit en iedereen en alles is tegen 
je en je wordt volledig uitgebuit. Als jij dan een sterke reden en wil hebt om te 
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overleven, dan is jouw kans ook veel groter. Viktor E. Frankl gebruikte iedere 
tegenslag in zijn leven als een belangrijke levensles. Hij had een duidelijke 
‘waarom’ en dat is zijn kracht geweest om de concentratiekampen te overleven. 
Hij vertelt in zijn verhaal ook over mensen die het niet overleefd hebben. Een 
van de mannen in een concentratiekamp wist zeker dat ze bevrijd zouden 
worden op 6 juli. Hierdoor was hij optimistisch, totdat 6 juli aanbrak en er 
niks gebeurde. Na die dag gaf hij op. Hij had geen ‘waarom’ meer, geen reden 
meer om door te zetten. Hij had al zijn hoop gevestigd op die ene dag en die 
dag gebeurde er niets. Binnen 48 uur dat hij had opgegeven, overleed hij. Dit 
komt omdat hij geen reden meer had om door te gaan. Aan dit voorbeeld is 
te zien dat een ‘waarom’ hebben in het leven heel belangrijk is. Anders heb 
je geen reden om te leven. 

“The meaning of life is to have a life full of meaning.”

Je moet dus zelf die meaning, of betekenis, creëren in je leven. Het is 
geheel jouw taak om betekenis te geven aan je leven en niet die van iemand 
anders. Het is niet zo dat je geboren wordt met een bepaald doel. Ga voor 
jezelf na waarom je hier bent. Wat is jouw doel? Wat wil jij bereiken? Zeg dus 
bij elk doel dat je stelt ook waarom je dat doel zo graag wilt bereiken. Zonder 
een waarom, of met een te kleine waarom, ga je opgeven. Maak dus SMART 
doelen per pilaar en beschrijf achter ieder doel ook duidelijk het ‘waarom’. De 
why voor ons eerder opgestelde doel zou als volgt kunnen luiden:

“Ik doe dit zodat ik lekkerder in mijn vel zit en daardoor zelfverze-

kerder kan zijn in mijn werk als coach en een betere coach kan zijn.”

Aangezien we alweer in de zesde les van ‘Unstoppable Mindset’ zitten, wil 
ik je even herinneren aan het feit dat je al zes dagen consistent aan het lezen 
bent. Ga alsjeblieft door. Want als je 21 dagen lang doorgaat, dan heb je een 
gewoonte gecreëerd. Zet deze 21 dagen door. Als dit eenmaal in je systeem 
zit, is de kans dat je succes behaald vele malen groter.

Het voordeel van het stellen van doelen is dat je meer hoop hebt in het 
leven. Je krijgt meer ambitie en vooruitzicht. Als je een doel niet hebt behaald, 
heb je wel geleerd. Als jij je doelen helemaal SMART hebt uitgewerkt en niet 
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hebt behaald, dan kan je ook snel achterhalen waar het is misgegaan. Met die 
feedback kan je het de volgende keer weer beter aanpakken. Je ziet bijvoor-
beeld dat je niet had opgeschreven dat je twee keer zou gaan sporten, maar 
één keer. Hierdoor kan je dus de oorzaak achterhalen en jezelf verbeteren.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 6

1. Schrijf per pilaar op hoe veel tijd je hier per dag aan besteed.

2. Stel per pilaar SMART doelen op. 

3. Schrijf per doel ook op waarom jij het doel wilt behalen.
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7 

‘VISUALISEER JEZELF  
NAAR SUCCES’

Welkom bij de zevende les van Unstoppable Mindset:  

‘Visualiseer jezelf naar succes’. 

Napoleon Hill heeft mij kennis laten maken met Visualisatie. Hij is de 
schrijver van het boek ‘Think and Grow Rich’. Daarvoor heeft hij allerlei 

succesvolle mensen geïnterviewd, zoals Henry Ford en Andrew Carnegie. 
Andrew Carnegie was een van de grootste staalmagnaten ter wereld. Hij, en 
Henry Ford, hadden allebei miljarden. Dit waren twee van de succesvolste 
mensen die ooit hebben geleefd. Zij waren game changers. 

Andrew Carnegie gaf Napoleon Hill de opdracht om de meest succesvolle 
zakenmannen te gaan interviewen om alle geheimen te ontdekken voor hun 
succes en deze vervolgens te verzamelen in een boek. Er bleek een overeen-
komst te zijn tussen al deze succesvolle mensen en dat legt Napoleon Hill 
in zijn boek uit. Ik raad mede daarom iedereen die succesvol wilt worden 
aan dit boek te lezen. Een van die overeenkomsten was dat alle succesvolle 
mensen een duidelijke visie hadden voor de toekomst. Zij hadden als missie 
de wereld te veranderen en geloofden ook dat zij daartoe in staat waren. 
Daarnaast deelden zij een belangrijke eigenschap: optimisme. Zij denken 
niet aan de dingen die niet lukken, maar aan de dingen die wél lukken. In de 
middenklassen komt het vaak voor dat mensen zich afvragen ‘Maar... Wat 
als het niet lukt?’. Deze insteek wil je niet hebben, en als dit je mindset is, heb 
je een grote blokkade waar je eerst doorheen moet voordat je succesvol kunt 
worden. Dus zorg ervoor dat je gaat denken vanuit ‘Wat als het wél lukt’, want 
dan kom je veel verder. Mensen die niet succesvol zijn hebben een probleem 
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voor iedere oplossing, terwijl de succesvolle mensen een oplossing hebben 
voor elk probleem. Alle succesvolle mensen gingen all-in voor hun doelen. 
Zij hadden geen 9-to-5-job naast hun business. Thomas Edison en Albert 
Einstein waren bijvoorbeeld nachtenlang in hun kelder aan hun uitvindingen 
te werken. Zij hebben theorieën uitgevonden die de wereld hebben veranderd. 
Zij gingen dus helemaal voor hun missie en vertrouwden op het onbekende. 
Vertrouw jij erop dat wanneer je actie onderneemt, dat alles dan goed komt? 
Dit is namelijk wat succesvolle mensen doen. Het verschil tussen succesvolle 
mensen en mensen uit de middenklasse is dat mensen uit de middenklasse 
een stok achter de deur willen hebben. Zij willen zekerheid. Eerst school 
afmaken, een beroep leren en een goede basis neerzetten, en dan pas aan je 
dromen werken. 

Zij willen dus graag zekerheid, maar die is er simpelweg niet veel in de 
wereld. Er zijn zo veel factoren die invloed kunnen hebben op een situatie, dat 
het ontzettend lastig is om precies uit te kiemen waar je aan toe bent. Denk 
aan mensen met wie je omgaat en de kansen die er op je pad komen. Niets 
is zeker. Maar evengoed zoeken we allemaal naar zekerheid. Dit is trouwens 
wat anders dan zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid is all-in gaan en zodra het 
niet lukt, aanpassen en weer verder gaan. Het is alsof je zegt: “Ik ga winnen, 
maar als ik nu niet win, dan heb ik in ieder geval een manier gevonden waarop 
ik de volgende keer wél win.”  Zekerheid is eerst vier jaar een opleiding doen 
en vervolgens een baan aannemen zodat je genoeg geld verdient om net aan 
rond te komen. Terwijl wanneer je start met een opleiding er vaak ook wei-
nig zekerheid is dat je daarin wél een baan kan vinden na vier jaar. Je moet 
simpelweg leren vertrouwen op het universum en dat het allemaal wel goed 
komt. Het klinkt ietwat zweverig, maar is wel wat alle succesvolle mensen 
doen en geloven. Zij wisten dat de dingen die zij wilden, ook zouden gaan 
lukken. Corner McGregor zei bijvoorbeeld vroeger al dat hij de UFC zou 
gaan winnen. Hij geloofde hier 100% in. Wanneer jij visie, optimisme en 
vertrouwen hebt, zal alles je lukken. Dit heet de Law of Attraction. Als jij er 
zo zeker van bent en deze zekerheid ook uitstraalt, dan gaan de mensen om 
je heen ook in jou geloven. 

All-in gaan is erg belangrijk bij het behalen van je doelen. Lao Tzu van 
‘The Art of War’ gaf aan dat wanneer hij aan land zou gaan om oorlog te 
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voeren, hij al zijn schepen zou afbranden waarmee ze aan wal waren geko-
men. Waarom? Je komt met het doel om het land te veroveren en dus om te 
winnen. Verliezen was voor hem geen optie, dus de schepen zou hij niet meer 
nodig hebben. Hij ging all-in. 

De middenklasse speelt om niet te verliezen, terwijl de succesvolle 
mensen spelen om te winnen. Dus burn those ships and go all-in. Geef alles, 
vertrouw erop dat alles goed gaat komen en het zal ook goed komen. Dus 
als jij aan land komt, verbrand al die schepen zodat er geen weg meer terug 
is. Zo moet je wel all-in gaan. In het voorbeeld hierboven betekende het dat 
ze met zijn allen zouden winnen, of zouden sterven. Er was voor hen geen 
andere manier. Als jij zo’n mentaliteit hebt, dan gaat het je lukken. Mensen 
die succesvol zijn, geloven in dit principe. Denk bijvoorbeeld aan rappers. 
Rappers die niet succesvol waren aan het begin, rappen al over geld en over 
de nieuwste auto’s. Zij leven hun droom al voordat zij dit daadwerkelijk 
hebben bereikt. Door het geloven in hun dromen en er vervolgens vol voor 
te gaan, behalen zij deze ook. Eigenlijk gebruiken veel rappers onbewust de 
Law of Attraction. Ze rappen over wat ze willen bereiken en vervolgens lukt 
het ze ook. Dus heb extreem veel geloof in jezelf en dat je jouw doelen gaat 
behalen, want alleen dan gaat het je lukken.

In ‘Think and Grow Rich’ staat: ‘Gedachtes leiden tot emoties’. Als jouw 
meest dominante gedachte is dat je rijk gaat worden, dan zal je ook rijk 
worden. Als jouw meest dominante gedachte uit onzekerheden bestaat, dan 
zal je niet succesvol worden. Jouw meest dominante gedachten leiden tot 
emoties en die emoties leiden uiteindelijk weer tot werkelijkheid. Negatief 
denken leidt tot negatieve emoties als stress en ontevredenheid. Al deze 
emoties leiden uiteindelijk tot een gevoel van ziekte. Je lichaam maakt teveel 
cortisol (stresshormoon) aan waardoor je ook lichamelijk ziek wordt. Als jij je 
bijvoorbeeld alleen maar druk maakt of je de huur wel kunt gaan betalen, ga 
je stressen en maak je cortisol aan. Die stress zorgt ervoor dat je vatbaarder 
bent voor ziektes. En, zoals eerder besproken, like attracts like, de dingen die 
je uitstraalt trek je ook aan. Als jij in de auto zit en haast hebt omdat je anders 
te laat komt bij een afspraak, dan is de kans groter dat je een ongeluk maakt. Je 
krijgt hierdoor nog meer vertraging en stress en alles wat daarbij komt kijken. 
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Allemaal negatieve emoties en gevolgen dus. Stel je daarentegen eens voor 
dat je heel rustig bent gaan rijden en simpelweg je excuses aanbiedt wanneer 
je straks te laat binnenkomt. Het kan zijn dat je vanuit die rust een andere 
weggebruiker voorrang geeft. Deze persoon bedankt jou met een glimlach, 
waardoor jij je ook weer vrolijker gaat voelen. Zo creëer je dus nóg meer 
positieve emoties. Dat ga je uitstralen en trek je ook weer meer van aan. Let 
dus op wat je denkt, want als jij constant negatieve gedachten hebt, creëer je 
alleen maar meer negativiteit om je heen. Heb jij vooral positieve gedachtes, 
dan trek je ook meer positiviteit naar je toe. 

Op deze manier kun je dus je eigen toekomst creëren, want de Law of 
Attraction werkt uitstekend met visualisatie: het aantrekken van geluk door 
het gebruik van gedachten. Want alles, echt álles, ontstaat vanuit gedachtes. 
Stel je voor dat jij 1 miljoen op de bank wilt hebben. Als jouw meest domi-
nante gedachte is dat wanneer je inlogt op je Rabobank app je die 1 mille ziet 
staan, dan is de kans groter dat je dat bedrag ook gaat halen. Veel mensen gaan 
bijvoorbeeld naar een restaurant toe en kijken naar de prijzen op de menu-
kaart. Ze nemen de kip in plaats van de biefstuk, omdat het iets goedkoper 
is. Ga eens een keer uit eten en leg je hand op de prijzen. Kies iets uit waar je 
zin in hebt en wat je echt lekker vindt. De prijs komt later wel, want je hebt 
toch wel genoeg om het te betalen. Want als jij al met de verkeerde gedachten 
naar het restaurant gaat (‘Ik moet wel letten op de prijs, want ik heb niet zo 
veel te besteden’), dan trek je die negativiteit ook aan. Wanneer jouw meest 
dominante gedachte is dat je genoeg geld hebt no matter what, dan trek je die 
positiviteit juist aan. Dan heb je het vertrouwen dat het wel goed komt qua 
geld en kan je volledig genieten van het uit eten gaan. 

Misschien staan sommige van jullie heel sceptisch in dit hele concept en 
denken jullie ‘Ja tuurlijk, ik hoef maar ergens aan te denken en dan komt het 
naar me toe.’ Maar denk eens aan die Law of Attraction. Welk woord staat er 
in deze zin? Juist, action! Je moet dus positieve gedachten hebben, visualise-
ren en vervolgens actie ondernemen. Het komt niet naar je toegewaaid nee, 
je moet er wel iets voor doen. Maar de eerste stap in dit alles is het hebben 
van dominerende positieve gedachtes. En denken dat je al succesvol bent. 
Vervolgens onderneem je de actie die nodig is om het succes ook daadwer-
kelijk te behalen. Het werkt echt, maar je moet ook wel écht geloven én de 
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juiste actie ondernemen. Will Smith zegt het ook in een interview: “You just 
decide what it’s gonna be, who you gonna be, how you gonna do it and then from 
that point the universe is going to get out your way’. Oftewel: je kunt zelf kiezen 
wat je wilt worden en hoe je dat gaat doen. Ook Oprah Winfrey zegt dat ze 
al haar succes te danken heeft aan ‘The Secret’ (een boek en film over de wet 
van aantrekkingskracht) en de Law of Attraction. Zij geloofde altijd al dat ze 
succesvol zou gaan worden. Dat was een groot statement voor een donkere 
vrouw, om als eerste donkere vrouw op televisie de grootste te worden. Zij 
gaf haar dromen nooit op en ging all-in. Conor McGregor zei sinds zijn 16e 
al dat hij de UFC zou gaan winnen. Hij visualiseerde al op jonge leeftijd hoe 
hij zijn champions belt zou dragen en voor zijn kampioenswedstrijd had hij 
zelfs een neppe riem laten maken om te visualiseren hoe hij zou winnen. 
Binnen 13 seconden sloeg hij de kampioen knock-out en was hij de nieuwe 
kampioen. Hij zei toen ook dat het gevoel van overwinnen hem bekend was. 
Hij had het al duizenden keren in zijn hoofd afgespeeld. 

Alles begint met mindset. Dat is ook de reden dat jij aan Unstoppable 
Mindset bent begonnen. Je kunt niet opeens een miljoen gaan verdienen. 
Zelfs als je de loterij wint en je hebt niet in je mindset geïnvesteerd, dan ben 
je alles voor je het weet weer kwijt, puur omdat je niet weet hoe je ermee 
moet omgaan. Vergelijk dit met iemand als Warren Buffet. Je kunt al zijn 
geld afpakken, maar in korte tijd heeft hij zo weer een miljoen. Hij heeft in 
zichzelf geïnvesteerd en heeft de juiste connecties gemaakt. Stel je eens voor 
hoe jouw ideale leven eruit zou zien. Vastberadenheid en er vol voor gaan zijn 
de sleutels om daar te komen. 

Wat jou kan helpen om succesvol te worden is het inschakelen van remin-
ders voor jezelf. Ik heb bijvoorbeeld in mijn portemonnee het woord ‘billio-
naire’ laten graveren. Hierdoor krijg ik steeds een reminder voor mijn doelen. 
Verder heb ik briefjes in mijn portemonnee met daarop kleine reminders 
met betrekking tot geld. Als ik me verveel dan pak ik zo’n briefje en lees ik 
de reminder die erop staat. Quotes als ‘Always pay yourself first ’ of ‘I will get 
rich by doing what I like’. Allemaal kleine herinneringen voor mezelf zodat ik 
altijd blijf denken aan waar ik naartoe aan het werken ben. Maak voor jezelf 
dus dit soort reminders. Stel een nieuwe achtergrond in op je telefoon van 
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bijvoorbeeld je droomauto of een motiverende tekst. Herinner jezelf iedere 
dag aan de doelen die je wilt behalen. Maak reminders voor jezelf en visua-
liseer actief hoe het zal voelen wanneer jij je doel hebt behaald.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 7

1. Visualiseer iedere avond voordat je gaat slapen hoe het is om de beste 

versie van jezelf te zijn. Denk dit in detail uit. Hoe is jouw ideale leven? Hoe 

zie je eruit? Hoe voelt het om je doelen te hebben bereikt?
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8 

‘SUCCES VAN EEN CHEF’

Welkom bij de achtste les van Unstoppable Mindset:  

‘Succes van een chef’.

Deze les gaat over je legacy, je nalatenschap. Ik heb deze les ‘succes van 
een chef ’ genoemd, omdat de vaardigheden uit deze les vergeleken 

zullen worden met een gerecht. Je moet het leven zien als een gerecht dat 
jij opdient op tafel. Bedenk wat jij wilt achterlaten. Legacy is wat Steve Jobs, 
Martin Luther King en Albert Einstein hebben gecreëerd. Ondanks dat zij 
allemaal zijn overleden, zij blijven voortleven. Het zijn legendes geworden. 
Zij hebben allemaal levenswerk achtergelaten op deze wereld. Denk aan de 
iPhone van Steve Jobs. Het is allemaal door hem bedacht en tot op de dag 
van vandaag worden deze telefoons nog steeds gebruikt. Hetzelfde geldt 
voor Albert Einstein: hij heeft veel energie gestopt in zijn uitvindingen. Dus 
bedenk goed wat jij wil achterlaten op deze wereld. Hoe wil je dat mensen 
generaties later over jou denken? Wil je dat mensen positief denken? Niet 
negatief toch? Of dat ze je vergeten? Sommige mensen hechten geen waarde 
aan legacy. Andere mensen hechten er juist veel waarde aan en willen bijvoor-
beeld een standbeeld van zichzelf wanneer zij komen te overlijden. Je kunt 
jezelf afvragen of het een ego-kwestie is, of omdat ze simpelweg veel waarde 
hechten aan nalatenschap. Soms hebben mensen al een legacy gemaakt terwijl 
ze nog leven, maar meestal komt dit pas naar voren wanneer mensen er niet 
meer zijn. Denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson. Toen hij nog leefde, werd 
zijn muziek al beluisterd, maar pas na zijn dood is hij een boegbeeld in de 
muziekwereld geworden. Dit beeld is zo sterk dat zelfs de jongere generatie 
vandaag de dag nog naar zijn muziek luistert. Legacy komt dus pas wanneer 
je er niet meer bent. Denk daarom goed na: wat voor gerecht wil jij serveren? 
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Jou gerecht dat is je legacy.

Voordat je een gerecht kunt maken, moet je eerst de ingrediënten ver-
zamelen. In dit geval zijn de ingrediënten jouw skills. Wat voor kennis en 
vaardigheden zijn jouw ingrediënten? Welke heb jij nodig voor het maken van 
jouw gerecht? Als jij bijvoorbeeld de beste hardloper ter wereld wilt worden, 
moet je zo snel mogelijk kunnen rennen. Dit is een belangrijke vaardigheid. 
Zonder dat specifieke ingrediënt zal jouw gerecht nooit smaken. Schrijf voor 
jezelf op welke ingrediënten jij nodig hebt om je gerecht te kunnen klaar-
maken. En hoe kan je die ingrediënten dan verzamelen? Simpel; ga naar de 
sportschool, doe cursussen of volg een opleiding. Het is belangrijk om vanaf 
je geboorte tot ongeveer je dertigste alleen maar ingrediënten te verzamelen. 
Want, ook al weet jij nog niet wat je gerecht gaat zijn; het verzamelen van key 
ingredients kan altijd. Je kunt dit vergelijken met het kiezen van een brede 
opleiding. Op zo’n opleiding leer je skills die je overal kunt toepassen, zoals 
je zout en peper aan bijna elk gerecht kunt toevoegen. Je kan het beste ervoor 
zorgen dat je specifiek weet welke ingrediënten je nodig hebt zodat je het 
beste gerecht kunt serveren. Het is jouw missie om zoveel mogelijk goede 
ingrediënten te verzamelen. Iemand die drie ingrediënten heeft, zal altijd een 
betere maaltijd serveren dan iemand die er maar één heeft. Stel je voor dat je 
een vijfsterren-chef bent en je mag alleen maar wortel gebruiken, terwijl een 
amateurkok vijf ingrediënten mag gebruiken. De amateur zal dan een sterker 
gerecht neerzetten, omdat hij meer ingrediënten heeft om te gebruiken. Maar 
om je kunt ook teveel ingrediënten hebben. Wanneer de vijfsterren-chef 20 
ingrediënten heeft om te gebruiken, zal hij langer bezig zijn met de bereiding 
en wellicht al vastlopen op het maken van een keuze. Welke ingrediënten 
gaat hij gebruiken, welke niet? Waarschijnlijk zal de amateurkok met zijn 
drie ingrediënten een beter gerecht serveren. Conclusie is dat je alleen die 
ingrediënten verzamelt die relevant zijn voor jouw gerecht. 

Het gerecht dat je wilt serveren is je legacy. Vervolgens doe je er alles aan 
om de ingrediënten te verzamelen die je nodig hebt om jouw gerecht goed en 
compleet te serveren. Welke vaardigheden en kennis heb je daarvoor nodig? 
Want het gerecht, dat is jouw levensmissie. Tim Ferris, de auteur van ‘The four 
hour workweek’ heeft een trucje genaamd ‘reverse engineer’. Ik pas dit zelf toe 
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op alles in mijn leven. Met dit trucje begin je bij het einde. Zie welk resultaat 
je wilt gaan bereiken en ga dan voor jezelf na wat je nodig gaat hebben om 
dat resultaat te krijgen. Je begint dus op de top van de Mount Everest en je 
loopt vanaf daar terug naar beneden. De drempel maak je voor jezelf steeds 
kleiner, totdat je gevoel comfortabel genoeg is om er daadwerkelijk overheen 
te stappen. Vanaf daar werk je pas naar voren. 

Stel je hebt als doel om heel fit te zijn en hebt in je hoofd een ideaalbeeld 
van jouw perfecte lichaam. Kijk dan naar het vetpercentage en gewicht daarbij 
hoort en vergelijk deze met je huidige situatie. Zo kun je de tussenliggende 
stappen die daarbij horen bepalen en maak je die Mount Everest wat kleiner. 
Een miljoen verdienen is voor veel mensen een Mount Everest, maar wat als 
je het trucje toepast? Als je bepaalt dat je het in tien jaar wilt gaan verdienen 
is dat €100.000,- per jaar. Dat lijkt meteen een stuk toegankelijker. Er zijn 
genoeg mensen die zoveel geld verdienen in een jaar. Wanneer je het terug-
rekent naar maanden, is dit zo’n €8.000,- per maand en dat gedeeld door 31 
dagen is €250,- per dag. Het enige wat jou dan nog te doen staat is een manier 
vinden om je huidige dagloon te verhogen naar €250,- kunt gaan. Dan lijkt de 
drempel ineens een stuk lager dan je huidige salaris in een keer verhogen naar 
1 miljoen per jaar. Gebruik daarom reverse engineers: denk aan je einddoel en 
reken terug naar je huidige situatie. Zo weet je precies welke stappen ertussen 
zitten en ook welke stap je op dit moment moet gaan zetten. Kijk wat je nodig 
hebt om je gerecht te serveren en kijk vervolgens welke ingrediënten je nodig 
hebt om het te maken. De volgende stap is erachter komen waar je de juiste 
ingrediënten kunt vinden en hoe je deze kunt verzamelen. 

Skills kun je leren. Sommige mensen plukken bijvoorbeeld sneller dan 
anderen, maar iedereen kan alles leren. Een lang persoon heeft misschien 
een voordeel in basketbal, maar dat betekent niet dat iemand van een gemid-
delde of kleinere lengte nooit professioneel basketballer zou kunnen worden. 
Iedereen wordt nou eenmaal geboren met bepaald keukengerei. Zo werkt de 
natuur en daar kun je niets aan veranderen. Wat zijn jouw sterke en zwakke 
kanten? Sommige mensen worden geboren met de aanleg om snel nieuwe 
talen op te pikken en te leren, de ander om snel rekensommetjes te doen. Het 
keukengerei waar jij mee wordt geboren, kun je inzetten om de ingrediënten 
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voor jouw gerecht sneller klaar te maken. Stel je voor dat je een pollepel hebt 
en de ander een mes, wie zal dan sneller de wortel in stukjes krijgen? Juist, 
degene met het mes. Maar wanneer het op soep aankomt, zal jouw lepel beter 
werken. Vraag jezelf eens af met welk keukengerei jij geboren bent. Het is 
belangrijk dat je de ingrediënten voor je gerecht afstemt op het keukengerei 
waar jij mee bent geboren. Daardoor kun je sneller je gerecht klaarmaken.

Stel, je wilt zingen, maar jouw keukengerei is dat je goed kunt tekenen, 
niet dat je een goede stem hebt. Dan is het wellicht verstandiger om niet als 
zanger te beginnen. Natuurlijk is het zo dat wanneer je een droom hebt, je 
ervoor moet gaan. Besef je alleen wel dat je in competitie bent met zeven 
biljoen anderen die misschien wel geboren zijn met het juiste keukengerei. 
Ga jij succesvol worden met iets waar je de aanleg niet voor hebt? Gary Vay-
nerchuk zegt altijd ‘Double down on your strengths’. Oftewel: werk samen met 
je krachten, dan gaat het sneller en gemakkelijker. Doe zoveel mogelijk ver-
schillende dingen om erachter te komen waar jouw krachten liggen. Wanneer 
je weet waar jouw krachten liggen, kun je de ingrediënten gaan verzamelen 
om te werken aan jouw gerecht. Zoek naar ingrediënten die samenwerken 
met jouw keukengerei. 

Als chef wil je graag weten welk gerecht je moet gaan klaarmaken, anders 
komt er nooit iets op tafel. Als je weet wat jouw passie is in het leven, heb 
je het gevoel richting te hebben. Als jij weet dat je in deze wereld vol chaos 
eindelijk een richting hebt gevonden, geeft dat enorm veel kansen en enorm 
veel rust. Dat noemen we Enlightenment. Alles loopt vloeiend voor jou. Neem 
verantwoordelijkheid in je leven zodat jij als chef weet wat je kookt. Laat 
niemand anders voor jou koken, want dan wordt het nooit zoals je het zelf in 
gedachten had. Jij moet het gerecht uiteindelijk serveren, dus je wilt niet voor 
verrassingen komen te staan. Voordat je kunt gaan serveren, moet je weten 
wat jouw keukengerei is en de ingrediënten verzamelen, maar dan moet je 
ook zelf gaan koken. Het is zo makkelijk om andere mensen de schuld te 
geven. Ik kan anderen de schuld geven van het feit dat ik nog geen miljoenen 
verdien, maar ik ben de chef van mijn eigen gerecht. Ik ben verantwoordelijk. 
Jij bent de chef van jóuw gerecht en daarover ben jij dus verantwoordelijk. 
Ga anderen niet de schuld geven van het feit dat jij niet kunt koken, nog niet 
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weet welk gerecht je moet klaarmaken of nog niet de juiste ingrediënten hebt 
verzameld. Neem verantwoordelijkheid.

Zorg daarnaast dat je geduld hebt tijdens het koken. Het is niet zo dat 
wanneer jij de ingrediënten hebt, het koken vanzelf gaat. Je kunt niet gewoon 
alles in een pannetje gooien en hopen dat het goed gaat. Je moet alle stappen 
van het recept doorlopen om tot een lekker eindresultaat te komen. Bij een 
taart met laagjes begin je bij de bodem, werk je laag voor laag verder en eindig 
je met de cherry on top. Alles op zijn tijd en alles met geduld. Andersom de 
taart maken werkt simpelweg niet. Heb geduld en tackle iedere stap één voor 
één. Werk zo alle stappen af. Uiteraard kan het zo zijn dat je een keer een 
verkeerd ingrediënt toevoegt en het toch niet smaakt zoals je gehoopt had. 
Wat doe je dan? Nou, heel simpel. Je herstelt het door iets meer of minder toe 
te voegen van de andere ingrediënten of je doet de stap opnieuw en gebruikt 
dan compleet andere ingrediënten. Probeer de juiste samenstelling te vinden 
van alle ingrediënten om tot een fantastisch eindgerecht te komen. Sommige 
ingrediënten hebben wat langer de tijd nodig om klaargemaakt te worden 
dan anderen en ook daarin moet je dus geduldig zijn. Je kunt simpelweg niet 
alles tegelijkertijd doen, en dat moet je ook niet willen. Kijk dus wat je sterke 
en je zwakke kanten zijn, en wees je daar bewust van. 

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 8

Beantwoordt de volgende vragen:

1. Welk keukengerei heb jij? Als je dit niet weet, hoe ga je hier achter komen?

2. Wat voor gerecht wil je graag maken? Wat wil je achterlaten?

3. Welke ingrediënten moet jij nog verzamelen?

4. Waar kan je die ingrediënten vinden?
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‘VANDAAG BESTELD,  
VANAVOND IN HUIS’

Welkom bij de negende les van Unstoppable Mindset:  

‘Vandaag besteld, vanavond in huis.’

Momenteel leven we in de eenentwintigste eeuw en het is de beste 
tijd ooit. De technologie maakt ons leven een stuk makkelijker dan 

vroeger. Vroeger moest je nog een brief schrijven en kwam deze een paar 
dagen later pas aan bij zijn bestemming. Misschien was de inhoud van die 
brief ondertussen al niet meer relevant. Nu kan je ‘even snel’ een WhatsApp 
berichtje sturen naar iemand. We zijn met zijn allen verbonden en kunnen 
ook verbinding maken met mensen over de hele wereld. Wanneer de koning 
vroeger een brief wilde versturen aan een andere koning, moest iemand 
deze brief te paard gaan bezorgen. Hier gingen al gauw een aantal weken 
overheen en in sommige gevallen wel meer. Vandaag de dag duurt het zo’n 
0.5 milliseconden voordat een berichtje is aangekomen bij de ontvanger. 
Technologie maakt alles makker.

Waar je vroeger nog moest jagen, je prooi moest villen, wassen en moest 
klaarmaken op een aangelegd vuurtje voordat je kon eten, heb je nu binnen 
een kwartiertje een volledige maaltijd op je bord liggen. Je opent een wille-
keurige thuisbezorgd app en bestelt binnen no-time je avondeten. Hetzelfde 
geldt wanneer je op Bol.com iets bestelt. Kies je ‘Select’ dan heb je het pak-
ketje dezelfde dag nog op je deurmat liggen. Dat is toch bizar? Eerst was het 
al mooi dat we de ene avond bestelden en het pakketje de volgende dag werd 
bezorgd, maar we willen alles steeds sneller en sneller. Als het drie kwartier 
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duurt voordat de scooter met je pizza aankomt karren, dan zijn we ontevreden. 
Waarom duurt het zo lang? Als een pakketje niet de volgende dag bezorgd 
wordt, dan bestellen we het ergens anders wel. We zij het gewend. Nu al. We 
zetten deze dingen niet meer in perspectief, maar nemen het voor lief en gaan 
er vanuit dat alles automatisch gaat.

Denk aan vroeger of aan de landen die nog niet zo ver zijn als wij. Wees 
dankbaar voor hoe goed we het hier hebben. Het nadeel van al deze techno-
logische ontwikkelingen is dat we gewend raken aan gemak en comfort. Het 
feit dat we nu al ongeduldig worden als een bestelling een dag langer duurt 
dan eigenlijk gezegd was, maakt dat duidelijk. We willen alles sneller. Het 
werkt verslavend. Dit concept heet instant gratification. Wij willen alles zo snel 
mogelijk, zodat we ons zo snel mogelijk goed kunnen voelen. Technologie 
helpt ons daarbij, maar sommige dingen hebben nou eenmaal tijd nodig. 
Vroeger was het logisch dat we instant gratification hadden. 

Wanneer we honger hadden en een bosje blauwe bessen zagen, sloegen 
we direct zoveel mogelijk in. We wisten dan namelijk niet wanneer de vol-
gende gelegenheid zou zijn om te eten. Wat jagers en verzamelaars vroeger 
al deden, doen wij nu nog steeds. Dat instinct hebben we nog steeds in ons. 
Dat is precies de reden dat zo veel mensen tegenwoordig obesitas hebben. 
Wanneer je vroeger iets vond met vet en zout, betekende dat één ding: goede 
voedingsstoffen om te overleven. Tegenwoordig krijgen we al zo veel goede 
voedingstoffen binnen, dat we er niet nóg meer van nodig hebben. 

We blijven echter maar inslaan. Dat eeuwenoude brein van ons schiet 
in haar verzamelaar modus en vreest dat ons lichaam zonder voedsel komt 
te zitten als we niet inslaan. We triggeren dan dezelfde delen van ons brein 
als dat bosje blauwe besjes vroeger deed en slaan het eten massaal in om te 
voorkomen dat we later honger zullen krijgen. Het is verslavend, dus je blijft 
doorgaan met inslaan. De McDonald’s en Burger King zitten tegenwoordig 
naast elkaar in de straat en dus ga je van het ene fastfood restaurant naar de 
ander en blijf je maar eten. Het is helemaal niet meer nodig om dit te doen, 
maar ons eeuwenoude brein is een lastige. Als wij teveel naar onze oude 
instincten luisteren en geen controle houden over ons eeuwenoude brein, 
dan eindigen we ook met obesitas. Instant gratification betekent dus dat we 
dingen direct willen hebben. Naast eten zijn er meer zaken die we nodig 
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hebben, zoals relaties, goede gewoontes en business. Dit zijn echter dingen 
die wat meer tijd en moeite kosten. Dat krijgen we niet in een nacht. Om je 
heen hoor je mensen misschien praten over het winnen van de loterij, maar 
dat is allemaal gebaseerd op instant gratification. Als je de loterij wint, heb je 
niet hard gewerkt voor je geld. 

In deze samenleving draait echter alles om instant gratification. Het zorgt 
voor bepaalde dopamine cirkels in ons brein. Door de dopamine die wordt 
aangemaakt door instant gratification raken we verslaafd aan het direct krijgen 
van zaken. Dat is ook de reden dat we drugs gebruiken. MDMA zorgt ervoor 
dat je direct geluk voelt. Je hoeft geen boeken te lezen, of je best te doen om 
gelukkig te zijn. Het kost ook veel meer moeite om een leuke partner te vinden, 
te trouwen en gelukkig te worden dan een spuit pakken en puur geluk direct 
je aders in te spuiten. Waarom zouden we kiezen voor iets dat misschien wel 
twintig jaar duurt, als we hetzelfde effect in dertig seconden kunnen krijgen? 

De reden dat mensen drug kiezen is omdat het direct werkt: instant gra-
tification. Hoewel het natuurlijk gelukkig worden een veel constantere factor 
heeft – drugs werken na een vrij korte periode weer uit – kiezen mensen toch 
vaak voor de gemakkelijkere optie. Precies de reden dat pornoverslaving 
tegenwoordig zo normaal is. Porno is de meest bekeken videovorm op het 
internet. De reden dat mensen dit blijven bekijken is wederom instant gra-
tification. Waarom de moeite nemen om jezelf op te frissen en te verzorgen, 
erop uit te gaan, over je angst heen te stappen voor afwijzing, een nummer 
vragen, daten en vervolgens hopen dat je met die persoon het bed mag delen. 
Dit kost natuurlijk veel meer tijd en moeite dan het openen van je laptop op 
de dinsdagavond. Typ een willekeurige website in met een aantal welbekende 
steekwoorden en je ziet gelijk de mooiste vrouwen die op deze aarde rond-
lopen We kiezen voor de korte termijn, terwijl de lange termijn zaken vaak 
veel beter zijn. Maar helaas, we willen het nu. 

Even een kleine test. Wil je liever nu direct €500.000 krijgen of over 10 
jaar €1.000.000? Er is een grote kans dat jij gaat voor instant gratification en 
de eerste optie kiest. Er komen veel redenen in je hoofd om de eerste variant 
te kiezen en veel excuusjes voor waarom je niet zou moeten wachten, want 
zo werken onze hersenen nou eenmaal. Terwijl, als je 10 jaar wacht, je passief 
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het dubbele aan inkomsten krijgt; dus kies niet voor instant gratification. 
Sommige dingen hebben nou eenmaal tijd nodig, zoals het opbouwen van 
een relatie. Hier is geen short-cut voor. Mensen denken ook dat een cursus of 
een boek je direct brengt naar waar je wilt zijn en zijn vervolgens teleurgesteld 
wanneer dit niet zo blijkt te zijn. Het brengt je wel een stap dichterbij, maar 
het uiteindelijke doel heeft altijd tijd nodig. Het aanleren van een gewoonte 
kost je zo’n 21 dagen, een business opbouwen kost je veel overuren en het 
binnenhalen van een miljoen nog veel meer. Dingen hebben tijd nodig. Een 
hamburger is instant gratification, want het valt onder fastfood. Op korte 
termijn voel je je goed, maar op de lange termijn brengt het meer schade dan 
het goed doet. Het heet niet voor niets junk food. Binnen tien minuten heb 
je iets te eten en voel je je even gelukkig, maar des te vaker je dit soort korte 
termijn keuzes maakt, des te groter de kans dat je op lange termijn steeds 
dikker en dikker wordt. Je gezondheid gaat achteruit, bewegen wordt lastiger 
en dus ben jij op de lange termijn ongelukkig en ongezond. 

Veel mensen klagen dat het winkelen in een biologische winkel duur is. 
Een zak nootjes kost al snel €4,-, maar is dat echt duur? Misschien op de korte 
termijn, maar als biologisch eten op de lange termijn maakt dat jij minder of 
zelfs helemaal niet ziek bent, zal het je uiteindelijk meer kosten besparen. Je 
bent straks namelijk minder geld kwijt aan ziektekosten. Die ziektekosten 
ben je wel kwijt als je steeds een hamburger van €2,- koopt. Je bespaart mis-
schien geld in vergelijking met de nootjes, maar dit betaal je straks dubbel 
en dwars terug wanneer bijvoorbeeld je de operatiekamer inrijdt voor een 
maagverkleining. Het kost je niet alleen je gezondheid, maar ook je zuur-
verdiende centen. De volgende keer dat je langs de biologische winkel loopt, 
klaag dan niet dat het duur is, maar denk na over de lange termijn. Kies nooit 
korte termijn over lange termijn, ook al is het lastig om tegen je natuur in te 
gaan en niet voor instant gratification te kiezen. Het is aan jou om die keuze 
bewust te maken; elke keer weer. 

Stel je voor dat je honger hebt en je hebt trek in een donut, het glazuur 
ziet er overheerlijk uit en je speekselklieren draaien overuren bij het zien van 
deze donut in de vitrine. Dat zijn precies de momenten waarop jij de overhand 
moet nemen en bewust moet kiezen om door te lopen naar de biologische 
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winkel en havermout en nootjes te kopen. Think long term, dan wen je dat aan 
en zal het in de loop der tijd steeds gemakkelijker worden om deze bewuste 
keuzes te maken. Het is misschien wat saaier dan je creamy donut, maar op 
de lange termijn voel je je er een stuk beter door. Wat heb je liever?

“The ability to discipline yourself to delay gratification on the short 

term, in order to enjoy greater rewards on the long term is the 

prerequisite for success.” – Brian Tracy.

Een mooie quote om mee af te sluiten. Disciplineer jezelf om instant 
gratification te overstemmen door na te denken over de lange termijn – en 
dan vooral de beloning die je op de lange termijn zult gaan krijgen – en je 
bent op weg naar succes. Deze discipline is vereist om succesvol te kunnen 
zijn. De beloning aan het einde van de lange, wat lastigere, weg is ook vele 
malen groter dan die op de korte termijn. Nu een lekkere donut, of straks je 
droomlichaam? 

Denk daarnaast ook aan alle succesvolle mensen die er zijn. Zij waren 
niet in één nacht succesvol. Bill Gates heeft tussen zijn twintigste en dertig-
ste geen enkele dag vrij genomen. Hij werkte iedere dag aan zijn bedrijf; dat 
was zijn opoffering voor succes. Hij dacht alleen maar aan de lange termijn. 
Misschien was hij op korte termijn wel ongelukkig. Misschien heeft hij op 
de korte termijn wel een leuke meid moeten afwijzen, omdat hij aan zijn 
lange termijn doelen wilde werken. Maar nu heeft hij succes en is hij hart-
stikke rijk. Hij offerde letterlijk zijn twintiger jaren op om een business op te 
bouwen. Hij heeft hard gewerkt aan zijn legacy en die heeft hij nu. Daarnaast 
helpt hij nu veel mensen en heeft hij een prachtig bedrijf. Wanneer hij komt 
te overlijden zullen mensen het nog tientallen jaren over hem hebben. Ik zeg 
niet dat je hetzelfde moet doen als Bill Gates en je jeugd moet opgeven voor 
je lange termijn doelen, want aandacht schenken aan familie, vriendschap-
pen, gezondheid en geluk is ook heel belangrijk in het leven. Maar wees je 
wel bewust van het feit dat succesvolle mensen altijd denken aan hun lange 
termijn doelen. Zij vragen zich bij elke actie af of deze bijdraagt aan de doelen 
die ze uiteindelijk willen gaan behalen. 
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Huiswerkopdracht Hoofdstuk 9

Beantwoord de volgende vraag:

1. Op welke gebieden in jouw leven kies je voor instant gratification in plaats 

van je lange termijn doelen? Ga je bijvoorbeeld vaak uit, terwijl je eigenlijk 

zou moeten studeren? Kies je vaker voor junkfood dan voor een gezonde, 

voedzame maaltijd?
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10 

‘DE ROTTE APPEL’

Welkom bij de tiende les van Unstoppable Mindset: ‘De rotte appel’. 

Er zijn onwijs veel studies die aantonen dat jij het gemiddelde bent van de 
vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Jij bent het gemid-

delde van hun aardigheid, hun sportiviteit en hoe gul en dankbaar zij zijn. 
Dit is iets wat ik bij mezelf heel erg heb gezien. Een paar maanden terug was 
ik bijvoorbeeld helemaal into fitness. Mijn vrienden waren dat toen ook. We 
hadden het regelmatig over pre-workout maaltijden, proteïne shakes en alles 
wat met spiermassa en sporten te maken heeft. Al mijn vrienden waren - net 
als ikzelf - ook gespierd. Niet lang daarna had ik een hoop vrienden om me 
heen die regelmatig uitgingen. Zij dachten meer na over instant gratification 
dan over hun lange termijn doelen en ik merkte dat ik ook mee ging doen 
naarmate ik meer met hen optrok. Hetzelfde geldt op het gebied van business. 
Mijn vrienden hadden weinig geld, dus ik ook. Ik begon meer uit te gaan en 
mijn banksaldo werd steeds lager en lager. 

Nu ben ik omringt met digital nomads. Ik reis de wereld over en verdien 
mijn geld online. Mijn vrienden doen hetzelfde. De studies die gedaan zijn 
naar dit concept lijken te kloppen. Jij bent het gemiddelde van de vijf mensen 
waar je het meeste mee optrekt. Ben jij daar op dit moment tevreden over? 
Kijk eens naar je vijf beste vrienden. Herken jij jezelf in hun gedrag? Wees 
heel eerlijk tegen jezelf en vraag jezelf af of dit is wie en waar je wilt zijn op dit 
moment. Wil je dit inkomen? Wil je deze leefstijl? Wil je dit gedrag? Of wil 
je wat anders? Stel jezelf de vraag of je hier echt het gemiddelde van wilt zijn.

Wanneer je veel vrienden hebt die nooit sporten, overgewicht hebben 
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en ongezond leven is het lastig voor jou om te groeien. Wil jij veel sporten 
en gezond leven? Dan kun je beter kritisch naar je vriendenkring kijken. Die 
vrienden zullen jou namelijk niet gauw ondersteunen in je vooruitgang en 
doelen. Misschien motiveer je ze, maar de kans is groter dat ze jaloers worden 
en je (on)bewust tegenwerken. ‘Ah joh, neem toch een stuk taart, dat doen we 
allemaal’ en dan voel jij je zowat verplicht om ook maar een stukje te pakken. 
Wees kritisch in met wie je omgaat en kies vrienden uit die op hetzelfde level 
zitten als jij; dat maakt het bereiken van je doelen een stuk gemakkelijker. 
Neem daarnaast afscheid van de mensen die je niet supporten, tegenzitten of 
veel energie van je vergen; hoe lastig dit ook kan zijn.

Het televisieprogramma South Park gaat over vier vrienden. Cartman is 
altijd degene die de groep naar beneden haalt en een negatieve sfeer veroor-
zaakt. De hele groep lijdt hieronder. Wie is de Cartman in jouw vriendenkring? 
Wie is diegene die altijd maar vraagt waar je in godsnaam mee bezig bent en 
jou laat twijfelen in je handelingen en gedrag? Het is aan jou om daar ‘nee’ 
tegen te zeggen en niet meer met die persoon om te gaan. Maar er is natuurlijk 
ook een reden dat je nog met diegene omgaat. Wellicht geloof je niet in je 
eigen dromen en doelen of durf je geen ‘nee’ te zeggen. Wat is het de reden 
dat je die Cartman niet durft te laten gaan? Je weet dat hij je naar beneden 
haalt, het negatieve intrekt en jou tegenhoudt in je progressie: hij is de rotte 
appel. Hij komt altijd weer met nieuwe excuusjes en problemen. Waarom 
moet jij altijd zijn issues oplossen? Wanneer je een rotte appel tussen goede 
appels legt, zullen de goede appels binnen no time ook gaan rotten. There’s 
no way around. Maar het werkt niet andersom. De rotte appel verziekt altijd 
de goede appels, maar een goede appel zorgt er niet voor dat de rotte appels 
weer goed worden. Zorg er dus voor dat je die rotte appels uit je leven haalt. 
Ondanks dat je nu voor jezelf aan het rechtvaardigen bent waarom je dat 
niet zou moeten doen. Maak jezelf niet wijs dat ze geen invloed op je hebben, 
want dat hebben ze wel. Sterker nog: jij weet heel goed dat ze dat wel hebben. 
Neem er dus afscheid van als jij een goede appel wilt zijn. 

Ik durf te garanderen dat je nu iemand uit je directe omgeving of sociale 
kring in je hoofd hebt waarvan je weet dat diegene de rotte appel is in jouw 
fruitschaal. Deze persoon is altijd maar negatief, roddelt veel, heeft altijd 
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commentaar en excuses. Het is lastig om echt te groeien wanneer je zo 
iemand in je omgeving hebt. Als je dus echt vooruitgang wilt boeken, zal je 
afscheid moeten nemen van deze persoon. Stel je bent op een cruise en de 
boot zinkt. Gelukkig is het je gelukt in een roeibootje te stappen. Wil je dan 
met iemand samen in die boot zitten die continu aan het klagen en zeuren is 
dat ze de reis in eerste instantie al niet hadden moeten boeken, dat het water 
koud is en dat het allemaal de schuld is van persoon X en organisatie Y? Of 
zit je liever in het bootje met iemand die zegt “Wat fijn dat we allebei veilig 
zijn, laten we vooral positief blijven en gaan peddelen; dan komen we in ieder 
geval ergens.”? Er is een grotere kans dat je in de tweede situatie én niet gek 
wordt; én de situatie ook nog eens overleeft. En als je het niet overleeft, heb 
je het de laatste paar uur in ieder geval gezellig gehad.

Negatief zijn is zo gemakkelijk. Probeer eens 24 uur negatief te zijn, 
en dan 24 uur positief. Je zult zien dat het eerste veel simpeler is om vol te 
houden dan het tweede. Wanneer je negatief bent schiet je snel in de slacht-
offerrol. Je geeft de schuld aan externe factoren: er is altijd iets of iemand 
anders verantwoordelijk voor jouw situatie. Wanneer je positief bent, dan 
neem je zelf de verantwoordelijkheid. Je beseft je dan dat jij de enige bent 
die verantwoordelijk is voor je eigen situatie en leven. Je ziet dan ook in dat 
jij de enige bent die daar iets aan kan veranderen. Het is nooit goed om in de 
slachtofferrol te kruipen. Dat is de rol van losers. Zij zullen altijd proberen te 
rechtvaardigen waarom zij geen verantwoordelijkheid dragen over bepaalde 
zaken. Allemaal zodat ze hun eigen problemen niet aan hoeven te pakken.

‘Nature and nurture’ speelt een belangrijk rol in het kiezen van je vrienden. 
Nature zijn de dingen waarmee je bent geboren, zoals een positief karakter; 
waar nurture staat voor alles wat je hebt aangeleerd vanuit je omgeving. Nadat 
je bent geboren word je namelijk continu beïnvloedt door de mensen om je 
heen. Jij bent eigenlijk een product van je omgeving. Van 0 tot 5 jaar maak 
je nog helemaal geen eigen beslissingen. Om te overleven moet meegaan in 
andermans keuzes. Als peuter wilde je misschien de sloot in springen om te 
gaan zwemmen, maar je omgeving heeft je geleerd dat dat niet zomaar mag 
(of slim is) door je daarin tegen te houden. Ze hebben je opgevoed. Wan-
neer je slecht bent opgevoed – bijvoorbeeld in een onstabiel gezin – en daar 
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trauma’s aan over hebt gehouden, is het ‘product’ niet optimaal. Hierdoor 
kun je bijvoorbeeld erg negatief in het leven staan of zelfs last hebben van 
depressiviteit. Je bent dus een product van je omgeving. 

Maar nu ben je geen vijf jaar oud meer. Je moet nu je eigen keuzes maken 
en daaronder vallen ook de relaties die je aangaat; de vriendschappen die je 
sluit. Hoe lastig het ook kan zijn, je moet nu zelf kiezen. Dit betekent wél dat 
je dus je eigen omgeving kunt creëren. Dus als de studies kloppen en jij bent 
het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee besteedt, dan 
zou ik daar toch wat aandacht aan besteden. Kies winner friends, dan weet 
je zeker dat ook jij een winner gaat zijn. Stel je voor je gaat om met Warren 
Buffet, Mark Zuckerberg en Bill Gates – dus met alleen maar winnaars – dan 
word jij ook een winnaar. 

“Find someone who has achieved success, copy what they do and 

you too, will be successful” – Anthony Robbins. 

Omring jezelf met mensen die succesvol zijn en kopieer wat zij doen 
(bewust en onbewust dus) en ook jij zult dan succesvol worden. Ik weet hoe 
lastig het kan zijn, want ook ik ben hier tegenaan gelopen. Je hoeft ook niet per 
direct een bericht te sturen naar de rotte appels in je omgeving om te vertel-
len dat je niet meer met ze om wilt gaan omdat ze te negatief zijn, maar wees 
je hier wel bewuster van en werk eraan. Je kunt ook eerlijk zeggen: “Ik ben 
bezig met Unstoppable Mindset en weet nu dat ik het gemiddelde ben van de 
vijf mensen die het dichtste bij me staan” en vervolgens uitleggen dat je hebt 
gemerkt dat die vriend vaak negatief is en dat jij dat niet in je omgeving wilt 
hebben. Wellicht kun je die vriend daarmee zelfs helpen door bijvoorbeeld 
een paar boeken aan te raden. Het kan namelijk zijn dat die vriend zich niet 
bewust is van het feit dat hij zo vaak negatief is en staat hij ervoor open om 
ook te veranderen. Je kunt dan samen ontwikkelen en naar de top vliegen. 
Natuurlijk zijn er ook vrienden die daar niet voor openstaan. Het kan zijn 
dat je een heel negatieve reactie krijgt. Als je vriend er niet klaar voor is, 
laat hem dan gaan. You can’t teach pigs how to fly. Je kan mensen niet altijd 
veranderen. Jouw missie van vandaag is: find one winner friend and cut one 
loser friend. Probeer je de komende tijd bewuster te zijn van de mensen waar 
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je jezelf mee omringt. Be the change you want to see en neem afscheid van de 
mensen die je daarin tegenwerken. 

Alle succesvolle mensen weten dit. Dus als jij succesvol wilt zijn, moet je 
zelf ook leven volgens deze principes. Succesvolle mensen zullen het namelijk 
ook aan jou merken als je vaak negatief bent en om die reden ervoor kiezen 
om niet met jou om te gaan. Jij zal dan eerst zelf moeten gaan veranderen. Als 
je graag succesvol wilt zijn, zorg er dan voor dat je succes verdient. Gedraag 
je als een winnaar en doe wat winnaars doen. Gaan zij naar bepaalde netwerk 
events? Doe dat dan ook. Lezen zij bepaalde boeken? Lees deze ook. Zo 
kom je langzaamaan op hetzelfde level als zij. Ze zullen jou dan veel sneller 
toelaten in hun sociale kring. Neem over wat zij doen en laat dat ook zien, 
straal het uit. Denk eens terug aan een moment waarop je een compliment 
kreeg. Waarschijnlijk moest je glimlachen, voelde je meer zelfverzekerdheid 
na het krijgen van het compliment en werd je ook complimenteuzer naar 
anderen. Dat effect voelen andere mensen ook en zij worden op hun beurt 
weer getriggerd om complimenten te geven. Hierdoor ontstaat het ripple 
effect. Jouw positieve, zelfverzekerde humeur steekt anderen aan om zich 
ook zo te gaan gedragen. Je trekt aan wat je uitstraalt. 

Tai Lopez heeft de 33% regel bedacht deze luidt als volgt: Spendeer 33% 
van je tijd met mensen onder je niveau, 33% met mensen op hetzelfde niveau 
als jij en 33% van je tijd met mensen op het niveau waar je naartoe wilt groeien. 
Dus de mensen die het pad dat jij nu aan het bewandelen bent, al eerder hebben 
bewandeld. Wil je een bodybuilder worden? Omring jezelf dan met mensen 
die al bodybuilder zijn. Mensen onder je niveau zijn trouwens de mensen 
die achter jou op hetzelfde pad lopen. Dus niet negatieve of non-supportive 
mensen; maar mensen die net een paar stappen achterlopen op jou. Voor hen 
ben jij dan degene die op hun voorloopt. Ook zij zijn dus gemotiveerd om te 
groeien, maar zijn nog niet zo ver als jij bent. En jij wilt een deel van je tijd 
ook bezig zijn met anderen leren wat jij al weet. Daar groei je zelf namelijk 
ook van. Daarbij komt dat je zelf ook mensen boven je level in je omgeving 
wilt, dus dan moet je dat zelf ook zijn voor mensen onder jouw niveau. 

Als je iets kunt uitleggen dan weet je dat je het echt geïmplementeerd 
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hebt in je leven. Als iemand verder is dan jij bent, moet je stil kunnen zijn 
en kunnen luisteren. Dat is de reden dat je tijd moet spenderen met mensen 
op hetzelfde niveau. Daarmee kun je namelijk brainstormen over bepaalde 
ideeën. Tijd spenderen met de mensen boven jouw niveau kan lastig zijn, 
omdat ze minder goed bereikbaar zijn. Ze reageren bijvoorbeeld niet op je 
mails of direct messages. Boeken lezen, Youtube video’s kijken en mensen 
online volgen telt daarom als ‘omgaan met’ personen boven je niveau. Je kan 
bijvoorbeeld ook een online coach inschakelen. Luister goed naar de mensen 
die boven jouw niveau zitten. Zij zijn verder en weten waarschijnlijk meer 
dan dat jij weet. Offline is lastiger, maar niet onmogelijk. Je kunt het op de 
ouderwetse manier doen en gewoon aanbellen bij mensen in een dikke villa 
om te vragen wat ze nou hebben gedaan om daar te kunnen wonen. Je kunt 
ook een brief sturen en vragen of ze tijd hebben voor een kop koffie. De kans 
is klein dat ze daarop reageren, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. 

Een van de concepten die ik geleerd heb is dat arme mensen altijd de 
rijke mensen mee uiteten moeten nemen. Jij denkt nu gelijk, “Maar die rijke 
mensen hebben toch het geld?”, dat klopt. Maar vraag jezelf af wat zij eruit 
halen om met jou uiteten te gaan. Waarschijnlijk niet zoveel als jij. Jij haalt 
veel uit zo’n etentje, want je leert nieuwe inzichten en perspectieven. Zoek 
daarom iemand waar je graag van wilt leren en vraag diegene mee naar zijn 
of haar lievelingsrestaurant. Je bent dan misschien wel €60,- kwijt, maar de 
relatie die je opbouwt met zo’n persoon is veel meer waard. Wanneer dit een 
van je winner friends wordt, krijg je daar een hoop kennis en waarde voor terug. 
Je kunt ook vragen of zo’n persoon je wilt coachen – tegen betaling. Neem in 
ieder geval actie! Je wilt er een gewoonte van maken om succesvolle mensen 
om advies en hulp te vragen en in je sociale kring op te nemen. 

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 10

Beantwoord de volgende vragen:

1. Wie zijn voor jou de 33% onder je niveau, 33% op hetzelfde niveau en 33% 

boven je niveau?

2. Welke eigenschappen zie je bij een aantal van jou winner friends die je 

ook graag zou willen?
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11 

‘SOLDAAT ZONDER PLAN A’

Welkom bij de elfde les van Unstoppable Mindset: 

‘Soldaat zonder plan A’. 

Stel je eens voor: er is een soldaat die naar een oorlogsgebied gaat, maar 
hij heeft geen plan A. Het enige dat hij heeft is een idee van wat hij moet 

doen wanneer het fout gaat. Dit is een mindset probleem die veel mensen 
ook hebben. In plaats van een plan A te hebben, weten ze alleen maar wat ze 
moeten doen wanneer het fout gaat. Deze mensen hebben geen missie; ze 
hebben alleen een back-up plan. 

Het enige waar wij allemaal mee bezig zijn is plan B. We gaan een oplei-
ding doen die we niet leuk vinden en gaan vervolgens werkervaring op doen. 
Veel mensen leren bijvoorbeeld voor accountant, maar willen eigenlijk geen 
accountant worden. Ze willen niet de hele dag achter hun computer zitten. 
Ze willen veel meer dan dat. “Máár,” zeggen ze dan, “stel dat mijn grote 
plannen fout gaan, dan heb ik altijd mijn accountantsdiploma nog.” En dat 
is precies waar het mis gaat. Ze zijn al bezig met hun plan B. Ze zijn bezig 
met het creëren van een vangnet voor het geval ‘het’ misgaat. Maar wat is 
‘het’? De meeste van deze mensen die weten niet eens wat hun missie is. Ze 
zijn bezig met het hebben van een back-up, maar weten niet eens voor welke 
missie ze die back-up creëren. 

Het is natuurlijk makkelijk om een missie maar gewoon te laten en voor je 
plan B te gaan, want dat is lang niet zo confronterend dan proberen je missie 
te behalen en met lege handen te eindigen. Wij proberen die confrontatie 
uit de weg te gaan en vragen onszelf daarom simpelweg niet af wat we nou 
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eigenlijk écht willen in ons leven. We houden ons dus alleen maar bezig met 
plan B, want plan A durven we niet eens te bedenken. Mensen kiezen voor 
een brede opleiding met het idee dat ze dan altijd maar overal terecht kun-
nen. Dit zijn de mensen die zeggen dat hun opleiding ‘lekker breed is’ en dat 
er dan veel keuze voor ze overblijft. Eigenlijk weten ze niet eens wat ze écht 
willen en houden zich dus maar bezig met hun back-up plan. Er zijn zo veel 
soldaten met een plan B, maar zonder plan A. Je gaat heel veel spijt krijgen 
als je nooit aan je plan A werkt en je vier jaar lang een opleiding gaat doen 
en na die vier jaar ‘het vak inrolt’ door te gaan werken en je studieschuld af 
te gaan betalen. Voordat je het weet werk je ergens tien jaar. Dan ga je nog 
ergens samenwonen en komen daar vaste lasten bij, dus moet je weer blijven 
doorwerken. Uiteindelijk komt er een kind waardoor je ‘je baan niet zomaar 
kunt opzeggen’ en spaar je voor een pensioen. Wanneer ga je dan aan je plan 
A werken? Tijdens je pensioen? 

Veel mensen komen vast te zitten in deze rat race. Wanneer je hierin vast 
komt te zitten ben je eindeloos aan het rennen. Je rolt ergens in en komt er niet 
meer uit. Des te langer je in een bepaalde baan zit, in een bepaald leventje, 
des te moeilijker het wordt om plan B vaarwel te zeggen en toch voor plan 
A te kiezen. Mocht je dan nog niet eens iets hebben gekozen dat je écht leuk 
vindt om te doen, zit je toch behoorlijk lang vast in een ongelukkige situatie. 
Zorg er daarom voor dat je nu al bezig bent met je plan A. Kies iets dat je leuk 
vindt, dat je gelukkig maakt. Je wilt straks geen 80 jaar oud zijn en je afvragen 
hoe het leven zou zijn als je destijds iets had gekozen wat je leuk vond. Als je 
spijt krijgt op je tachtigste kan je het niet meer veranderen. Wees je daarom 
bewust van dit proces, van jouw persoonlijke rat race. Misschien heb je al een 
brede opleiding gekozen waar je aan vast zit. Zorg er in dat geval voor dat je 
na die vier jaar direct wat anders gaat doen, of liever nog: begin nu al met iets 
anders ernaast te doen óf om het zelfs helemaal om te gooien. 

Aan wie moet je bewijzen hoe jij het leven zou moeten leiden? Stop met 
de slachtofferrol, stop met de omstandigheden de schuld te geven. Als jij 
school niet leuk vindt, ga dan weg. Bijna niemand durft die stap te zetten en te 
stoppen met school. Iedereen wilt wel een zo’n succesvolle high school drop-out 
zijn, maar ze beseffen zich niet dat wanneer je stopt met school, het allemaal 
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pas begint. Je bent dan niet direct succesvol. Pak je verantwoordelijkheid op 
door wanneer je iets niet wilt, dit te veranderen. Stop met het bedenken van 
excuses en make a change. Jij bent als enige verantwoordelijk voor je eigen 
leven. Als jij niet uit je comfort zone durft te stappen, blijf je in plan B hangen. 

Bovenstaande blijkt niet de enige reden te zijn voor veel mensen om 
wel een plan B te hebben maar geen plan A. Een andere reden is namelijk 
dat er zoveel gebeurt om ons heen. We hebben geen tijd. Netflix, Facebook 
en Instagram staan aan; je gaat elke avond uit; maakt je druk om het kopen 
van nieuwe kleding en neemt dus geen tijd om te reflecteren op jezelf en stil 
te staan bij de vraag wat jouw plan A is. Ga een keer mediteren; doe eens 
helemaal niets. Daag jezelf uit om zo lang mogelijk niets te doen. Laat alle 
pijn die in je zit omhoogkomen, laat je emoties eruit en stel jezelf open voor 
alles wat dan naar boven komt. Daarna zal je meer duidelijkheid hebben en 
misschien zelfs weten wat je wél graag wilt doen met je leven. Neem eens 
wat vaker de tijd om naar jezelf en je leven te kijken. Mensen hebben vaak de 
neiging om alleen te kijken naar wat er om hen heen gebeurt en te negeren 
wat ze diep van binnen voelen. Wanneer je tachtig jaar oud bent en je hele 
leven hebt verspild aan iets wat je niet leuk vindt, dan heb je al je kansen 
weggegooid. Waarom zou je je leven willen verspillen aan iets wat je niet leuk 
vindt om te doen? Er is geen perfecte tijd om ergens mee te starten. Mensen 
denken altijd dat er ‘een beter moment’ zal komen om voor plan A te gaan, 
maar die komt er niet. Je gaat je niet zelfverzekerder voelen, en na tien jaar 
werkervaring voel je steeds minder de neiging om toch alles om te gooien. 
Je bent er nooit meer ‘klaar voor’ dan nu. Het enige dat gebeurt als je wacht 
op het juiste moment, is dat je ouder en dus weer jaren verder bent. Er ligt 
altijd wel iets op je pad waardoor je denkt dat dit niet het juiste moment is. 
Neem de touwtjes gewoon in handen en verander. Diep van binnen weet je 
wat je wilt, ga er dan ook voor. Neem je verantwoordelijkheid; durf actie te 
nemen en durf vooral ook ‘nee’ te zeggen tegen wat je niet wilt. We leven in 
een maatschappij waarin niemand meer ‘nee’ durft te zeggen, maar het is zo 
belangrijk.

Op social-media heb ik vaak dat mensen mij berichten sturen met de 
vraag of ik een keer met ze wil afspreken. Als ik dan ‘nee’ zeg en aangeef dat ik 
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mijn tijd erg waardeer en denk dat ik er zelf niks uit ga halen om met hen af te 
spreken, begrijpen sommige mensen dat niet. Ze denken dan dat ik arrogant 
ben. Breng dingen daarom altijd in perspectief. Ik heb liever dat je all in gaat 
en faalt, dan dat je iets blijft doen waar je ongelukkig van wordt. Natuurlijk 
moet je voor jezelf beslissen. Je weet vaak diep van binnen wel wat je zelf wilt. 
En diep van binnen weet je vaak ook dat, als je nu niks verandert, je straks 
toch in die ene baan rolt na je studie. Breng daar daarom nu verandering in. 
Als je echt wilt hebben wat die 10% van de bevolking heeft, stop dan met 
doen wat de andere 90% doet. Een opleiding kiezen, daarna werken en met 
pensioen gaan. Ga all in gaan voor iets waar je intens blij van wordt en weet 
dat het risicovol – but totally worth it – is. 

Sommige mensen falen keer op keer, maar zij weten dat falen de weg 
naar succes is. Ze geven niet op en inspireren daarmee ook de mensen om 
zich heen. Het is lastig, want je zult je ego opzij moeten zetten en de reacties 
van anderen moeten kunnen negeren. Je zult haters krijgen. Dit zijn vooral 
mensen die jaloers zijn; ze durven namelijk niet net als jij die risico’s te nemen 
en te kiezen voor hun eigen geluk en succes. Wanneer jij bijvoorbeeld een 
kledingmerk start en je krijgt de reactie van iemand dat je kleding echt shit 
is, dan zegt dat vaak meer over de persoon die de opmerking maakt. Ze zijn 
waarschijnlijk gewoon jaloers op jouw lef en succes. Ze weten dat ze zelf te 
bang zijn om zulke risico’s te nemen en weerspiegelen hun eigen angst op 
jou door je belachelijk te maken. Zo rechtvaardigt die persoon het feit dat 
hij of zij zelf geen actie durft te ondernemen. Vertrouw dus volledig op jezelf. 

De meeste mensen zijn op hun twintigste al fulltime bezig met hun plan 
B, maar daar hebben we nog jaren de tijd voor. Je bent nog jong! Werk aan je 
plan A in plaats van je vangnet! Wacht niet met plan A tot je een midlifecrisis 
krijgt, maar start er nu al mee. Plan B is een veilige keuze en brengt meer 
zekerheid, maar plan A brengt geluk en succes. Plan B is meestal gewoon 
een slap excuus omdat je voor plan A vaker uit je comfort zone zult moeten 
stappen. Plan A laat je opvallen en je zult dan meer aandacht krijgen, en dat is 
natuurlijk spannend, maar plan A is wél de beste keuze. Plan B is een manier 
om het actie nemen voor plan A uit te stellen. Wil je geld gaan verdienen? Ga 
dan voor plan A. En wees nu natuurlijk niet helemaal reckless. Als je nog maar 
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een half jaartje te gaan hebt op je opleiding, maak het dan vooral gewoon af. 
Ik wil alleen benadrukken dat je bezig moet gaan zijn met je plan A. Zonder 
plan A heeft je plan B namelijk ook geen toegevoegde waarde. Zonder plan 
A is plan B een slap excuus. Zorg dat je gecalculeerde risico’s neemt. Weet 
wat de up and down sides zijn van de opties die je overweegt en maak op basis 
daarvan weloverwogen keuzes. Risico’s horen bij het leven, maar moeten 
ook gebalanceerd blijven. Word dus geen risk chaser die risico naar risico 
aangaat. Denk goed na over wat je doet en welke beslissingen je neemt, maar 
bedenk vooral dat zorgen voor een vangnet niet nodig is als je niet van plan 
bent om te springen.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 11

Beantwoord de volgende vraag:

1. Wat is jouw plan A? En als je die niet hebt, wat ga je eraan doen om aan 

je plan A te komen?
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12 

‘RIJK IN EEN ROLSTOEL’ 

Welkom bij Hoofdstuk 12 van Unstoppable Mindset:  

‘Rijk in een rolstoel’.

Wil jij een Ferrari rijden als je 70 jaar oud bent? Wil jij in je rolstoel naar 
buiten worden gerold en in je dure wagen getild worden zodat je een 

stukje kunt rijden? Je kunt niet harder dan 60 km p/u, want je ogen en oren 
zijn niet meer zo goed. Wil je dat? Nee toch?

Waarom zou je pas op zo’n hoge leeftijd gebruik willen maken van je 
succes? Waarom je hele leven sparen tot je oud bent en pas dan gaan genie-
ten van je geld? Als je de vraag zo stelt, wilt niemand dat, maar toch is dat 
waar iedereen mee bezig is. Iedereen spaart geld voor zijn of haar pensioen. 
“Bespaar €2,- per dag en dan ben je over 200 jaar miljonair!” Dat zijn zaken 
die we op jonge leeftijd al krijgen aangeleerd. Er zijn zelfs boeken die zeggen 
dat wanneer je stopt met het drinken van Starbucks elke dag, je €5,- per dag 
bespaart en dat je zo in een jaar tijd wel €1.500,- kunt sparen. In tien jaar is 
dat €15.000,-! En dat allemaal voor een kopje koffie, hoera!

De samenleving leert ons op te passen met het uitgeven van geld, want je 
moet wel sparen voor je toekomst. Zonder geld kun je straks namelijk geen 
huis kopen, geen autorijden en niet genieten van je pensioen. Dus wat gebeurt 
er nu? Er wordt een deel van het loon ingehouden om de mensen die nu met 
pensioen zijn te betalen en wanneer de overheid belooft dat wanneer jij zelf 
oud bent, dat weer betaald wordt door de generatie onder jou. 

Wil jij daarop vertrouwen? Neem verantwoordelijkheid en pak de touwtjes 
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in eigen handen! Zorg dat je niet afhankelijk bent van ‘de generatie onder 
jou’. Je moet niet willen sparen om later van je oude dag te kunnen genieten. 
Op die leeftijd heb je bijna geen energie meer, of laat je gezondheid het niet 
meer toe om optimaal te genieten van je geld. Je wilt niet een van die mensen 
zijn die nét met pensioen is na jaren een shit baan te hebben gehad en na een 
jaar pensioen komt te overlijden. Dan heb je dus je hele leven verspilt aan het 
sparen voor je oude dag, om dan te gaan genieten, om vervolgens niet eens 
genoten te hebben, omdat je al vroeg het loodje hebt gelegd. Heel je leven kijk 
je dan uit naar dat moment, wat nooit is gekomen. Wil je dat, ja?

Ook zijn er veel mensen die eindelijk met pensioen gaan en zich beseffen 
dat ze het helemaal niet leuk vinden. Ze willen dan toch weer gaan werken, 
want ze hebben spijt van alle jaren die ze verspild hebben met het werk dat ze 
deden. Dat lijkt mij dus echt een nachtmerrie: achteraf spijt hebben omdat 
je niks leuks hebt gedaan in je leven. Dat is precies waarom jij Unstoppable 
Mindset volgt. Je wilt álles uit het leven halen en ik wil ook graag dat jij dit 
gaat doen. 

We leren van onze omgeving dat we moeten nadenken over wat er gebeurt 
als je later oud bent. Maar, misschien worden we helemaal niet zo oud. Dus 
waarom sparen we daar dan voor? Natuurlijk is het goed om na te denken 
voor de lange termijn, maar rijk worden werkt niet op deze manier. We krijgen 
beloftes bij de bank: 2% rente. Als je dan €1000,- per maand opzijzet, heb je €2 
miljoen wanneer je met pensioen gaat. Maar – naast dat niemand zoveel geld 
per maand opzij kan zetten – is die €2 miljoen na al die jaren door koopkracht 
waarschijnlijk niet eens meer veel waard. Vertrouw daarom niet op dit soort 
beloftes van de bank; maar vertrouw vooral op jezelf. Je wilt genieten van je 
geld nu je nog jong bent. Als je later 80 jaar oud bent, moet je geen Lamborghini 
willen. Dat wil je als je nog jong bent en er voor 100% van kunt genieten. En 
dat bedoel ik niet alleen op een materialistische manier. Ik wil echt volledig 
kunnen genieten van het jong zijn. Ik wil skydiven, een gave auto bezitten 
en doe er ook alles aan om dit voor elkaar te krijden. We leren om te sparen 
voor ver in de toekomst en krijgen daarover allerlei beloftes, maar we willen 
het geld nu al. Dat is meteen ook het probleem, want verdien je het nu al?
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In een eerdere les hebben we het gehad over “to get what you want, you 
have to deserve what you want” van Charlie Munger. Tai Lopez zegt ook dat 
je moet afvragen of je het geld dat je wilt op dit moment ook al waard bent. 
Je bent nu jong en bedenkt je dat je inderdaad niet op je zeventigste pas een 
Lamborghini wilt rijden, maar hoe serieus ben je nu aan het werk? Hoeveel 
mensen help je? Werk je aan je sales? Ben je bezig met marketing? Creëer jij 
waarde voor de maatschappij? Indien de antwoorden op deze vragen allemaal 
‘ja’ zijn, dan verdien jij die Lamborghini. Ik snap ook wel dat je niet pas rijk 
wilt zijn als je straks met een rollator loopt. De sleutel om dat te vermijden is 
om niet te vertrouwen op de maatschappij en het systeem (a.k.a. de overheid), 
maar om verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en toekomst. 
Veel mensen vertrouwen teveel op het systeem; op de rentepercentages; op 
alle beloftes die gemaakt worden. Stel dat zei hun belofte niet na komen. Dan 
ben jij al oud en versleten. 

Zelf wil ik in mijn twintiger en dertiger jaren al kunnen genieten van 
het geld dat ik verdien, en skydiven of een dure auto kopen. Doe het niet 
alleen voor later, maar voor nu. Hoe zorg je er dan voor dat je het nu al krijgt? 
Zoek meer manieren om geld te verdienen en zoek het nu. Je bent nu jong en 
energiek. Zorg ervoor dat je alles uit je dag haalt en verdoe je tijd niet met 
het kijken van Netflix, gamen of Youtube video’s. Ga zelfs na het doorlopen 
van Unstoppable Mindset niet nóg een keer luisteren, maar onderneem dan 
actie. De gemiddelde miljonair heeft zo’n vijf tot zes inkomstenbronnen. Als 
dan een van die bronnen komt te vervallen, blijft er geld binnenstromen via 
de andere bronnen. Wanneer iemand met een fulltimebaan zijn werk ver-
liest, vervallen ook direct alle inkomsten die er normaal binnenstroomden. 
Dan heb je direct problemen en ben je direct afhankelijk van het systeem: 
de overheid. De overheid kan je echter niets beloven: wetten en regelgeving 
veranderen namelijk ook continu. De hoogtes van uitkeringen en dergelijke 
veranderen en het kan zelfs zo zijn dat je van de ene op de andere dag ineens 
niets meer krijgt van de overheid. Vertrouw dus niet op externe bronnen, 
maar op jezelf. Zoek naar meer inkomstenbronnen. 

“There is no lack of money, only a lack of creativity.” 
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Ben jij creatief genoeg, dan zal je overal geld in gaan zien. Bedenk wat je 
naast je fulltimebaan nog meer kunt doen om geld te verdienen. Veel mensen 
hebben een hekel aan hun baan, komen ’s avonds thuis en gaan uit koppig-
heid de hele avond tv kijken. De dag was zo stressvol en saai, dat ze behoefte 
hebben aan plezier en afleiding. Ze willen er niet over nadenken dat ze de 
volgende dag weer terug moeten om hetzelfde te gaan doen. Als jij er echt 
vol voor wilt gaan kan je in de avonduren nog wel wat extra’s doen om geld 
te verdienen. Je zou kunnen gaan coachen, of personal training kunnen gaan 
geven. Je zou aan je eigen website kunnen gaan werken of iets anders wat je 
leuk vindt om te doen. Dit zijn dingen die iemand doet die er écht voor wilt 
gaan. Zo’n persoon verdient het om op jonge leeftijd al rijk te zijn en ik weet 
zeker dat wanneer jij op je huidige werk een beetje creatief bent, je ook daar 
meer inkomsten kunt genereren. Misschien werk je in de sales en hebben 
ze daar meer werknemers nodig, dan kun je bij je baas aankloppen of je een 
extra bonus kunt krijgen wanneer je nieuwe medewerkers binnenhaalt. Je 
zou dan een advertentie kunnen runnen op Facebook en voor elke sollicitatie 
die je binnentrekt €100,- kunnen krijgen van de baas. Je benaderd mensen 
in je vriendenkring en je netwerk en zou met zo’n vijftig sollicitaties toch 
€5.000,- extra binnen kunnen halen. Dat is dan weer een extra inkomstenbron.

Je zou ook buiten je werk om andere werkzaamheden kunnen gaan ver-
richten. Mensen masseren, of op straat iets verkopen. Je moet in ieder geval 
nu all in gaan, zodat je meer inkomstenbronnen kunt genereren. Want alleen 
dan verdien je het om op jonge leeftijd al rijk te zijn. Je wilt niet pas rijk zijn 
als je straks oud bent, dus ga all in voor extra inkomstenbronnen, dat is de 
sleutel tot succes. Vergeet pensioensregelingen en lage rentes bij banken en 
ga er vol voor. 

“We are sollid defence, but you have to go offence, offence is the 

best defence.” – Gary Vaynerchuk.

In deze maatschappij spelen we altijd maar op safe en denken we alleen aan 
alles wat er kan gebeuren wanneer dingen fout gaan. We doen een opleiding 
en nemen een baan zodat we een vangnet hebben, maar zijn vaak helemaal 
niet van plan geweest om ook echt te springen. Gary Vaynerchuk zegt dus 
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dat je vol passie moet gaat, all in. En denk ‘Wat als het wel lukt?’ wanneer je 
actie neemt. Alleen dan zal je op jonge leeftijd kunnen gaan genieten van de 
rijkdom die je hebt gegenereerd. Wees continu bezig met het bedenken van 
manieren om meer geld te kunnen verdienen. Overal om je heen is geld, maar 
je moet het wel binnenhalen. Work smarter, not harder. Denk creatief na en 
bedenk hoe je een bedrijf extra kan helpen; durf je mond open te trekken; 
creëer meer inkomstenbronnen; ga all in.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 12

Beantwoord de volgende vraag:

1. Hoe kun je nú meer geld gaan verdienen?
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13 

‘DE BESTE INVESTERING  
VAN WARREN BUFFET’

Welkom bij de dertiende les van Unstoppable Mindset: 

‘De beste investering van Warren Buffet’.

Zoals veel van jullie misschien al weten is Warren Buffet een van de 
meest succesvolle investeerders ter wereld. Zijn net worth is welgeteld 

84 miljard dollar. Hij, als een van de meest succesvolle investeerders, zegt: 
“De beste investering is de investering in jezelf.” Hij investeert altijd in zijn 
eigen kennen en kunnen, want hij weet dat hij zelf zijn belangrijkste asset is. 
Hij weet, dat wanneer hij zijn hersenen gebruikt om geld te verdienen en hij 
blijft investeren in die hersenen, hij nóg meer geld kan verdienen. Om deze 
reden leest Warren Buffet ongeveer vijf tot zes uur per dag. 

Een andere miljonair, Mark Cuban, leest ook meer dan drie uur per dag. 
Beide miljonairs zeggen dat de gewoonte om iedere dag te lezen de sleutel 
is geweest tot hun succes. Mark Cuban zegt ook: “Most people won’t put in 
the time to get a knowledge advantage.” De meeste mensen stoppen dus niet 
de tijd in het verkrijgen van een voorsprong in kennis op anderen. Dit geldt 
namelijk voor 90% van de mensen. De 10% die overblijft, die doet dat dus 
wel. De succesvolle mensen lezen en zorgen zo dat zij een voorsprong heb-
ben op alle anderen. Wat doe jij momenteel? Als miljonairs zoals Warren 
Buffet en Mark Cuben meer dan drie uur lezen, wie ben jij dan om te zeggen 
dat jij niet hoeft te lezen? Dat je misschien al genoeg weet? Zij lezen elke 
dag. Jij en ik zouden eigenlijk tien uur moeten lezen op een dag om op hun 
niveau te komen. Toch zeggen veel mensen dat zij geen boeken lezen omdat 
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het tijdverspilling is. Hoe kan je dat zeggen wanneer twee van de grootste 
miljonairs deze key geven? 

Charlie Munger, een partner van Warren Buffet, zegt ook: “If it wasn’t for 
the stupidity of people, we wouldn’t be so rich”. Hij bedoelt daarmee te zeggen 
dat als andere mensen niet zo lui of stom zouden zijn om nooit een boek op 
te pakken, zij niet zo rijk waren geweest. Hij maakt hier een belangrijk punt. 
De meeste mensen willen niet in zichzelf investeren en lezen daarom geen 
boeken. Mensen die dit wel doen, worden rijk. Jij bent je greatest asset. Jij 
gebruikt namelijk je brein om geld te verdienen. 

“Work smarter, not harder”

Waarom zou je niet investeren in jezelf? Jouw kennen en kunnen is het 
belangrijkste dat je hebt. Zonder jouw kennen en kunnen is het onmogelijk om 
nieuwe ideeën te bedenken en uit te werken. Je kunt geen waarde toevoegen 
aan de maatschappij zonder het gebruiken van je brein. Voordat je waarde 
kunt toevoegen, moet je namelijk wel de juiste kennis hebben. Je moet de 
basis kennen van sales en marketing, je moet weten waar je over praat en op 
de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de markt en op de wereld. 

De volgende keer dat jij een interessant boek ziet, koop het dan. Ik ga 
weleens met mijn vrienden shoppen en wanneer ze dan nieuwe schoenen 
zien van €120,-, kopen ze die zonder te twijfelen. Wanneer we vervolgens een 
boekwinkel in gaan en ik zeg dat ze een boek moeten kopen, dan stellen ze 
de vraag hoe duur dat boek is. Ze vinden €30,- of €40,- voor een boek ‘duur’, 
ze willen niet meer dan €20,- uitgeven aan een boek. En dat terwijl ze een 
uur daarvoor €120,- hebben neergelegd voor een paar nieuwe schoenen! Er 
is dus geen tekort aan geld, maar een tekort aan prioriteiten. 

Waarschijnlijk is dit afkomstig vanuit school. Op school werd je namelijk 
gedwongen om te leren over zaken die je niet wilde leren of niet interessant 
vond. Als je dingen moet doen die je niet leuk vindt, verdwijnt daarmee de 
kracht van informatie opnemen. Je gaat het leren associëren met iets negatiefs. 
Terwijl je van Unstoppable Mindset ook leert, en dat vind je wel leuk! Leren 
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is een van de leukste en meest waardevolle dingen op de wereld. Je bent een 
levenslange student. Het is jammer dat school het leren voor ons heeft ver-
pest. Maar dit is het keerpunt, want je hebt wel geïnvesteerd in Unstoppable 
Mindset en na Unstoppable Mindset ga je - als het goed is - door met leren. 
De volgende keer dat je een cursus of boek ziet, koop je deze. Kijk niet naar 
de prijs, maar naar de waarde die het je oplevert. Als jij geen €1.000,- durft 
te investeren, zeg je eigenlijk dat je geen €1.000,- waard bent. Al het geld dat 
jij investeert in cursussen en boeken is het altijd waard. Warren Buffet heeft 
een lijst met daarin een diploma die hij jaren geleden heeft behaald. Het 
diploma is van ‘How you win friends and influence people’ van Dale Carnegie. 
Hij leerde zijn Sales vaardigheden bij hem. Het was een investering in zichzelf. 
Hij had er naderhand zoveel profijt van dat hij zijn diploma had ingelijst en 
overal mee naartoe nam. Investeer dus in jezelf. Jij bent die €1.000,- waard. 

Wat is de reden dat 70% van de loterijwinnaars binnen een paar jaar weer 
terug zijn bij af? Het zijn vaak arme mensen die loten kopen. Zij geloven in 
geluk en niet in rijk worden door hard en vooral slim te werken. Deze mensen 
hebben een poor mindset en verliezen om die reden al hun gewonnen geld in 
no time. Zij hebben nooit geïnvesteerd in zichzelf, in hun kennis en kunde, 
en dus ook niet geleerd hoe ze met geld moeten omgaan. Als ze een miljoen 
winnen, kopen ze direct een mooi nieuw huis, nieuwe kleren en een dure 
auto. Voor ze het door hebben, zijn ze weer arm. Als het geld van Warren 
Buffet opeens ingenomen zou worden, zou hij binnen de kortste keren weer 
een fortuin opgebouwd hebben. Waarom? Omdat hij heeft geïnvesteerd in 
zichzelf en weet hoe geld werkt. Investeer in je hersenen zodat je denkt als 
een miljonair en altijd manieren kan vinden om geld te verdienen. Denk niet 
zoals de loterijwinnaars. Hoeveel geld je hen ook geeft, ze zullen in korte tijd 
alles weer kwijt zijn. 

Om deze reden geloof ik ook niet in het concept van een universeel 
inkomen en dat welvaart over iedereen verdeeld wordt. Na een aantal jaren 
zal - net als nu - het geld weer verdeeld zijn. De rijke mensen weten namelijk 
wél wat ze met hun geld moeten doen en zullen weer meer en meer geld gaan 
verdienen, terwijl de arme mensen hals over kop hun geld uit zullen geven 
en steeds minder en minder geld op de bank hebben staan. De verdeling die 
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we nu hebben komt dan net zo hard weer terug. Het gat tussen arm en rijk 
wordt telkens weer groter. De keuze is aan jou: ga jij aan de rijke kant staan 
of aan de arme kant? Je kan tegenwoordig gemakkelijk online geld verdienen. 
Door het internet kan je groter worden en steeds meer gaan verdienen. Als 
jij aan de rijke kant wilt staan, investeer dan in jezelf. 

In het boek ‘Rich dad poor dad’ bevestigt Robert Kiyosaki dit. “De poor dad 
geeft zijn geld uit aan nieuwe schoenen en een film in de bioscoop. Het geld 
dat hij verdient, geeft hij zo snel mogelijk weer uit. De rich dad daarentegen, 
investeert in zichzelf en koopt aandelen, vastgoed, boeken en cursussen. Hij 
investeert in zaken die over een aantal jaar meer waard zullen zijn.” Wees dus 
net zoals de rich dad als jij aan de rijke kant wilt eindigen. 

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 13

Beantwoord de volgende vragen:

1. Wanneer heb jij voor het laatst in jezelf geïnvesteerd?

2. Wat gaat jouw volgende investering worden? Denk aan een cursus waar je 

al een tijdje over zit te twijfelen, of een boek dat je graag zou willen lezen.
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14 

‘THE DARK YEARS’

Welkom bij de veertiende les van Unstoppable Mindset:

‘The dark years’. 

Ik ken een jongen die voor Tai Lopez werkt. Hij is 20 jaar oud en ik spreek 
hem zo af en toe via Instagram. Ik wil me graag omringen met grote per-

soonlijkheden die het willen maken in het leven. Daarom wilde ik samen met 
hem een uitdaging aangaan. Ik wilde hem uitdagen om te kijken wie er als 
eerste €100,- zou verdienen. Zijn antwoord was dat hij al richting de zeven 
getallen ging, oftewel een miljoen. Deze jongen is 20 jaar oud. Ik vroeg aan 
hem hoe hij dat had gedaan en hij vertelde me dat hij een dark year hield. Een 
jaar lang niets anders doen dan focussen op succes. Hij gaat niet uit, hij gaat 
niet op vakantie, hij doet geen dingen met vrienden; hij focust zich alleen op 
business. Het enige dat hij daarnaast doet is sporten, voor zijn gezondheid. 

Het maakt hem niet uit of er gave feesten zijn of wat zijn vrienden doen: hij 
zit in zijn dark year dus zijn focus ligt op geld verdienen. Hij weet dat wanneer 
hij nu gaat grinden, hij hier later de vruchten kan gaan plukken. Bijna ieder 
succesvol persoon heeft wel zo’n dark year gehouden. We zien vaak alleen 
de resultaten van deze mensen en niet wat diegene daar allemaal voor heeft 
opgeofferd. We zien bijvoorbeeld dat Bill Gates Microsoft is gestart en dat 
hij nu miljarden waard is, maar we zien niet welke obstakels hij onderweg 
tegengekomen is of welke weg hij überhaupt heeft afgelegd om te komen 
waar hij vandaag de dag is. Af en toe zie je een motiverende speech met een 
kort achtergrondverhaal, maar het hele verhaal blijft uit. Wat veel mensen 
bijvoorbeeld niet weten van Bill Gates is dat hij tien dark years heeft gehad! 
Tussen zijn 20e en 30e heeft hij geen enkele dag vrij genomen. Zou jij dat 
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kunnen? Durf jij ook zo veel dark years te nemen? Hij sloot zichzelf letterlijk 
elke dag op in een hotelkamer tot hij een businessplan had. Toen hij die 
eindelijk had, ging hij er alles aan doen om dat te laten werken. 

Wij zien alleen het resultaat – dat Bill Gates nu een van de rijkste mannen 
op aarde is – en niet zijn opofferingen. Ik zeg niet dat je dit ook moet gaan 
doen, maar besef je wel dat je dan niet dezelfde resultaten zult behalen als 
Bill Gates. Soms zeggen mensen dat ze graag miljonair zouden willen zijn, 
maar ze gaan welk ieder weekend op stap. Waarom zou jij het dan net zo erg 
verdienen als iemand die tien jaar lang geen enkele dag vrij heeft gehad? Ben 
jij dat dan echt waard?

Het geheim van Bill Gates is dat hij gepassioneerd was. Op die manier 
verzekerde hij zichzelf ervan dat hij het ook voor langere tijd vol zou gaan 
houden. Het is belangrijk dat je iets kiest waar je met volledige overgave aan 
kunt blijven werken. Stel je voor dat je net zoals die jongen, Aleandro, een 
dark year gaat doen. Je gaat 52 weken niet uit, jezelf leren kennen, elke week 
een boek lezen en iedere twee weken een cursus volgen. Wanneer je dit doet, 
verdien jij meer dan degenen die dit niet doen. Gary Vaynerchuk zegt ook: 
“Grind in your twenties, build in your thirties and chill in your forties.” Het eerst 
wat hij zegt is “Grind in your twenties”, oftewel, ga all in in je twintiger jaren 
en wees niet bang om keihard op je bek te gaan. Durf je business te starten, 
want er is nog genoeg tijd om alles op de rit te krijgen als het mislukt. Doe 
iets, probeer dingen uit, start je eigen vlog of kledingmerk. Want, wat als het 
wél lukt? Dan kun je iets doen wat je echt heel leuk vind. En dat voor de rest 
van je leven! Dus offer je twintiger jaren op en start je eigen business zodat 
je het principe van Gary Vaynerchuk kunt nastreven. Dit is niet echt love, 
health, wealth and happiness, maar als je echt in dark years wilt investeren, 
dan moet je grinden in je twenties.

Tijdens je twintiger jaren heb je dan genoeg geld verdiend zodat je in je 
dertiger jaren kunt uitbreiden en investeren. Je kunt dan bijvoorbeeld geld 
investeren in vastgoed of aandelen kopen en zo nog meer geld te verdienen. 
Double down on what’s working. Daarna kan je namelijk chillen in je forties. 
Dan heb je miljoenen gemaakt en kun je volledige ontspannen. Maar, voor je 
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dus achterover kunt gaan leunen, moet je wel bereid zijn om te investeren in je 
dark years en succes te behalen. Veel mensen zijn daartoe niet bereid. Ze zien 
alle resultaten die succesvolle mensen hebben bereikt en willen wel succesvol 
zijn. Echter zijn zij niet bereid hetzelfde op te geven om dit te bereiken. J.K. 
Rowling, de schrijfster van Harry Potter, was een alleenstaande moeder. 
Ze had een uitkering en haar boek Harry Potter werd in vier jaar meerdere 
keren afgewezen. Maar ze stopte niet en gaf niet op. Ze had er al die jaren 
in gestopt, haar dark years, en ze geloofde in zichzelf. Kijk waar zij nu staat. 

Thomas Edison: hetzelfde verhaal. Veel mensen zeiden dat hij niet slim 
genoeg was om ooit naar school te gaan. In de film ‘Think and grow rich’ is te 
zien dat de moeder van Thomas Edison een brief kreeg met daarin de melding 
dat hij te traag was om op school te mogen blijven. Hij werd afgestempeld 
als dom. De jonge besloot daarom zelf, thuis, te gaan leren. Later vond hij 
de gloeilamp uit en nog zo’n duizend andere patenten. Hij had daar een hele 
interessante benadering voor, namelijk: “Ik heb niet gefaald, ik heb simpelweg 
10.000 manieren gevonden die niet werken.” Het was voor hem geen falen. 
Hij zag alles als een leerproces. 

Ook Oprah Winfrey werd in eerste instantie afgewezen waar ze graag 
wilde werken, de televisie. Ze vonden haar te emotioneel. Walt Disney, 
nog zo’n succesvol persoon die werd afgewezen. Hij werd weggestuurd bij 
de krant omdat hij niet creatief genoeg zou zijn. Walt Disney! De man die 
jaren later – zelfs na zijn dood – wereldwijd bekend is geworden door zijn 
creativiteit! Al deze mensen gaven niet op en stopte hun dark years erin. Ze 
hadden misschien geen geld, maar ze bleven doorgaan. If you want it, work 
for it. Als je iets echt wilt, ga er dan voor. Ideeën voeren zichzelf niet uit. Als 
je zo’n dark year houdt ga je zes dagen per week all in en houd je één dag rust. 
Aleandro en Bill Gates namen zelfs helemaal geen dagen vrij. Ze deden wel 
iets waar ze passie voor hebben. Een dark year is niet voor short term plezier, 
maar long term success. Kies dus volledig voor jezelf. 

Ik wil dat je het op gaat schrijven zodat je erachter komt wat je precies 
wilt, waar je passie ligt en zodat je ook weet waar je belemmeringen liggen. Je 
moet de confrontatie aangaan met jezelf. Het is zoveel gemakkelijker om de 
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confrontatie uit de weg te lopen en afleiding te zoeken op Netflix of Youtube. 
Maar daarvoor heb jij dit boek niet gekocht.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 14

Beantwoord de volgende vraag:

1. Waarom ben jij niet bereid om duistere jaren uit te voeren?



95De 3 stappen tot  financiële vrijheid

15 

‘DE 3 STAPPEN TOT  
FINANCIËLE VRIJHEID’

Welkom bij de vijftiende les van Unstoppable Mindset:  

‘De 3 stappen tot financiële vrijheid’.

“Failing to prepare is preparing to fail.”

Over het algemeen zijn er vier verschillende niveaus van welvaart. Niveau 
1 is schaarste. Schaarste is waar de meeste mensen in zitten. Mensen 

blijven hier over het algemeen hun hele leven in hangen. Schaarste is, simpel 
gezegd, tekortkoming. Wanneer er bijvoorbeeld veel vraag is naar tarwe, maar 
de oogst hiervan viel dit jaar tegen, spreken we van schaarste. Er is te weinig 
tarwe en het aanbod voldoet dan niet aan de vraag. Mensen die in schaarste 
leven hebben nooit genoeg geld. Ze moeten altijd besparen en zitten vast in 
dit patroon. Het is een patroon waar je niet in vast wilt komen te zitten, maar 
waar de meesten van ons helaas wel in terecht komen.

Een van de redenen hiervoor is het ontbreken van fatsoenlijke financiële 
educatie op school. Je economieleraar legt niet uit hoe je geld kunt verdubbelen, 
hoe je moet sparen en hoe je geld kunt besparen. Daarentegen is financiële 
educatie is wél heel belangrijk. Er is sprake van schaarste wanneer je laptop 
stukgaat en je geen nieuwe kunt kopen, of dat je niet met je vrienden mee 
kunt gaan wanneer ze iets leuks gaan doen. Een kenmerk van mensen die 
schaarste hebben is overigens wel dat ze meer gaan uitgeven zodra ze meer 
gaan verdienen. Hierdoor zullen ze ook in schaarste blijven leven. Wan-
neer je bijvoorbeeld ineens €1.000,- meer gaat verdienen per maand, pas je 
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jouw leefstijl daarop aan. Je gaat meer leuke dingen doen, koopt vaker wat 
nieuws en let minder op de prijs wanneer je iets koopt. Op die manier kom 
je natuurlijk nooit ergens en dit is precies wat je niet wilt gaan doen. Als er 
meer binnenkomt, moet je dat gaan besparen. Anders blijf jij altijd vastzitten 
in schaarste, niveau 1.

Het tweede niveau is financiële vrijheid. Dit is waar je naartoe wilt. Je kunt 
maar één trede per keer omhoog. Je zit op dit moment in schaarste en wilt 
graag naar financiële vrijheid, hoe doe je dat dan? Financiële vrijheid betekent 
simpelweg dat je vaste lasten gedekt zijn door het geld dat er maandelijks 
binnenkomt. Wanneer jij een appartement verhuurd voor €2.000,- en jouw 
vaste lasten zijn maar €1.800,- per maand, dan ben je in principe financieel 
vrij. Of als jij bijvoorbeeld €1.000,- aan vaste lasten hebt en er komt €1.000,- 
per maand passief binnen via aandelen of vastgoed, ben je ook financieel vrij. 
Natuurlijk kan je dan geen leuke dingen doen, maar je hoeft in ieder geval 
niet te stressen om geld, omdat je vaste lasten gedekt zijn. 

Niveau 3 is prosperity. Nadat je financieel vrij bent, wil je naar prosperity 
gaan. Misschien dat je wat verhuurd en dat je zo’n €2.000,- per maand ople-
vert. Prosperity is dat met die inkomsten maar €1.000,- aan vaste lasten hebt. 
Dan houd je dus nog €1.000,- over om aan andere dingen uit te geven, zoals 
een leuke vakantie of zo nu en dan uiteten gaan. Je kunt extra dingen doen 
zonder je druk te hoeven maken om hoeveel geld je nog op je bankrekening 
hebt staan. Je kunt je vliegticket upgraden van economy naar businessclass 
zonder te stressen. Je hebt meer vrijheid. Prosperity staat voor echte vrijheid. 
Je hebt geld over, dus je kunt ook gewoon een dure auto kopen wanneer je 
daar zin in hebt. Je kunt écht genieten. 

Het laatste niveau, niveau 4, is Wealth and Impact. Dit is echt veel geld 
hebben, miljardair zijn. Denk aan mensen zoals Bill Gates of Donald Trump. 
Deze mensen hebben impact op de wereld. Zij kunnen de wereld veranderen 
of hebben dat al gedaan. Niveau 4 is het hebben van zo veel geld dat je een 
dergelijke impact kunt maken op de wereld. Je kunt maar één niveau per keer 
omhooggaan, dus trede voor trede. Wanneer je financieel vrij bent, zorg dan 
dat je naar prosperity streeft. De meeste mensen blijven hun hele leven hangen 
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in niveau 1, in schaarste. 

Grand Cardone zegt: “How to make it, how to keep it and how to multiply 
it.” De gemiddelde miljonair heeft vijf à zes inkomstenbronnen. Vergelijk 
dit met je gemiddelde 9-to-5-job. Wanneer die persoon wordt ontslagen, 
is hij afhankelijk van de overheid of van zijn gespaarde geld om zijn vaste 
lasten te kunnen betalen. Dit komt omdat hij er niet voor heeft gezorgd dat 
hij meerdere inkomstenbronnen heeft. De eerste stap om financieel vrij te 
worden is daarom om meerdere inkomstenbronnen te genereren. Oftewel, 
“How to make it.”

Je krijgt meer geld binnen, maar de tweede stap is dan om niet meer geld 
uit te gaan geven. Zoals ik al heb gezegd, de meesten gaan meer geld uitgeven 
wanneer er meer binnenkomt. Dus, zorg ervoor dat jij dat niet doet en geld 
gaat besparen en dus overhoudt: “How to keep it.” Merk jij ook dat wanneer 
je meer geld gaat verdienen, je meer uitgeeft? Het geld dat je nu spaart kun 
je later ook nog uitgeven. Hierdoor kun je geld voor je laten werken en nog 
meer geld gaan genereren. En, als dat geld voor jou werkt ga je pas echt rijk 
worden. Bespaar daarom het extra geld dat binnenkomt. 

Tijdens een van de seminar die ik heb bijgewoond, The Million Mind, 
heb ik een techniek geleerd om geld te besparen. Deze techniek heet The Jar 
System. Je verdeelt het geld dat binnenkomt direct over meerdere rekenin-
gen of over meerdere potjes. Je spendeert 55% van je inkomsten aan vaste 
lasten, dus je huur, boodschappen, gas en licht, etcetera. Zo’n 10% spendeer 
je aan educatie. Al verdien je €1.000,- per maand, dan geef je €100,- uit aan 
je eigen ontwikkeling. Koop een paar boeken of misschien wel een cursus 
van dat geld. Investeer in ieder geval in jezelf. Vervolgens spendeer je 20% 
van je inkomsten aan long term investment. Je zet altijd 20% opzij, totdat je 
genoeg hebt gespaard om bijvoorbeeld vastgoed te kopen. Dit wil je altijd 
opzijzetten, zodat je in de toekomst financiële vrijheid voor jezelf kunt cre-
eren. Een andere 10% stop je in een play jar. Daarvan koop je iets leuks voor 
jezelf, of doe je wat leuks met anderen. Doe iets waar je al een tijdje naar uit 
hebt gekeken. Je moet namelijk ook balans hebben en leuke dingen kunnen 
doen in je leven. De laatste 5% geef je weg. Het klinkt misschien raar dat je 
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geld weg gaat geven wanneer je hard aan het werk bent om rijk te worden. 
Maar wanneer jij weggeeft aan anderen creëer je een mindset van overvloed. 
Wanneer jouw mindset is overtuigd dat ergens genoeg van is - in dit geval 
genoeg geld om ook nog wat weg te geven - , dan trek je daar onbewust weer 
meer van aan. De vibraties in jouw mind trekken deze situaties aan. 

“How to make it” doe je dus door meerdere inkomstenbronnen 

op te zetten, “How to keep it” door gebruik te maken van The Jar 

System.

De derde stap gaat over 20% die je moet gaan investeren. Met die 20% 
spaar je namelijk voor je long term investment. Dat gebruik je uiteindelijk om 
passief meer geld te gaan verdienen. Investeer bijvoorbeeld in vastgoed of 
in aandelen. Investeer in dingen die meer geld waard worden naarmate de 
tijd verstrijkt. De laatste stap is dus “How to multiply it”. Ik heb dit al vaker 
gezegd, maar keep it simple, stupid! Om financieel vrij te zijn volg je deze drie 
stappen. Het is niet ingewikkeld. Zoek naar meerdere inkomstenbronnen 
en investeer in kennis en vaardigheden. Want wanneer je niet weet hoe je 
inkomstenbronnen kunt gaan genereren, moet je gaan investeren in boeken 
of cursussen zodat je die kennis straks wél hebt. Als jij je mindset op orde 
hebt zal je altijd en overal kansen gaan zien. 

“There is no lack of money, only a lack of creativity.” 

Investeer in je mind en krijg nieuwe wapens in de vorm van kennis. 
Creëer meerdere inkomstenbronnen voor jezelf. Wanneer je aangevallen 
hebt en bent geslaagd in het “How to make it”, kun je door naar de volgende 
stap. Het behouden van je overwinningen. Geef niet meteen al het extra 
verdiende geld weer uit, maar zet het opzij. Het is logisch om jezelf te willen 
belonen, maar wees geduldig. Die beloning, die komt wel. Doe dit dus niet 
direct door het geld weer uit te geven zonder in jezelf te investeren. We zijn 
gevangen door alle marketingtrucjes van tegenwoordig. We denken dat we 
cool zijn wanneer we een shirt van een bepaald merk hebben of iets duurs 
kunnen aanschaffen. Laat je hierdoor niet beïnvloeden. Stap uit dat typische 
consumentengedrag. Wees niet een van die schaapjes die achter de anderen 
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aanloopt. Kies je eigen pad. Als jij wilt bereiken wat die 1% van de mensen 
heeft bereikt, moet je niet doen wat de andere 99% doet. Het is zo simpel als 
het klinkt. Zet je geld opzij en denk na waar je geld aan uitgeeft. 

Als je geld opzij hebt gezet vraag je je misschien af wanneer je door moet 
met stap drie van dit stappenplan. Investeer alleen als jij het idee hebt dat je 
genoeg geld hebt om te investeren. Als jij ziet dat je €250,- in je pot hebt zitten, 
is dat te weinig om in grote zaken te investeren. Daarom staat er ook long 
term investments. Grand Cardone zegt dat wanneer hij onder de €100.000,- 
verdient, hij dit complete bedrag weer investeert in zichzelf. Hij gaat terug 
naar het begin, de eerste stap. Hij geeft het geld uit aan boeken en cursussen 
om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Wanneer jij straks €100.000,- hebt en je 
maakt daarmee €150.000,- door te investeren in vastgoed of aandelen, heb 
je €50.000,- verdiend met niets doen. Dan kun je daarvan weer €100.000,- 
investeren in jezelf en de overige €50.000,- verder investeren. Als je merkt 
dat je vast komt te zitten, investeer dan weer meer in jezelf. Ga even terug 
naar de eerste twee stappen en doorloop deze net zo lang tot je weer aan die 
€100.000,- zit en opnieuw kunt gaan investeren.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 15

Beantwoord de volgende vraag:

1. Hoeveel inkomstenbronnen heb je momenteel en hoe ga jij ervoor zorgen 

dat je er meerdere kunt krijgen?
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‘KOOP EEN PARAPLU  
WANNEER DE ZON SCHIJNT’

Welkom bij de zestiende les van Unstoppable Mindset: 

‘Koop een paraplu wanneer de zon schijnt.’

Sun Tzu is de schrijver van The art of war. Hij was een generaal uit China, 
een filosoof en een militaire strateeg. In zijn boek zegt hij: “Plan for the 

difficult when it’s easy”. Daarmee wil hij zeggen dat je moeilijke dingen moet 
plannen wanneer alles makkelijk gaat. Zijn metafoor: “Koop een paraplu 
wanneer de zon schijnt”. Wanneer het dan gaat regenen, ben jij al voorbereid. 
Charlie Munger zegt het ook: “I’ve been preparing my whole life for the worst”. 
Dat maakt hem content. Hij was zich zijn hele leven al aan het voorbereiden 
op het ergste en alle slechte dingen die maar konden gaan gebeuren. Ik bedoel 
zeker niet dat je pessimistisch zou moeten zijn en overal de slechte kant in 
zoeken, helemaal niet, maar bereid je wel voor op die regenachtige dag. De 
kans is groot dat die uiteindelijk een keer zal komen. Wees voorbereid. History 
repeats itself en de economie is niet constant stabiel. Er zijn altijd crashes en 
momenten waarop het goed gaat. Dat wisselt elkaar nou eenmaal af. 

Nu weet je dat zo’n economische crash er altijd aan zit te komen. Mijn 
vraag aan jou is of je daar financieel op voorbereid bent? Je bedrijf kan bij-
voorbeeld minder goed gaan lopen. Mensen kopen minder, dus jij verdient 
minder. Ben jij daarop voorbereid? Kun jij op zo’n regenachtige dag droog 
blijven? Je weet nu dat de economie in cirkels beweegt en de geschiedenis 
zichzelf zomaar ineens kan gaan herhalen, kun je jezelf erop voorbereiden. 
Bijvoorbeeld in de wereld van Cryptocurrency. Je ziet dat de prijs alleen maar 
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omhooggaat. Als je kennis hebt van de markt, weet jij dat je op de piek moet 
gaan cashen, omdat hij uiteindelijk ook weer omlaag zal gaan.

De winter, lente, zomer en herfst zijn allemaal seizoenen. Als het zomer 
of herfst is, verwacht je geen sneeuw en vriestemperaturen. Als jij weet dat de 
winter eraan komt, bereid je je daarop voor door een dikke winterjas te kopen. 
Hierdoor maak je de winter dragelijk of zelfs aangenamer. Maar, wanneer 
je geen winter verwacht en het gaat ineens sneeuwen, dan zal je dat goed 
voelen. Datzelfde geldt ook voor de economische cirkels. Wees daarom altijd 
voorbereid. Een tip die ik je wil meegeven is dat je altijd een A- en B-scenario 
maakt. Het A-scenario is het beste scenario: wat is het allerbeste dat er kan 
gebeuren? Bijvoorbeeld dat er duizenden sales per dag binnenkomen. Vervol-
gens maak je een B-scenario: wat is het slechtste dat er kan gebeuren? Bedenk 
bijvoorbeeld wat er gebeurt wanneer je businesspartner vertrekt. Dit is niet 
om je negatief te laten zijn, maar om je voor te bereiden op een dergelijke 
regenachtige dag. Wanneer die dag zich dan onverwachts voordoet, weet je 
namelijk wel wat je moet doen. Bedenk of je door kunt gaan wanneer zoiets 
gebeurt. Wat zou je doen wanneer zoiets gebeurt? Kijk alvast in je netwerk 
of je iemand kent die de taken van je businesspartner over zouden kunnen 
nemen en connect hen alvast. Maak in ieder geval een plan zodat je weet wat 
je kunt doen wanneer die regenachtige dag er aankomt. Dan heb jij alvast 
een paraplu gekocht, terwijl nu de zon nog schijnt. 

Je hebt de moeilijke dingen gedaan toen het makkelijk was. Zo werkt het 
ook met investeren. Leer hoe crashes gaan en leer de segmenten van de markt 
goed kennen. Ondanks dat de markt op dat moment goed loopt, heb jij jezelf 
alvast voorbereid op het moment van de crash. Jij doet vanaf nu de moeilijke 
dingen wanneer het makkelijk is. Wanneer er dan een crash is, ben jij voorbe-
reid. En dat terwijl anderen overvallen worden door het slechte weer en zich 
naderhand afvragen wat er ineens is gebeurd. Bereid jezelf voor. Wanneer 
een situatie dan moeilijker wordt, is het voor jou nog steeds gemakkelijk.

Maak er voor jezelf een gewoonte van om dergelijke situaties te plannen. 
Maak een plan voor het worst-case-scenario. Er zijn twee typen mensen op 
deze wereld: mensen die afwachten tot er dingen gebeuren en mensen die 
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proactief te werk gaan. De ene groep komt pas in actie wanneer hen iets 
overkomt. Ze wachten bijvoorbeeld tot het gaat regenen met het kopen van 
een paraplu. Meestal zijn ze dan al doorweekt wanneer ze de paraplu einde-
lijk open kunnen klappen. De tweede groep zijn de succesvolle mensen. Zij 
hebben de paraplu al bij zich en kunnen deze direct openklappen wanneer 
het gaat regenen. Zo blijven zij toch droog. 

Deze groep mensen bereidt zich vandaag al voor morgen voor. Je kunt dit 
bijvoorbeeld doen door een planning te maken van wat je de volgende dag 
gaat doen. Wanneer je morgen opstaat, weet je precies wat je te doen staat. 
Maak er een gewoonte van om de volgende dag in te plannen. Schrijf op wat 
je de volgende dag allemaal gaat doen en dan ben jij ready to go als de wekker 
gaat. De meeste pijn vloeit voort uit het niet voorbereid zijn op slecht weer. 
Daar komt bijna alle grote pijn vandaan. Want, wanneer jij alles had kunnen 
voorspellen en van te voren had kunnen plannen hoe je moest handelen, 
had het nooit zoveel pijn gedaan. Stel, je hebt een intieme relatie en je weet 
dat het fout  gaan, dat er ruzie gaat komen. Wanneer je dan midden in een 
ruzie zit en je weet niet wat je moet doen dan maak je misschien verkeerde 
beslissingen, terwijl het beter is van tevoren al regels te maken voor een 
dergelijke situatie. Wanneer het dan wat slechter gaat, weten jullie allebei 
hoe je eruit moet komen.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 16

1. Schrijf voor jezelf op wat jij gaat doen wanneer er dingen fout gaan voor 

jou. Schrijf dit op voor de gebieden: gezondheid, liefde, rijkdom en geluk. 

Wanneer je bijvoorbeeld een blessure oploopt, wat ga je dan doen op het 

gebied van gezondheid (sport)? Wat ga je doen wanneer je geen baan 

kunt vinden of het slechter gaat met je business? Schrijf dus per pilaar op 

wat het worst-case-scenario is en plan hoe je hiermee om zult te gaan.



103De nummer één skill ooit

17 

‘DE NUMMER ÉÉN SKILL OOIT’

Welkom bij de zeventiende les van Unstoppable Mindset: 

‘De nummer één skill ooit’. 

De belangrijkste skill die je maar kunt leren is sales en beïnvloeding. Of 
je het leuk vindt of niet, iedere business leeft op sales. Het is de zuurstof 

van ieder bedrijf. Je kunt niet voortbestaan zonder zuurstof. Mensen denken 
over het algemeen negatief over verkoop. Mensen met een verkooppraatje 
worden laaggeplaatst in de samenleving, want mensen associëren verkopers 
met pushen. Terwijl goede verkopers juist bovenaan geplaatst zouden moeten 
worden. Ze zijn nog veel belangrijker dan de manager of de directeur van een 
bedrijf. Goede verkopers zorgen er namelijk voor dat het bedrijf kan blijven 
bestaan. Geen sales, geen inkomsten, geen zuurstof, geen bestaansrecht.

Ik snap dat mensen vaak denken aan pushende verkopers, zoals bij een 
cold call waarbij mensen gebeld worden en er producten of diensten aange-
boden worden. Dat is natuurlijk ook sales, maar je hebt pushing en pulling 
sales. Pushing sales is actief reclame maken zoals mensen bellen en producten 
verkopen. Pulling sales is marketing. Een vrouw kan bijvoorbeeld pushend 
flirten en duidelijk maken dat zij een man graag wil. Maar ze kan ook kiezen 
voor pullend te flirten, wat we verleiden noemen. In dat laatste geval trek je 
iemand dus naar je toe. 

Het merk Supreme heeft bijvoorbeeld een heel goede marketingstrategie. 
Zij geven steeds in één keer honderd unieke t-shirts weg. Dat betekent dat als 
jij niet in de rij gaat staan voor de winkel, jij niet zo’n shirt zal hebben. Deze 
t-shirts worden ingekocht voor nog geen €50,-, maar doorverkocht voor €300,-. 
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Dat is puur marketing. 90% van de miljonairs hebben veel ervaring in sales. 
Sales is alles. Misschien klinkt dit wat gek, maar wanneer een acteur een rol 
in een film wilt spelen, moet deze acteur ook zichzelf verkopen. Wanneer jij 
op date bent, verkoop jij jezelf ook. Je vertelt dan leuke dingen over jezelf en 
zo’n beetje alles waarmee je de ander zou kunnen overtuigen om vaker met 
jou op date te gaan. Je probeert de ander te beïnvloeden door positief over 
jezelf te praten. In een sollicitatiegesprek is het niet anders. Je praat over je 
kwaliteiten en probeert het bedrijf te laten zien waarom ze jou zouden moeten 
kiezen en niet een van de andere sollicitanten. Je verkoopt jezelf en je skills. 
Dit valt allemaal onder sales. Wanneer jij goede sales vaardigheden hebt, 
kan je altijd aan het werk. Een opleiding is dus niet het belangrijkste, maar 
sales vaardigheden wel. Als jij ieder product kan verkopen, wil elk bedrijf 
jou aannemen.

Iedereen heeft ideeën. Het verschil tussen een goed idee en een slecht 
idee is vaak degene die het idee moet verkopen. Het ligt eraan hoe je het idee 
kunt verkopen aan investeerders, werknemers of klanten. Als je het idee niet 
kunt verkopen, zal het nooit aanslaan. Dan zou je kunnen zeggen dat het een 
slecht idee is, maar de oorzaak ligt dan eigenlijk bij de verkoop ervan en niet 
bij het idee zelf. Een goede verkoper kan elk idee verkopen. Mensen moeten 
namelijk geloven in jouw product, jouw idee en in jou als verkoper. Leer dus 
om jezelf te verkopen, want dat is een van de belangrijkste vaardigheden 
waarover je kunt beschikken. 

Veel mensen durven zichzelf ook niet te verkopen en lopen daarin vast. 
Durf jij jezelf te verkopen? Durf jij heel zelfverzekerd en enthousiast naar een 
sollicitatie te gaan en te zeggen waar je goed in bent en dat het helemaal goed 
komt wanneer ze je inhuren? Als jij er zeker van bent dat jij de beste persoon 
bent voor de baan, dan straal je dit ook uit en kom je veel overtuigender over. 
De kans is groter dat je dan jezelf verkoopt. Wanneer je een goed idee hebt, 
moet je dit dus ook doen. Dan moet jij je best doen om dat product te verko-
pen. Je moet de mensen leren beïnvloeden. Je ziet dat jouw product hen zal 
gaan helpen en het is daarom ook niet slecht om dit te verkopen. Stel je voor 
dat je vriend verslaafd is aan heroïne en je hebt een pil bedacht om mensen 
van een dergelijke verslaving af te helpen, dan is het toch goed dat je jouw 
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pil aan die persoon verkoopt? Ik bedoel in dit voorbeeld niet dat je er geld 
aan moet verdienen, maar dat je in staat bent om het idee te verkopen. Als 
jouw vriend niet direct gelooft in dit product, geef je het dan na één keer al 
op? Je wilt hem toch graag helpen? Je weet dat hij dankbaar zal zijn wanneer 
de pil blijkt te werken. 

Neem je verantwoordelijkheid en leer de skill om iets te verkopen. Je kan 
deze skill testen bij vrienden. Stel je hebt met vrienden afgesproken om naar 
een bepaalde kroeg te gaan waar zij graag heen willen, maar jij hebt meer 
zin om ergens anders heen te gaan. Probeer hen er dan van te overtuigen 
om naar die andere kroeg te gaan. Probeer met jouw sales skills hen over te 
halen met jou mee te gaan. Dit is anders dan het overhalen en beïnvloeden van 
mensen op een negatieve manier, dat kan namelijk ook. Denk even terug aan 
bijvoorbeeld Adolf Hitler en wat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. 
Daar moet je deze vaardigheden natuurlijk niet voor gebruiken. Maar ook 
hij verkocht zijn visie aan mensen. Dat deed hij met zoveel overtuiging, dat 
mensen achter hem en zijn ideeën stonden. Zorg ervoor dat je zelf helemaal 
achter het product staat en gebruik je vaardigheden alleen voor goede dingen. 

Ik heb de VIP Unstoppable Mindset groep gecreëerd. In deze groep 
ga ik dieper in op vaardigheden als sales. Hierin leer je hoe je waarde kunt 
creëren voor anderen en hoe je mensen positief kunt beïnvloeden. Onthoud 
dat sales overal is en het een van de belangrijkste skills is die je kunt leren.

Dale Carnegie is de schrijver van “How to win friends and influence people”. 
Dit is een heel goed en positief boek met veel handige tips over dit onderwerp. 
De eerste tip is dat je altijd iemand moet aanspreken met zijn of haar voor-
naam. Mensen reageren namelijk altijd positief op het horen van hun eigen 
naam. Ze vinden het namelijk fijn om erkend te worden als persoon, wat je 
doet wanneer je hun bij de voornaam noemt. Daarnaast maakt dat iets ook 
persoonlijk. Je zult merken dat wanneer je anderen bij hun voornaam gaat 
noemen, je verhaal veel sterker overkomt. De tweede tip is dat je goed moet 
luisteren. Mensen zijn vaak zo bezig met het uiten van hun eigen mening. 
Iedereen wil graag zijn mening delen, maar bijna niemand wil naar die van 
anderen luisteren. Hoe fijn is het dan wanneer er iemand is die eindelijk 
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aandachtig naar je luistert? Vaak schrikken mensen ervan als je ze vraagt om 
meer te vertellen. Als jij dit effect kan creëren bij een ander, zal diegene zich 
vertrouwd en gehoord voelen. Hierdoor kun je hem of haar beter beïnvloeden 
om je product of dienst af te nemen. Bovendien is het ook nog eens fijn voor 
die persoon dat er iemand luistert. 

Tip drie is dat je van tevoren moet bedenken wat de ander graag wil 
hebben. Ik heb bijvoorbeeld een gesprek met de partnerdirecteur van Bol.
com. Ik, een high school drop-out, niet universitair opgeleid, ontzettend jong 
en tóch lunch ik samen met de partnerdirecteur van Bol.com. Hoe kan dat? 
Het antwoord is dat ik heb nagedacht over wat deze persoon graag wil. Ik heb 
een mail gestuurd met daarin wat zij op het gebied van marketing zouden 
willen en daar moesten ze wel op happen. Wanneer je gaat solliciteren bij een 
bedrijf verdiep jij je ook in wie ze zoeken en wat diegene moet kunnen. Tijdens 
het gesprek haal je dat naar boven en vertel je ze precies hoe jij dat waar kunt 
maken en zo krijg jij pluspunten. Uiteindelijk kiezen ze jou voor de baan. 

De vierde tip is dat je discussies zoveel mogelijk moet vermijden. Als 
mensen je niet mogen, zul je hen nooit iets verkopen. Dus om winst te maken 
moet je nooit in discussie gaan. Zeg gewoon dat de ander gelijk heeft en pro-
beer terug te stappen naar het onderwerp waarover je wilt praten: hetgeen 
dat jij op dat moment wilt verkopen. 

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 17

Beantwoord de volgende vragen:

1. Geef jezelf een score van 0 tot 10: Hoe goed kan jij jezelf verkopen?

2. Hoe ga je dit naar een 10 brengen?
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18 

‘TIJD VERSUS GELD’

Welkom bij les achttien van Unstoppable Mindset: ‘Tijd versus Geld’.

Wat is voor jou belangrijker, tijd of geld? Wat is hier het grote verschil 
tussen? Een belangrijk verschil is dat je geld altijd nog verdienen en 

waar dagelijks van wordt bijgedrukt. Geld is onbeperkt en tijd niet. Je hebt een 
X-aantal dagen op deze aarde en een verloren dag blijft voor altijd verloren. 
Daarom is tijd belangrijker dan geld. Toch leven mensen niet naar dit prin-
cipe. Stel je voor: je kunt een rode pil nemen waardoor je in één keer vijf jaar 
ouder bent en een miljoen rijker, zou jij die pil dan nemen? Mij verbaast het 
dat veel mensen ‘ja’ zeggen op deze vraag, zeker op jonge leeftijd. Onbewust 
zeg je dus tegen jezelf dat jij in vijf jaar tijd nooit een miljoen kunt verdienen, 
of dat jij geen moeite wilt doen om in vijf jaar tijd een miljoen op de bank 
te krijgen. Waarom zou je anders die pil nemen? We kiezen wederom voor 
instant gratification. We kiezen geld boven onze waardevolle tijd. Tevens is 
de weg naar een miljoen toe, vele malen belangrijker dan het uiteindelijk 
hebben van die miljoen. Stel je voor dat je al je doelen behaald hebt zonder 
ooit moeite te hoeven doen, dan is dat toch niet leuk of bevredigend? Zou je 
echt per direct vijftig jaar willen zijn, financieel vrij willen zijn en op een jacht 
in Miami willen zitten? Of wil je genieten van de weg er naartoe?

Uiteindelijk heb je een missie in het leven. Deze missie is voor iedereen 
anders, maar als je deze missie in één keer hebt volbracht – zonder enige 
moeite – is het leukste eigenlijk al voorbij. Het leukste is namelijk de weg 
er naartoe. Stel je wilt een berg beklimmen omdat je het uitzicht wilt gaan 
bewonderen. Hoe bijzonder is het als je vroeg opstaat, met blaren op je voeten 
de hele klim aflegt en dan eindelijk bovenop die berg staat. Je hebt dan een 
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voldaan en trots gevoel en geniet volledig van het uitzicht. Maar wanneer je 
in een keer op de top wordt gedropt, is precies hetzelfde uitzicht veel minder 
bijzonder. De weg naar de top geeft namelijk voldoening en zorgt ervoor dat 
je wanneer je boven aankomt je ook goed, gelukkig, trots en tevreden voelt. 
Tijd krijg je nooit meer terug en is daarom het meest waardevolle dat je hebt. 
Iedereen heeft 24 uur in een dag, ook Ian Musk, Warren Buffet en Bill Gates. 
Zij besteden hun 24 uur wel een stuk efficiënter dan de meeste mensen. Ian 
Musk heeft bijvoorbeeld drie miljardenbedrijven. Deze runt hij alledrie in 
dezelfde 24 uur als jij op de bank Netflix zit te kijken. Warren Buffet leest 
zo’n zes uur per dag en leert dus elke dag nog bij. Ze benutten hun tijd veel 
beter. Ben jij momenteel je tijd aan het verspillen met het kijken van tv of het 
scrollen door social media? Sommige mensen verspillen uren achter elkaar 
met series bingewatchen. Wat doe jij daadwerkelijk met je tijd? Stop wasting it!

Stel je voor dat ik €20,- uit je portemonnee haal, word jij dan boos? Het 
antwoord is waarschijnlijk ‘ja’. Het gekke is dat geld onbeperkt is en mensen 
toch boos worden als je het van ze wegneemt. Maar waarom worden mensen 
niet boos wanneer er tijd van ze wordt afgepakt? Stel je voor dat er iemand 
voor je deur staat en diegene vertelt een lang verhaal waar je eigenlijk hele-
maal geen zin in hebt. Je laat die persoon toch uitpraten en geeft diegene dan 
zo’n 20 minuten van je waardevolle tijd. Waarom word je dan niet boos? Ze 
nemen twintig minuten van je af! Er zitten 86.000 seconden in een dag en 
laten we zeggen dat elke seconden minstens €1,- waard is. Besteed je euro’s 
dan goed. Laat ze niet afpakken door mensen die ze niet verdienen. Ik bedoel 
niet dat je nu ineens mega arrogant moet gaan zijn, maar je mag wel kritisch 
kijken naar hoe jij je tijd verdeelt en aan wie je deze tijd besteedt. Je kunt je 
tijd niet aan iedereen weggeven. Je moet leren om prioriteiten te stellen, dus 
wanneer je iets belangrijks moet doen, laat je dan niet afleiden. Wanneer jij 
je tijd niet goed benut heb je uiteindelijk niets kunnen doen. Je laat mensen 
dan kostbare en - vooral onvervangbare -tijd van je stelen.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 18

1. Schrijf voor jezelf op hoe jij je tijd nuttiger kunt verdelen en besteden. 

Kijk hoe veel tijd je op dit moment kwijt bent aan onnuttige dingen zoals 

Netflix en social media, maar ook aan je familie, vrienden en andere zaken.
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Tip: Je kan hiervoor het voorbeeld gebruiken dat ik net noemde: Bekijk iedere 

seconde alsof het €1,- is en kijk hoeveel euro’s jij uitgeeft aan bepaalde men-

sen of activiteiten.
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19 

‘GEZOND SCEPTICISME’

Welkom bij les negentien van Unstoppable Mindset: 

‘Gezond scepticisme’.

Internet geeft ons toegang tot ontzettend veel kennis. We hebben toegang 
tot alle media die er bestaat. Als we iets willen weten over bijvoorbeeld 

een historisch figuur, google je zijn of haar naam en krijg je alles over die 
persoon te weten. Het internet is een soort collectief geheugen. Het is een 
brein die voor ons allemaal toegankelijk is. Iedereen plaatst dingen op het 
internet. Wat er nu op het internet staat is een verzameling van alle dingen 
die nu gaande zijn op de wereld. Maar er is ook veel ruis en afleiding op het 
internet. Het is belangrijk dat je tot de juiste bron van kennis komt. Je kunt 
namelijk ook leren van verkeerde dingen, want ook daar is op het internet 
veel over te vinden. Omdat alles toegankelijk is, moet jij oppassen dat je wel 
de juiste informatie verzamelt. Stel je voor dat je voor de rest van je leven 
10% van het inkomen van een oud klasgenootje krijgt. Wie zou jij dan kiezen? 
Zou je misschien jezelf kiezen? En waarom? 

Nu je weet welke kennis, houding of skill je bij diegene bewondert is het 
tijd voor de volgende stap. Hoe kan jij ervoor zorgen dat je dezelfde skill, die 
je bij je oude klasgenootje bewondert, zelf kunt gaan ontwikkelen. Dit zodat 
je kunt doen wat dat oude klasgenootje volgens jou ook zal gaan doen om aan 
zijn of haar geld te komen. Besteed tijd aan het uitzoeken van iemand waar jij 
iets van kunt leren. Als je jong bent kan je dit helaas niet kiezen, want dan ben 
je gebonden aan wat je ouders je leren en op welke school ze je zetten. Maar 
ondanks dat zij hun best doen om jou zoveel mogelijk mee te geven, is het 
de vraag of dat ook daadwerkelijk het beste is? Vaak leren we onze principes 
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van de verkeerde mensen of leerbronnen. Tenzij je om je heen alleen maar 
succesvolle mensen hebt, leren we onze hele jeugd van de verkeerde mensen. 
Ik leerde bijvoorbeeld van de leraren bij mij op school, mijn ouders en mijn 
vrienden. Zij waren niet op het niveau waar ik later wilde zijn en dus besloot 
ik op zoek te gaan naar nieuwe leerbronnen. 

Het is lastig om oude overtuigingen los te laten en te vervangen met 
nieuwe, want als je eenmaal iets hebt aangeleerd zit het behoorlijk vast. Het 
is een beetje roestig in je brein en dus lastig los te krijgen en te veranderen. 
Het is vaak zelfs makkelijker om iets te leren waar je nog helemaal geen 
verstand van hebt, dan iets te ontleren waar je al wél kennis en ervaring in 
hebt. Stel je voor, je hebt je hele leven al in een schakelauto gereden en je 
stapt opeens in een automaat, dan vind je het waarschijnlijk best lastig om je 
oude gewoontes ineens af te leren. Je mist een versnellingspook en hebt een 
been over waar je nu ineens niks meer mee hoeft te doen. Misschien ga je wel 
de mist in, gebruik je beide benen en trap je de rem en het gas tegelijkertijd 
in. Het is lastig om oude gewoontes ineens af te moeten leren. Wanneer je 
nog nooit auto hebt gereden en je stapt meteen in een automaat, is het waar-
schijnlijk veel makkelijker voor jou om te leren hoe het werkt. Het is dus altijd 
makkelijker om nieuwe gewoontes aan te leren dan oude los te laten en te 
veranderen. Pas daarom op met het zoeken naar de juiste leraren. Wanneer 
je van de verkeerden leert, duurt het namelijk alleen maar langer voordat je 
die oude kennis vervangen hebt met nieuwe, betere kennis. Een goede regel 
voor het kiezen van wie je wilt leren is dat jij tevreden moet zijn met 10% van 
de resultaten die zij al behaald hebben. Dus wanneer jij business advies krijgt 
van iemand die miljonair is, dan zou jij €100.000,- oké moeten vinden. Als 
je daar tevreden mee bent, moet je daarvoor gaan. Stel je krijgt les van een 
personal trainer, ben je dan tevreden met 10% van zijn resultaten? Denk dan 
bijvoorbeeld aan één tiende van zijn of haar spiermassa.

Zoals ik net al zei kon je vroeger niet kiezen van wie je iets leerde. Nu je 
ouder bent heb je daar gelukkig wel meer invloed op. Onthoud daarom de 
regel die ik net heb genoemd. Je krijgt 10% van de resultaten van de mensen 
waarvan je leert: ben je daar tevreden mee? Een andere belangrijke - en soms 
lastige - regel is dat je 99% van de mensen moet negeren en luistert naar de 
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succesvolle 1%. Natuurlijk moet je die ene procent wel eerst vinden. Negeer 
99% van de mensen, want iedereen heeft meningen en wilt je advies geven. Als 
je bijvoorbeeld op Instagram of Facebook iets post, krijg je altijd meningen 
van mensen. Probeer al die commentaren te negeren en zoek mensen die 
behoren tot die 1%. Zij hebben goede argumenten, onderbouwen deze en 
kunnen jou  verder helpen in op pad. Luister aandachtig naar deze mensen. 
Neem alles op wat hij of zij weet, zodat je er zoveel mogelijk van leert. 

Maar wat doe je als mensen ongevraagd hun mening geven? Het is best 
lastig om hen continu te negeren, zeker als hun commentaar erg negatief is. 
Zeg in dit geval: “Oké, ik hoor je” en doe vervolgens je eigen onderzoek. Erken 
deze persoon en trek dan alsnog je eigen pad. Heb dus een gezonde dosis 
scepticisme. Luister wel naar deze mensen, maar neem het met een korreltje 
zout; wees sceptisch. Een gezonde vorm van scepticisme is goed. Dus neem 
niet direct alles van iedereen aan, maar ga achter de computer zitten en doe 
je eigen onderzoek online. Kijk of er studies zijn gedaan, zoek alle informatie 
die je maar kunt vinden over het onderwerp op. 

Je kunt ook teveel scepticisme hebben en daardoor kansen mislopen, dus 
pas hier wel mee op. Ik krijg veel reacties bij mijn advertenties van mensen 
die zeggen dat ik een oplichter ben en dat het niet werkt. Ik laat ze, want ik 
weet dat ik geen oplichter ben. Als jij aan het einde van de dag tevreden naar 
bed gaat en weet dat je mensen hebt geholpen, maakt het niet uit wat anderen 
over of tegen je zeggen. Wanneer je te vaak sceptisch bent, ga je kansen missen 
omdat je deze afslaat. Wanneer er bijvoorbeeld een potentiële businesspartner 
komt en hij is erg enthousiast, kan je hem afschrikken door sceptisch te zijn. 
Probeer af en toe dus iets nieuws uit. Als je dan op je bek gaat, leer je er in 
ieder geval van. Gezond scepticisme is dus je eigen research doen voordat 
je iets zomaar aanneemt van een ander. En door teveel scepticisme kun je 
kansen missen omdat je denkt dat alles om je heen tegen je is, oplichterij is 
en onmogelijk is. Je komt daardoor in een negatieve spiraal terecht. Pas daar 
dus mee op.

Huiswerkopdracht Hoofdstuk 19

Beantwoord de volgende vraag:
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1. Op welk gebied in je leven kan jij meer gezonde scepticisme inzetten? 

Wanneer heb jij te weinig research gedaan voordat je iets aannam van 

een ander?
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20 

‘HET GETEMDE HONDJE’

Welkom bij les twintig van Unstoppable Mindset: 

‘Het getemde hondje’.

Toen jij geboren werd, was je net als een jonge hond. Een pup speelt met 
alles, eet alles en is avontuurlijk. Als kind is alles om je heen nog leuk 

en interessant. Toen jij jong was, had je dit dus ook. Toen je net een jaar oud 
was, wilde je gooien met je knuffels en stopte je alles in je mond om te proeven 
wat het was. Je probeerde van alles uit om te kijken welke reactie dit uitlokte 
vanuit jezelf en vanuit je omgeving. Je was nieuwsgierig naar de wereld. De 
wereld om je heen verwonderde je, was magisch voor je, maar langzamerhand 
word je getemd. Bij een pup worden de spullen uit zijn bek gehaald, krijgt hij 
‘foei’ te horen als hij wat verkeerds doet of wordt hij bij de nek gegrepen. Zo 
leer je een bepaalde mate van nieuwsgierigheid al snel af. Een heel groot deel 
van jouw verwondering en nieuwsgierigheid geef je dan op. Als je door het 
park wilt rennen, word je ineens tegengehouden door een lijntje waar je aan 
vastzit. Opeens moet je stoppen voor een rood stoplicht, mag je niet meer 
blaffen en moet je gaan zitten wanneer je baasje dat bevel geeft. Zo word je 
een getemde hond. Dat is voor mensen niet anders. 

In het begin is dat logisch. Je luistert uit bescherming voor jezelf. Wan-
neer een ouder ziet dat zijn of haar kind naar het stopcontact kruipt, houdt de 
ouder het kind tegen om hem of haar te beschermen tegen gevaar. De ouder 
verheft zijn stem zodat het kind weet dat hij of zij dit niet nog een keer moet 
proberen. Ook op school worden we getemd. Je moet stil zitten in de klas en 
wanneer je iets fout doet, krijg je straf. Langzamerhand word je meer en meer 
getemd. Je verliest steeds meer nieuwsgierigheid en creativiteit en leert steeds 
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meer ‘volgens het boekje’ te leven. Je houdt je aan de regels en luistert naar 
de autoriteiten, want zo wordt het je aangeleerd door je omgeving. 

Kijk naar de mensen die van de universiteit komen. Het zijn bijna een 
soort robots geworden. Ze zijn goed geworden in het maken van toetsen en 
om dingen te onthouden. Ze zijn klaar voor een baan achter een computer. 
Vergelijk deze afstudeerders eens met iemand die net aan school begint. Zij 
zijn jong, enthousiast, nieuwsgierig om te leren. Helaas worden ze over de 
jaren heen steeds meer getemd en gevormd door de maatschappij waarin we 
leven. Mijn tip aan jou is om te proberen je nieuwsgierigheid zo snel mogelijk 
weer te activeren. Diep vanbinnen zit deze nieuwsgierigheid er nog, maar we 
moeten deze wel weer actief zien te maken. Als die nieuwsgierigheid er niet 
meer had gezeten, zouden we nooit gaan reizen, nieuwe dingen gaan pro-
beren, geen nieuwe gerechten proeven of aan nieuwe ervaringen beginnen; 
dus deze nieuwsgierigheid zit er zeker nog! Nieuwsgierigheid is een van de 
beste eigenschappen van een ondernemer. Vaak hoor je van een succesvolle 
ondernemer ook dat nieuwsgierigheid hem of haar heeft getriggerd om een 
bepaald idee uit te proberen en te lanceren. 

Probeer eens een maand lang iets nieuws te doen. Een nieuwe sport, een 
nieuwe club of vereniging, een nieuwe hobby of gewoonte. Je kunt ook naar 
een meet up gaan of een cursus gaan volgen. Doe iets buiten je comfort zone 
en je zult zien dat je nieuwsgierigheid nooit weggeweest is. Misschien ben je 
nog nooit naar een museum geweest of heb je altijd al eens willen schilderen; 
doe dat dan! Misschien vind je het wel hartstikke leuk. Je weet bijvoorbeeld 
ook niet wat je lievelingseten is wanneer je elke dag hetzelfde eet. Ga eens 
naar een nieuw restaurant en probeer het gekste dat op de kaart staat. Probeer 
zoveel mogelijk nieuwe dingen uit. Zoals ik al zei is nieuwsgierigheid een 
van de beste eigenschappen die je als ondernemer kunt hebben. Dit omdat je 
dan out-of-the-box kunt denken en vol passie aan projecten kunt werken. Als 
jij elke dag nieuwsgierig bent naar nieuwe mogelijkheden en kansen, sta je 
iedere dag met nieuwe energie op. Mensen die creatief kunnen denken, zorgen 
ook nog eens voor innovaties. Er waren immers nooit nieuwe uitvindingen 
gedaan als mensen niet nieuwsgierigheid waren geweest. 
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Huiswerkopdracht Hoofdstuk 20

Beantwoord de volgende vraag:

1. Welke nieuwe dingen ga jij deze maand allemaal proberen? Probeer hier-

door je nieuwsgierigheid weer aan te wakkeren.
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21 

‘HET EERSTE ZETJE  
NAAR SUCCES’

Welkom bij de laatste les van Unstoppable Mindset:  

‘Het eerste zetje naar succes’.

Je hebt nu 21 dagen lang naar Unstoppable Mindset geluisterd en bent 
al ontzettend goed op weg naar succes. Volgens studies is 21 dagen het 

minimale aantal dat je ergens consistent mee bezig moet zijn om er een 
gewoonte van te maken. Wanneer het eenmaal een gewoonte is, kost het je 
niet meer zoveel moeite en doe je de handeling bijna automatisch. Zo poets 
je voor het slapen gaan elke avond je tanden zonder hier uitgebreid bij stil te 
staan. Dat is ook precies de reden dat dit programma 21 dagen duurt: om er 
zeker van te zijn dat het voor jou een gewoonte wordt om bezig te zijn met je 
eigen mindset en ontwikkeling. 

Maar eigenlijk is 21 dagen nog niet genoeg. Voor sommigen kost het meer 
tijd om een gewoonte echt in het systeem te nestelen. Mijn advies, zet vooral 
door! Ik ben benieuwd hoe je de lessen van Unstoppable Mindset hebt ervaren. 
Voor mij was dit in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ik ben dankbaar voor 
alle positieve reacties die ik van jullie heb gehad en blijf zeker doorgaan met 
het delen van mijn kennis. Mijn doel is dat het werkt voor jou, oprecht, dus 
stop alsjeblieft nooit met leren. Of dat nou is door middel van mijn cursus, 
of een cursus of boek van iemand anders. Ik wil dat jij slaagt in het leven. 
Blijf jezelf altijd ontwikkelen. En voor jou is dat nu bijna een gewoonte. Veel 
mensen geven aan het einde van een cursus op, nét voordat ze echt slagen. 
Dan komt er toch weerstand en laten ze het geleerde weer los. Wanneer je de 



118 Het eerste zetje naar succes 

Mount Everest beklimt is het laatste stukje naar de top ook het zwaarst. Het 
is koud, je bent moe, uitgeput en je bent klaar om te stoppen. Maar klim dat 
ene kleine stukje door en dan bereik je de top. Wees een levenslange student. 
Geef niet op, maar zet door. Je bent al 21 dagen bezig!

Als een kleine sneeuwbal van een berg afrolt, wordt deze alsmaar groter 
en groter. Tegen de tijd dat de sneeuwbal de voet van de berg heeft bereikt, is 
het een immense, krachtige lawine geworden. Dit is ook zo met jouw kennis. 
Warren Buffet en Bill Gates lezen bijvoorbeeld meer dan drie uur per dag. 
Warren Buffet zelfs zes uur! Wij zijn niet slimmer dan zij zijn. Zij zijn verder 
en hebben meer kennis. Zij zijn al multimiljonairs. Zij hebben impact op de 
wereld. Zij stoppen nooit met leren. Be humble en ga net zoveel lezen als zij 
doen. Stop nooit met leren. Als mensen die aan de financiële top staan nog 
steeds zoveel lezen en bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, zal het wel 
heel erg belangrijk zijn. Daarom moeten wij daar ook consistent in blijven. 
Anthony Robbins zegt ook: “Find someone who achieved what you want, copy 
what they do and you will achieve the same results”. Dus zoek iemand die suc-
cesvol is op het gebied waarop jij succesvol wilt zijn en volg de stappen die 
hij of zij ook heeft gezet. Zo kun jij dezelfde resultaten behalen. Staan zij om 
5:00 uur ’s ochtends op? Doe dat dan ook. 

In de afgelopen maanden heb ik veel principes die ik van miljonairs heb 
geleerd, toegepast in mijn leven. Ik heb daadwerkelijk actie ondernomen en 
ben gaan leven volgens hun principes. En natuurlijk lukt dat niet altijd. Het 
is en blijft een proces. Discipline kweken lukt niet in één keer. Ook ik blijf 
daarmee bezig. Het belangrijkste is dat je elke keer als je valt, je blijft opstaan 
en doorzetten. Ik doe dat ook nog steeds. Ik val en ik sta weer op. Maar ik 
ben wel als 21-jarige van €100,- op de bank naar meer dan €50.000,- omzet 
gegaan (tijdens het schrijven van dit boek ben ik van €50.000,- naar een half 
miljoen gegaan). En dit is niet omdat ik de loterij heb gewonnen of door de 
dingen toe te passen die ik op een school heb geleerd. Dit is allemaal door 
het toepassen van principes die ik heb geleerd van succesvolle, rijke mensen. 
Ik heb letterlijk de quote van onder andere Anthony Robbins toegepast in 
mijn leven. 
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Hopelijk trigger ik jou ook met deze cursus. Ik ben 24/7 bezig met den-
ken zoals de miljonairs van nu ook denken. Langzaamaan krijg ik daardoor 
dezelfde mindset als zij en zal ik dus ook de beloningen krijgen die zij hebben 
gekregen. Dat werkt zo ontzettend motiverend! Als ik dit al in drie maanden 
heb kunnen bereiken, ben ik zo nieuwsgierig naar wat ik na één jaar, vijf jaar of 
zelfs tien jaar kan bereiken! Ik zit vol passie en ben iedere ochtend weer hyped 
om aan mijn succes verder te werken. En dat wil ik ook aan jou doorgeven, 
want niks maakt mij meer bijzonder dan jij. Als ik het kan, dan kan jij het ook.

De reden dat ik het boek Unstoppable Mindset zo goedkoop heb gemaakt, 
is omdat ik wil dat het toegankelijk is voor mensen die staan waar ik een jaar 
geleden stond. Ik wil dat mensen deze cursus doen en erin slagen. Ik ben niet 
slimmer dan de gemiddelde mens. Het enige verschil is dat ik een hoofdstukje 
verder ben dan jij. Ik heb net een extra stapje gezet, maar dat betekent niet 
dat jij die stap niet kunt zetten. Ik geef je dit, zodat jij ook kunt komen waar 
ik nu ben. Ook jij kunt namelijk deze resultaten behalen. Hopelijk ben ik de 
lucifer die jouw benzine gaat aansteken. Dit is precies de reden dat ik doe 
wat ik doe, om jou te helpen ook succesvol te worden. 

Ik had Unstoppable Mindset een stuk duurder kunnen maken, want ik 
heb er zelf duizenden euro’s in geïnvesteerd, maar dat wilde ik niet. Ik doe dit 
niet voor het geld, maar omdat ik anderen wil helpen met het bereiken van 
hun succes. Ik wilde het toegankelijk maken voor iedereen die nu ook maar 
€100,- op de bank heeft staan, net zoveel als ik had toen ik net aan mijn weg 
naar succes begon. Ik hoop dat wanneer jij succesvol bent, je mij een berichtje 
stuurt en me vertelt dat je na Unstoppable Mindset bent gaan werken aan 
je succes en bakken met geld aan het verdienen bent. Wanneer ik dat soort 
berichtjes krijg, voel ik me namelijk pas écht succesvol. Dan weet ik dat mijn 
taak is volbracht. Ik wil dat jij slaagt en succes behaalt.

Unstoppable Mindset is hopelijk de start van jouw succes. Zoals ik in een 
van de eerdere lessen aangaf, snap ik het gevoel van seminar high zijn. Je bent 
gemotiveerd voor drie dagen en voelt je helemaal enthousiast om alles wat 
je hebt geleerd. Maar je hebt er niets aan als je alleen maar kennis opdoet en 
je niks van deze kennis toepast in je eigen leven. De seminar high blijft maar 
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kort hangen en daarom wil ik dat je nu actie onderneemt. Stop met alleen 
maar kennis absorberen en voer wat je hiervan leert ook daadwerkelijk uit. 
Lees desnoods alle lessen nog een keer. Maar: Ga. Iets. Doen… Neem, Actie!

Je kunt mij een bericht sturen als je wilt leren hoe jij een eigen webshop 
kunt runnen via bol.com waarmee je duizenden euro’s kunt verdienen online. 
Het is mijn bewezen programma genaamd De Bol Masterclass waarmee je 
kunt beginnen zonder kennis of ervaring en waar ik al honderden mensen 
mee help. 

Dit is een kans geweest voor mijn studenten om:
 – De wereld rond te reizen en werken vanaf een laptop
 – Een extra inkomstenbron van duizenden euro’s per maand terwijl ze slapen
 – Te ontsnappen aan ‘the rat race’ (een 9-5 baan) en eindelijk vrijheid te 

creëren voor hunzelf. 

Verder raad ik je aan om te gaan luisteren naar The Unstoppable Podcast. 
Ik heb het gelanceerd mid 2018 en het is de #1 self development podcast van 
heel Nederland. Daar komen nog veel meer waardevolle lessen in terecht.

We geven ook veel live workshops en twee keer per jaar zelfs een groot 
event. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, volg me dan op Instagram: 
@JiaRuan of check de website w w w.jiaruan.nl 

Ik wil je graag bedanken voor al je energie en aandacht en ik hoop oprecht 
dat je al jouw dromen waar kunt gaan maken! Keep up the good work, keep on 
working smart. Ik hoop dat je veel aan de lessen van Unstoppable Mindset 
hebt gehad.

Stay Unstoppable!
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DANKBAARHEID 

Ik wil in het bijzonder Mitchell Weijerman bedanken voor deze prachtige 
journey die we samen zijn gestart eind 2017. Tijdens de opnames van 

Unstoppable Mindset zat ik samen met mijn businesspartner en beste vriend 
Mitchell Weijerman in Medellin, Colombia. We zijn daar volledig in een burn-
out mode gegaan en WOW! We hadden nooit gedacht dat we zoveel levens 
zouden veranderen tijdens de nachtsessies die we daar hadden gehouden. Ik 
wil je persoonlijk bedanken Mitchell, zonder jou was ik waarschijnlijk gaan 
studeren en was ons leven heel anders gelopen. 

Ik wil Virgil bedanken voor de positiviteit en de structuur die je brengt 
in ons bedrijf. Ik kan zo hard om je lachen en dat zorgt ervoor dat ik altijd 
plezier heb in het werk dat ik doe. Dankjewel Partner en beste vriend, zonder 
jou waren we nooit zo ver gekomen.

Ik wil Omar bedanken, er is een grote kans dat je dit niet zal lezen maar 
jij hebt mij ooit verteld dat ik boeken moest gaan lezen. Dankzij jou pakte ik 
het boek “The Power” op en leerde ik de kracht van positief denken. 

Ik wil Mick bedanken voor het supporten. Jij stond altijd achter me en 
door onze grappen over Tai Lopez, Joe Rogan en Tony Robbins hebben wij 
onszelf ontzettend ontwikkeld. Je hebt self development leuk voor me gemaakt 
waardoor ik dit nu kan doen. Dankjewel voor je onvoorwaardelijke support.

Ik wil Bram bedanken, wij hadden een challenge wie als eerste €100.000,- 
zou verdienen. Jij zorgt ervoor dat ik altijd weer een stapje buiten mijn com-
fort zone neem. Tijdens de reis in Thailand heb ik veel van je kunnen leren 
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over consistent zijn met je doelen. Bedankt voor het naar boven halen van 
de beste versie van mezelf. 

Even een heel grote dank aan de eerste mensen die in mij geloofde: Tim, 
Daantje, Vince, Kevin, Daan en Erfan. Zonder jullie had ik nooit zo’n mooie 
start kunnen maken eind 2017. Dankzij jullie kreeg ik zelfvertrouwen om 
door te gaan en look where we at baby! Dank jullie wel! 

Iedereen die dit boek leest, mij ooit heeft bedankt op een event of work-
shop of mij ooit een DM heeft gestuurd… Dankjewel! Jullie positiviteit en 
dankbaarheid zorgt ervoor dat ik altijd blijf doorgaan. Wanneer ik een keer 
geen zin heb en ik ontvang een bericht van jullie, weet ik weer precies waar 
ik het voor doe!

Zonder jullie kon ik niet doen wat ik nu doe, ik ben jullie eeuwig dankbaar. 


