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Follow the Honey - Zelftest Zelfvertrouwen  
 

Geef bij elk onderwerp een rapportcijfer van 1-10 dat weergeeft in welke mate je dit onderwerp al 

eigen hebt gemaakt. Per gebied kun je maximaal 60 punten halen. Bekijk na afloop in welke gebieden 

je zelfvertrouwen meer of minder sterk is. Bedenk hierbij dat het niet gaat om een oordeel over jezelf 

uit te spreken over hoe perfect je wel of niet bent. Gebruik deze zelftest om je bewuster te worden 

van waar je groeikansen liggen. Je kunt het materiaal van het blog Follow the Honey van Monique 

gebruiken om aan de slag te gaan:  www.followthehoney.nl  

 

De onderwerpen van 1 tot en met 7 corresponderen met de 7 grote chakra’s in je lichaam. Chakra’s 

zijn de energie-verdeelcentra van je energielichaam. Elk chakra werkt met dezelfde energie en 

‘vertaalt’  de energie naar het specifieke gebied waarop het chakra actief is. 

 

            
 

Het systeem van chakra’s is dus één geheel en de diverse gebieden bouwen op elkaar voort en 

hebben een onderlinge samenwerking. Als je je verder verdiept in de werking van je energieveld en de 

chakra’s zul je ontdekken dat er een sterke relatie is tussen het functioneren van je chakra’s en je 

zelfvertrouwen. En ook tussen je zelfvertrouwen en je gezondheid. 

 

         
Energieveld van handen gefotografeerd met Kirlian fototechniek 

 

Er is veel materiaal over chakra’s op het internet. Ik maak zelf graag gebruik van de informatie van 

Carolyn Myss www.myss.com  en Barbara Brennan. http://barbarabrennan.com/ Hun boeken zijn ook 

vaak in het Nederlands vertaald. 

 

Je kunt de test ook samen met iemand anders doen en elkaar feedback geven. Soms kan een ander 

met net iets meer objectiviteit naar je kijken. Spreek dan af met elkaar dat je persoonlijke informatie 

die je van elkaar krijgt, niet met anderen zult delen. Wil je een aspect van jezelf versterken, maak dan 

een intentie en ga ermee aan de slag, alleen of met een maatje. Deel je ervaringen op het blog en stel 

vragen aan anderen hoe zij deze zelfontwikkeling aanpakken. 

  

http://www.followthehoney.nl/
http://www.myss.com/
http://barbarabrennan.com/
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1. Veiligheid en vaardigheid in de fysieke wereld; gezin, buurt, club, land 

Ik kan voor mezelf zorgen en mezelf beschermen. 

Ik vertrouw erop dat ik en mijn bezittingen veilig zijn. 

Ik heb respect voor anderen en verwacht het zelf ook te krijgen. 

Ik kan met toewijding aan iets werken tot het af is. 

Ik voel me ergens thuis/ voel me ‘geborgen’.  

Ik ben een geaard mens en maak in mijn omgeving/de wereld mijn ‘dromen’ waar. 

 

 

2. Macht en kracht in de fysieke wereld, vooral financieel en seksueel 

Ik heb een stevig gevoel van eigenwaarde, ongeacht mijn financiële positie of seksuele 

aantrekkelijkheid.  

Ik voel onmiddellijk aan of ik een situatie of ontmoeting met een ander kan vertrouwen. 

Ik ben 100% eerlijk over mijn financiële positie of seksuele relaties. 

Ik doe me niet beter voor dan ik ben als partner, vriend, collega of buur.  

Ik ben blij met mijn lichaam, ondanks een eventueel gebrek of minder mooi aspect. 

Ik ervaar mijn waarde als mens door wie ik ben en niet door mijn uiterlijk, wat ik doe, wie ik 

ken of wat ik bezit. 

 

 

3. Zelfbeeld, persoonlijke kracht en intuïtie t.a.v. fysiek overleven en relationele 

vaardigheden 

Ik voel me weerbaar in relaties met anderen. 

Ik neem ingevingen over een situatie serieus door ze te onderzoeken en ernaar te handelen. 

Ik kan naar een ander luisteren om te weten wat hij/zij bedoelt, ook bij conflicten. 

Ik gebruik gezond verstand, ook als de emoties hoog oplopen. 

Ik vraag om wat ik nodig heb, materieel en emotioneel. 

Ik kies steeds vaker om het beste te doen in een situatie, in plaats van het veiligste, het 

meest geaccepteerde.  

 

 

4. Liefde, vergeving, compassie, je hart volgen en van het leven houden 

Ik kan zowel liefde geven als liefde ontvangen en het geeft me een gevoel van kracht. 

Ik ben in staat te zeggen ‘het spijt me’, ‘ik vergeef je’ en ‘ik hou van jou’.  

Ik hou van mezelf, ik ben een mooi mens. 

Ik streef er naar om in contact met anderen het beste in elkaar naar voren te halen. 

Ik vergeef anderen gemakkelijk en mezelf ook, inclusief fouten in het verleden. 

Ik kan mijn hart helen als het gebroken is. 
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5. Gebruik van wilskracht, keuzes maken en expressie van persoonlijke kracht 

Ik heb geleerd dat mijn wensen en dromen alleen mijn verantwoordelijkheid zijn. 

Ik besef dat ik in elke situatie kan kiezen hoe ik reageer en… dat doe ik ook! 

Ik accepteer alle consequenties van mijn keuzes, ook als dat lastig is.  

Ik weiger systematisch om te roddelen en in roddelverhalen mee te gaan. 

Ik geef een afwijkende mening zonder anderen te willen overtuigen van mijn gelijk. 

Ik ben in staat mijn gevoelens zodanig onder woorden te brengen dat het duidelijk is dat ik 

ze als mijn verantwoordelijkheid beschouw. 

 

 

6. Waarnemen met helder intellect en gebruiken van wijsheid en intuïtie 

Ik ben me bewust dat er meer bestaat dan mijn 5 zintuigen kunnen waarnemen. 

Ik ervaar dat er meer is dan wij mensen kunnen begrijpen. 

Ik kan helder en objectief waarnemen wat de aard is van een situaties of een gebeurtenis.  

Ik neem waar met de intentie om écht te begrijpen wat er gaande is. Daarbij raadpleeg ik 

mijn innerlijke wijsheid. 

Ik ben in staat in elke situatie een kans voor groei te zien, ook bij moeilijkheden of chaos. 

Ik ben in staat de waarheid waar te nemen, ook als wat er gebeurt wetenschappelijk gezien 

niet mogelijk is. (Ik herken dus een ‘wonder’ als het gebeurt). 

 

 

7. Leven van een missie in je leven en de samenhang in de schepping.  

Ik weet wie ik ben en wat de bedoeling is van mijn leven. 

Ik vertrouw dat ik, mijn leven, gesteund wordt en dat er voor mij wordt gezorgd. 

Ik denk zelfstandig en maak ook keuzes die voorbij mijn eigenbelang gaan. 

Ik gebruik moeilijke situaties ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Ik herken dat in mijn leven een proces gaande is van wijsheid en liefde.  

Ik besef dat alles en allen met elkaar samenhangen. Jouw belang is mijn belang en als het 

met mij goed gaat is dat ook goed voor jou. 
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