
Vragenlijst voor zelfanalyse
Trek ten minste een dag uit voor het beantwoorden en analyseren van alle vragen. 
Als je al deze vragen naar waarheid hebt beantwoord, weet je meer over jezelf dan de 
meeste mensen. 

Bestudeer je antwoorden zorgvuldig en neem ze een aantal maanden lang één keer per 
week door. Je zult versteld staan van de hoeveelheid aanvullende, waardevolle kennis die je 
verkrijgt door de vragen eerlijk te beantwoorden. 

Klaag je vaak dat je je niet goed voelt, en zo ja, waar komt dat door?

Heb je bij de minste aanleiding kritiek op anderen?

Maak je vaak fouten in je werk, en zo ja, hoe komt dat?

Ben je sarcastisch en beledigend in je gesprekken? 

Vermijd je doelbewust het gezelschap van bepaalde mensen en zo ja, hoezo?

Heb je vaak last van een slechte spijsvertering? Zo ja, wat is daarvan de 
oorzaak?

Lijkt het leven zinloos en de toekomst hopeloos? Als je dat vindt, wat is daarvan 
de oorzaak?

Heb je plezier in je werk? Zo nee, waarom niet?

Heb je vaak medelijden met jezelf, en zo ja, om welke reden?

Ben je jaloers op mensen die beter zijn dan jij?

Denk je vaker aan succes of aan mislukking?

Neemt je zelfvertrouwen toe of af naarmate je ouder wordt?
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Leer je iets waardevols van je fouten?

Maak je je zorgen om een familielid of kennis? Zo ja, waarom?

Ben je het ene moment helemaal in de wolken en het andere moment diep in 
de put?

Wie inspireert je en om welke reden?

Laat je negatieve of ontmoedigende invloeden toe die je zou kunnen vermij-
den?

Verwaarloos je je uiterlijk? Zo ja, wanneer en waarom?

Heb je geleerd je zorgen geen kans te geven door druk bezig te zijn met andere 
dingen?

Zou je jezelf een slappeling noemen als je anderen zou toestaan voor jou te 
denken?

Stel je je interne schoonmaak net zolang uit totdat je door zelfvergiftiging 
chagrijnig wordt?

Hoe vaak laat je je storen door vervelende situaties die je zou kunnen 
vermijden? Waarom laat je dat toe?

Ga je snel aan de drank, drugs en sigaretten om je te ontspannen?
Zo ja, waarom gebruik je niet wilskracht en je zelfdiscipline?

Heeft iemand een hekel aan jou, en zo ja, waarom?

Heb je een duidelijk hoofddoel? Zo ja, wat is dat doel? En met welk plan wil je 
dat bereiken?
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Lijd je aan één of meer van de zes basisangsten? Zo ja, welke?

Heb je een methode ontwikkeld om jezelf te beschermen tegen de negatieve 
invloeden van anderen?

Maak je gebruik van autosuggestie om een positieve mindset te bereiken?

Wat vind je belangrijker: je materiële bezittingen of het voorrecht je eigen 
gedachten te kunnen beheersen?

Laat je je makkelijk beïnvloeden?

Heb je vandaag iets van waarde toegevoegd aan je persoonlijke kennis?

Zie je de omstandigheden die je ongelukkig maken moedig onder ogen, of 
ontwijk je die verantwoordelijkheid?

Onderzoek je wat je fout doet en waardoor dingen mislukken om daarvan te 
leren? Of vind je dat niet jouw verantwoordelijkheid?

Noem drie van je schadelijkste zwakheden. Wat doe je om die te verbeteren? 

Moedig je andere mensen aan om met hun zorgen bij jou te komen om erover 
te praten?

Trek je uit je dagelijkse ervaringen lessen die je helpen in je ontwikkeling?

Heeft jouw aanwezigheid over het algemeen een negatieve invloed op andere 
mensen? 

Welke gewoonten van anderen irriteren je het meest?
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Vorm je je eigen mening of laat je je beïnvloeden door andere mensen?

Heb je geleerd hoe je een mindset  kunt creëren waarmee je je kunt 
afschermen voor alle negatieve invloeden?

Heb je een inspirerende baan en geeft die je vertrouwen en hoop?

Ben je je ervan bewust dat je spirituele krachten bezit die sterk genoeg zijn om 
je mind te bevrijden van elke vorm van angst?

Voel je het als jouw plicht om andermans zorgen te verlichten? Zo ja, waarom?

Als je gelooft in soort zoekt soort, wat leer je dan over jezelf als je je vrienden 
onder de loep neemt?

Welk verband (als er een verband is) zie je tussen de mensen met wie je het 
meest omgaat en jouw ongelukkige gevoel (als je je vaak ongelukkig voelt)?

Is het mogelijk dat een persoon die je als een vriend beschouwt, in 
 werkelijkheid je grootste vijand is vanwege zijn of haar negatieve invloed op 
jouw denkpatroon?

Hoe stel je vast of iemand een positieve of negatieve invloed op je heeft?

Zijn je naaste collega’s in mentaal opzicht je meerderen of minderen?

Hoeveel tijd besteed je per 
etmaal aan:

- Werk
- Slaap
- Spel en ontspanning
- Ontwikkeling
- Overbodige zaken, oftewel 
tijdsverspilling

Wie van de mensen in je 
naaste omgeving:

- Moedigt je het meest aan
- Waarschuwt je het meest
- Ontmoedigt je het meest
- Helpt je het meest, op andere 
manieren
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Wat is je grootste zorg? Waarom laat je die zorg toe?

Als anderen je vrijblijvend en ongevraagd advies geven, accepteer je dat 
zonder meer of onderzoek je hun motieven?

Waar verlang je het meest naar? Ben je van plan dat écht te krijgen?
Ben je bereid al je andere verlangens daaraan ondergeschikt te maken?
Hoeveel tijd besteed je er dagelijks aan om dit te bereiken?

Verander je vaak van gedachten? Zo ja, waar ligt dit aan?

Maak je meestal af waar je aan begint, of geef je snel op?

Ben je snel onder de indruk van andermans status of rijkdom?

Laat je je gemakkelijk beïnvloeden door wat andere mensen over je denken of 
zeggen?

Praat je mensen naar de mond vanwege hun sociale of financiële status?

Wie is volgens jou de grootste, nog in leven zijnde persoon? In welk opzicht is 
hij of zij beter dan jij?

Bron: Napoleon Hill (1937)


