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Voorwoord
Het hebben van een negatief zelfbeeld is niet alleen onnodig, ook kan
het verstrekkende gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van
een persoon. Dat is een inzicht dat al ruim veertig jaar bekend is in de
psychologie. Tientallen onderzoeken hebben laten zien dat een negatief
zelfbeeld kan leiden tot psychische problemen en een aanzienlijk verlies
van kwaliteit van leven. De auteur van dit boek, Manja de Neef, heeft
jarenlange ervaring als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg.
Zij heeft daar gezien dat mensen met een negatief z elfbeeld over
vertegenwoordigd zijn.
Heel veel mensen met een negatief zelfbeeld komen echter niet in
de geestelijke gezondheidzorg terecht. Zij kampen wel met de gevolgen,
maar komen nooit in aanraking met een hulpverlener die hen kan helpen
dit negatieve zelfbeeld aan te pakken. Maar dit boek kan iedereen die een
negatief zelfbeeld heeft helpen om ervan af te komen en om te zetten in
een positief oordeel over henzelf. Het aardige is dat u als lezer gebruik
kunt maken van de ervaring van de auteur bij het overwinnen van uw
negatieve zelfbeeld, zonder daarvoor in therapie te gaan.
In dit boek wordt niet alleen heel concreet uitgelegd wat u moet
doen om een negatief zelfbeeld te veranderen; ook worden daarbij veel
voorbeelden gegeven. Dit boek is niet alleen gebaseerd op de jarenlange
ervaring van de auteur in het werken met mensen met een negatief
zelfbeeld. De auteur heeft zich ook gespecialiseerd in het schrijven van
zelfhulpboeken en het uitwerken van methodieken die mensen op zichzelf
kunnen toepassen. Negatief zelfbeeld is een mooi voorbeeld van de com
binatie van zowel haar praktijkervaring als haar ervaring met de concrete
stappen die gezet moeten worden om dit probleem aan te pakken.
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Met dit Boom Hulpboek krijgt de lezer een uiterst praktische hand
leiding. Manja de Neef biedt een concreet instrument dat gebruikt
kan worden om een zelfbeeld te krijgen dat positief is. Met dit boek is
het niet langer nodig om u door een negatief zelfbeeld te laten gijzelen.
Daarom wil ik u dit boek van harte aanbevelen.

Prof. dr. Pim Cuijpers
Hoogleraar klinische psychologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Februari 2010
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