
INTRODUCTIE
BOOST YOUR LIFE

PROGRAMMA

Voordat we aan de slag gaan



Introductie
 
Hi lieve lady, van harte welkom bij het Boost Your Life programma! Super dat je hebt besloten om dit avontuur aan
te gaan. De komende maand gaan we aan de slag om jouw leven een flinke BOOST te geven! Ik ben heel benieuwd
hoe het voor je is! Heb je er zin in, ben je excited, misschien een klein beetje zenuwachtig? Voordat we gaan starten
wil ik een paar belangrijke punten met je bespreken die je gaan helpen om het meeste uit dit programma te gaan
halen. Ready? Here we go.
 
Commitment
Je hebt besloten deze training te volgen omdat je iets anders wilt in je leven! Meer vrijheid, plezier, energie. Minder
stress, drukte, minder onvrede. Wat het voor jou ook maar is, je hebt in ieder geval een verlangen. Je besluit om daar
actief mee aan de slag te gaan was de 'moeilijke keuze' zoals ik dat noem. Je had ook kunnen denken ‘leuke training’
en door kunnen gaan met je leven. Het vraagt moed om te gaan voor wat je wilt! Dat was stap 1. Stap 2 is om het ook
daadwerkelijk te gaan doen:-) Dus commiteer jezelf, spreek met jezelf af dat je het alles gaat geven wat je hebt, dat je
volledig gaat inzetten. Dat ben je meer dan waard! 
 
Nothing works unless u do the work
Wanneer je je alleen inschrijft en de factuur voldoet en je doet verder niets weet je wat deze training je gaat
opleveren...niets. Een mooie quote hierover vind ik; ‘wat je geeft is wat je krijgt’ of ‘parttime input is parttime results’
van Robin Sharma. Dus committeer je om het werk te doen. Je bent het meer dan waard om een supergaaf leven te
gaan creëren! Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. 
 
Leren: comfortzone, angstbrein en stretch
Wat er gaat gebeuren tijdens dit programma is dat er allemaal bezwaren gaan komen. Dat is weerstand in de vorm
van excuses, smoesjes en redenen. Geen tijd, geen energie, een zieke schoonmoeder, een kater, te warm, te koud,
deadlines op het werk enzovoorts. Meet je ego/mind/angstbrein in actie. Jij wilt leren en ontwikkelen maar dat ding
staat afgesteld op overleven en wil je binnen je comfortzone houden, hoe onprettig ook, maar bekend en daar kan ‘ie
in ieder geval mee dealen. Het maakt ons soms zelfs ziek, zo ver gaan we. Over onze eigen grenzen, blijven doen wat
ons niet dient maar wat wel bekend is. Goed bedoeld dus maar niet wat je wilt. Leren gebeurt buiten je comfortzone.
Wees dus streng voor je ego en lief voor je wijzere zelf die wil leren en ontwikkelen! Zorg tegelijk ook goed voor jezelf,
neem verantwoording voor je eigen proces. Luister naar jezelf, genoeg is ook genoeg. 
 
Zelfcompassie/de beste versie van jezelf.
Zelfcompassie gaat over lief zijn voor jezelf. Datgene doen wat bijdraagt aan de beste versie van jezelf. Dus heb je
geen zin om opdrachten te doen, maar ga je liever Netflixen? Wat draagt het meeste bij aan je beste zelf? Ben je
jezelf aan het dwingen om nog iets te doen terwijl je al een overvolle dag hebt gehad en je echt beter even kunt
rusten? Of neem je het jezelf kwalijk dat je het niet hebt gedaan en veroordeel je jezelf? Zelfcompassie is het
antwoord. Heb begrip en wees aardig voor jezelf zodat je datgene doet wat jou helpt. 
 
 



Van weten naar doen
Weet je alles al wat je leest of hoort? Heb jij ook zo'n stemmetje dat zegt ‘dit weet ik al’, ‘dit kan ik al’? Super!
Maar de vraag is: pas je het ook toe in je dagelijks leven? LEEF je het ook? Je kunt nog zoveel weten maar
de vraag is natuurlijk: creëer jij het leven dat je wilt? 'Dat ik weet het allemaal al' is.. je raadt het al.. 
je ego:-)Wat hier ook bijhoort is shooting the messenger; dat kan gaan over mij, over de vorm van het
programma, de tijd, be aware! Het ego kent vele vermommingen.
Wanneer je feedback hebt op een van deze dingen, is deze meer dan welkom! Kom daarmee dus zeker
naar mij toe, dit programma is ook altijd in ontwikkeling. 
 
Each level its own devil
Elke laag dieper die je gaat of level verder dat je komt, kent weer zijn eigen duiveltjes. Dus wees niet
verbaasd als je het gevoel hebt dat je soms two steps forward, one step back gaat!
 
Verantwoordelijkheid
Het geeft enorm veel kracht als je verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven en je proces. Waar je nu
staat in je leven, is het resultaat van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. En niet hebt gemaakt.
Hetzelfde geldt voor jouw proces; je hebt ieder moment een keuze, en jouw keuzes bepalen je
werkelijkheid. Wel of niet tijd besteden aan dit programma, ‘het werk doen’,  jezelf uitspreken. Wees ook
daarin vriendelijk naar jezelf. Daarmee bedoel ik: dit gaat niet over schuld! We verwarren die twee vaak.
Wees je bewust van de keuzes die je maakt en hebt gemaakt en hun efect. Zonder het oordeel.
 
Onderzoek zelf
Neem in dit programma niets voor waarheid aan maar onderzoek zelf! Je krijgt in dit programma van alles
aangereikt, vanuit een zienswijze. Ga vooral op onderzoek uit; herken jij het? Hoe werkt dit bij jou? Hoe wil
jij hiermee omgaan? Nogmaals, het is een manier van kijken en nooit een absolute waarheid. Leg dingen
dus ook naast je neer wanneer het jou (op dit moment) niet past.


