
OPDRACHT

WEEK 2 
BOOST YOUR LIFE PROGRAMMA

Van inzicht naar actie:
Wat wil je?



Wat zouden de mensen in je leven over je zeggen? 
Hoe wil jij dat anderen zich je herinneren?
Doe je de dingen die nodig zijn om die persoon te zijn? 
Zo niet, waarom niet? 
Wat is nodig om daar te komen? Om die persoon te worden?
Waar droomde je van en waar verlangde je naar toen je jonger was? Zijn je dromen gaandeweg veranderd of
heb je jezelf wijsgemaakt dat het het niet waard is om ze te verwezenlijken?  
Waar ben je echt goed in? Welke dingen gaan je natuurlijk af?
Waar wordt je echt blij van en wat geeft je een vervuld of een voldaan gevoel? 
Waarvan zou je spijt hebben als je het niet volledig zou doen, hebben of zijn in je leven?

In de opdracht van  deze week gaan we aan de slag met wat jij wilt; je gaat bewust kiezen hoe jij jouw leven wilt
creëren. Wat zijn belangrijke waarden voor jou? Waar wil jij dat jouw leven over gaat? Waar wil jij je leven mee
vullen? Wat wil je nalaten?
 
In deze opdracht nemen we de tijd om jouw life format te schrijven. Dat klinkt misschien wat groots, maar dit voor
jezelf te beschrijven is het fundament waar je daarna alles aan kan gaan linken en wat je gaat helpen veel
duidelijker je keuzes te maken. Wanneer je dit al eeerder hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van het E-book,
ga je in deze opdracht onderzoeken of het nog klopt. Passen de dingen die je eerder hebt gekozen bij jou? En waar
kun je ze nog specifieker maken? Ontbreekt er nog iets? Heb je de afgelopen tijd misschien ervaren dat er iets in
staat wat je niet meer past..?
 
Stap 1
Stel jezelf voor als vlieg op de muur op je eigen uitvaart. Beschrijf eens wat mensen over je zeggen? Wat voor mens
was jij? Wat laat je na? Waar is jouw leven over gegaan? Wat betekende je voor hen? 
Beschrijf vervolgens wat het is dat je wílt dat mensen over je zeggen.  Wat laat je na? Wat heb je ‘bereikt’? Waar
heeft jouw leven aan bijgedragen? Het kan betrekking hebben op je werk, maar ook je hobby/ passie of hoe jij de
rol van ouder voor je kind(eren) invult. Hou je niet in, dream big!:-)
 
Vragen die je hierbij kunnen helpen:

 
 
Stap 2
Beschrijf daarna jouw 5 kernwaarden; wat zijn de 5 dingen die jij het meest waardeert in het leven? Meer dan al het
andere? Is het familie? Vriendschap? Vriendelijkheid? Vrijheid? Schoonheid? Het is niet statisch, waarschijnlijk
verandert het nog als je hiermee aan de slag gaat. Bij mij in ieder geval wel. Ik begon bijvoorbeeld ooit met respect
en integriteit, supermooi en waardevol, maar ik ontdekte dat dat niet de dingen zijn waar ik voor op wil staan. Waar
mijn hart echt sneller van gaat kloppen en waar ik mijn leven mee wil vullen zijn energie, ontwikkeling, plezier,
vrijheid en verbinding. En voor iedereen is het anders, dus kies de waarden waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
 
 
 
 



Stap 3
Jouw ‘10 rules to live by’.
Volgens welke regels wil jij het spel van jouw leven spelen? Wanneer je er op deze manier naar kijkt, geven regels
kracht in plaats van dat je iets moet. Jij kiest namelijk! Op dit lijstje komen dus allemaal dingen die je mag en wilt,
in plaats van die je moet.Ik mag mijn gezin belangrijk maken, of mijn gezondheid. 
 
Een van mijn spelregels is bijvoorbeeld: ik kies ervoor om iedereen die ik tegenkom, als mijn vriend te
behandelen (en daar komen dan respect en integriteit weer mooi in terug). Een andere is: mijn relatie komt altijd
op de 1e plaats. Dus voor mijn werk, en voor mijn vrienden. 
Klinkt eng? Ik kan je vertellen dat het vooral duidelijkheid geeft in de overkill aan keuzes die we elke dag moeten
maken.
 
Heel veel plezier en succes met deze opdracht! Deel er weer over met je buddy en in de groep/Q&A.


