
OPDRACHT

WEEK 3 
BOOST YOUR LIFE PROGRAMMA

Van inzicht naar actie:
Ruimte maken



Nu we weten dat  ruimte maken bijdraagt aan meer rust, meer energie en meer plezier is het tijd om de daad bij
het woord te gaan voegen en daadwerkelijk te gaan opruimen!

Stap 1: Maak een lijstje met dingen die in je opkomen als je jezelf afvraagt wat bij jou wel een opruimbeurt kan
gebruiken. Het mag van alles zijn; je kledingkast, je inbox, je computer, je foto's. Maar denk ook eens aan gewoontes
die je niet meer dienen, zoals te laat naar bed gaan, te lang snoozen of niet respectvol met jouw grenzen omgaan.
Ook niet onbelangrijk: kijk eens goed naar de mensen waar je mee omgaat; het kan zomaar zijn dat het tijd is om
van wat relaties afscheid te nemen.

LET OP: Het is niet de bedoeling om dit allemaal in 1 week aan te gaan pakken, dus schrijf vrijuit over wat jij maar
wilt! Word je ook bewust van hoe het voelt wanneer je je voorstelt dat al deze dingen opgeruimd zouden zijn! Hoe
voelt dat voor je? Schrijf ook dat op en geniet van dit heerlijke gevoel!
Natuurlijk kan het ook een leeg gevoel geven of een beetje beangstigend aanvoelen. Word je ook daarvan bewust,
soms houden we dingen in ons leven omdat we niet weten hoe het is of wat we zouden moeten zónder. Kijk maar
of je zonder te oordelen kunt waarnemen. Heb compassie met jezelf.

Stap 2: Maak een top 3 van de dingen waar jouw handen het meest van gaan jeuken en je ogen het meest van
gaan stralen als je je voorstelt dat dit opgeruimd zou zijn. Is het inderdaad je kledingkast? Je inbox? Of verlang je er
enorm naar om eindelijk eens die altijd klagende vriendin de wacht aan te zeggen? 

Luister hier goed naar je verlangen en laat de praktische kant even buiten beschouwing. Dus de angst die het
oproept om eerlijk tegen die vriendin te moeten zijn of alle tijd die het kost om je inbox op te ruimen,  parkeren we
even. Denk maar aan een brainstormsessie, dan laat je ook de praktische uitvoerbaarheid in 1e instantie buiten
beschouwing.

Stap 3: Plan het in! Wanneer ga je deze 3 dingen doen? Let op; het hoeft niet allemaal in 1x! Babysteps, remember. 
Je kunt heel goed elke dag een kwartier ergens aan werken tot het af is, of iedere dag een plank van een kast
opruimen. Je kunt eens beginnen met tegen die vriendin te zeggen wat het met jou doet wanneer zij de hele tijd
klaagt (zonder haar daarbij aan te vallen). Comitteer je eraan om het af te maken; maak helder voor jezelf wanneer
het voor jou 'af' is.

Denk ook na over wie je om hulp gaat vragen, je hoeft het tenslotte niet allemaal alleen te doen! Zorg dat je in ieder
geval deze week (week 3 van Boost Your Life) een start hebt gemaakt met alle 3 deze dingen en 1 van de 3 ook
daadwerkelijk afrondt! Je zult zien wat een heerlijk gevoel opruimen geeft!

Stap 4: Maak ook een plan voor de andere dingen op je lijstje; hoe ga je deze concreet maken? Wanneer? Wie gaat
je erbij helpen? Maak er een project van dat regelmatig terugkomt op je agenda; een blokje ‘keeping it clean’
bijvoorbeeld.

Deel erover met je buddy’s, in de groep en in de Q&A.


