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Stap 1: 
Weet wat je wil

Als je niet weet wat je wil dan kan je natuurlijk moeilijk iets veranderen.
Dus waar beginnen?
Dit diagram helpt je om op ieder levensgebied aan te duiden hoe tevreden /
gelukkig je bent op dat levensgebied.

Geef dus op ieder levensgebied een score van 0 tot en met 10 en je ziet
meteen waar je de grootste vooruitgang kan realiseren.
En ja, het ene gebied is met het andere verbonden, maar 
alles tegelijkertijd aanpakken is moeilijk, dus focus je nu even 
op dat ene levensgebied. 
De rest volgt!



Stap 2: 
Energie vragen vs. energie geven

Op de volgende pagina vind je een tabel met 2 kolommen:
links om die dingen (of mensen) op te schrijven die energie van je vragen
en rechts voor de dingen/activiteiten (of mensen) die je energie geven.

Vaak spenderen we veel te veel tijd aan dingen die we niet graag doen, die
ons zelfs stress bezorgen.
Streef er dus naar om hierin in eerste instantie een evenwicht te vinden;
idealiter uiteraard helt de balans naar rechts over.

Start met dit in te vullen voor het door jou gekozen 
levensgebied. 
Wanneer jij er klaar voor bent, neem je er één bij!



Wat geeft jou
energie?

Wat vraagt
energie van jou?

Levensgebied:.............................................................



Stap 3: 
Jouw intentie voor vandaag

Je weet nu wat je wil en wat je niet meer wil. 

Kies iedere ochtend héél bewust waar je die dag extra aandacht
aan zal besteden.
En met bewust bedoel ik: niet gewoon even nadenken, maar het
opschrijven in je agenda of notebook, het hardop uitspreken of het
opnemen zodat je er overdag terug naar kan luisteren. Whatever
works for you!

Wat ga jij doen om jouw intentie te realiseren? En dit hoeft niets
groot te zijn: iedere stap vooruit is er ééntje in de goede richting. 



Stap 4: 
Reflectie en dankbaarheid

Maak ook iedere avond tijd om stil te staan op welke manier jouw intentie
wel of niet geslaagd is.
En als die niet geslaagd zou zijn, wat heb je er dan uit geleerd om dit
morgen anders te doen.

 

Het zit 'm in de kleine dingen die ervoor zullen zorgen dat jij je beter
voelt, dat je vertrouwen hebt dat jij jouw goede voornemen zal omzetten
in een nieuw resultaat.
Want er zullen alleen maar dingen veranderen in je leven als jij anders gaat
denken, voelen en handelen.
Jij kan dit, jij hebt alles in je om jouw gedroomde resultaat te realiseren.
 
En als het even tegen zit, wees lief voor jezelf!
Je komt er! 
Rome werd ook niet op 1 dag gebouwd...

Om af te sluiten noem je 3
dingen waarvoor je dankbaar
bent dat je ze hebt mogen
meemaken die dag.
En opnieuw, zoek het niet te
groot.



Is er iets niet helemaal duidelijk?
Loop je ergens op vast?

Ik help je graag verder.

Je kan me altijd mailen via: monica@opsmoja.com.

Wil je me liever spreken?
Dat kan ook: plan een meeting in in mijn agenda en dan horen/zien
we elkaar digitaal.

www.opsmoja.com

Vragen?

If you can dream it, you can
do it!

 

http://opsmoja.com/
https://calendly.com/monica-158/30min?back=1&month=2021-01

