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DE BESTE VERSIE VAN
JEZELF

De titel van dit experiment is 'de beste versie van
jezelf, maar wie IS die beste versie van jezelf?

Wat zijn zijn/haar overtuigingen?
Hoe denkt hij/zij over zichzelf?
Welke keuzes maakt hij/zij?
Hoe behandeld hij/zij zichzelf?
Hoe behandeld hij/zij anderen?
Hoe voelt hij/zij zich op dagelijkse
basis?
Wat doet hij/zij?
Wat doet hij/zij niet?
Hoe ziet zijn/haar ochtendritueel eruit?
Wat zijn zijn/haar kernwaarden?

Maak een profiel van die versie van jou
die al heeft waar jij nu van droomt:
 

Dit profiel geeft je helderheid over
wie jij denkt te moeten zijn om meer
uit jezelf en uit het leven te halen.
Dat is een prima startpunt om dit
experiment mee te beginnen. Heb je
nog helemaal niet zo helder wat je
écht zou willen in het leven? Check
dan de Bonus training 'Koers
Bepalen'. In deze korte online
training nemen we je mee in het
bepalen van jouw stip op de horizon.
Deze training geeft inzicht en
helderheid over het leven dat jij
onbewust voor jezelf wenst.
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MIJN BESTE VERSIE
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Hoe zou je willen dat het is? Wat zou je willen bereiken? Focus je op het gevoel. Als je
bijvoorbeeld vindt dat je te zwaar bent, focus je dan niet op het aantal kilo dat je wilt
afvallen (extern) maar op het gevoel dat he tje oplevert als je op je streefgewicht zit.

Mijn dromen en doelen zijn:

 

DOELEN EN STRATEGIE

Wat voor persoon moet je zijn om die dromen en doelen te realiseren? Benoem 5
eigenschappen of gewoonten die deze persoon bezit die jou gaan helpen om deze

dromen en doelen te realiseren.

5 eigenschappen of gewoonten:
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De komende 30 dagen ga jij je toewijden aan
het ontwikkelen van gewenste eigenschappen
en/of gewoonten. Begin klein. Zet jezelf op voor
succes. Als je jaren niets aan sport hebt gedaan
is het niet realistisch om nu 5 dagen per week
intensief te gaan sporten. Als je graag vroeg op
wilt staan, maar nu met pijn en moeite om 9 uur
je bed uit komt zou ik niet ineens om 6 uur de
wekker zetten. Je kunt altijd upgraden als je
merkt dat het je makkelijk af gaat. Het
belangrijkst is dat je in beweging komt. Hoe
klein de stapjes ook, iedere stap is er één.
 
Kies 3 tot 5 eigenschappen die je de komende
30 dagen wilt gaan ontwikkelen.

HET EXPERIMENT

Mijn ontwikkelpunten:
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Wat ga je doen en laten om deze eigenschappen te gaan
ontwikkelen?

Wat ik ga DOEN: Wat ik ga LATEN:


