


Súpertof dat je meedoet met het 30 daags
experiment. Tijdens deze 30 dagen ga je jezelf
er toe zetten om díe dingen te doen waarvan
je weet dat je het moet doen om een betere
versie van jezelf te zijn.

Misschien wil je gezonder eten. Meer bewegen.
Misschien wil je beter voor jezelf opkomen.
Misschien wil je meer tijd voor jezelf vrijmaken
om te doen waar JIJ gelukkig van wordt. Of
misschien is het voor jou iets heel anders waar
je je de komende dagen aan wil toewijden.

Met behulp van dit werkboek ga jij je doelen
en de bijbehorende strategie bepalen. 

Welkom!

Maar het leven blijft dezelfde
boodschap herhalen:

~ Dan Millman | Het leven waarvoor je geboren bent ~
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VAN WETEN NAAR DOEN
de beste versie van jezelf

Het is beter om te doen
wat we moeten doen,
dan het om goede
redenen te laten.
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INTENTIES

Wat wil je de komende 30 dagen
beléven? (hoe wil je je voelen?)

Wat wil je aan het einde van het
experiment hebben bereikt?

Laten we beginnen met het bepalen van je intenties. Het verschil tussen reactief en
proactief leven begint met het zetten van bewuste intenties. Tussen het leven je laten
overkomen of zelf de regie in handen nemen. Door vooraf een intentie te zetten wat je
uit je dag of een bepaalde periode wilt halen kan je richting bepalen en is de kans een
stuk groter dat je je onbewuste verwachtingen waarmaakt. 
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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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Visie is niet voldoende, mits in combinatie met ondernemingszin.
Het is niet voldoende om langs de trap naar boven te turen, tenzij

we de trap ook beklimmen
~Vance Havner

DOELEN EN STRATEGIE

Oké, je hebt nu een helder beeld van wie die beste versie van jezelf is, maar je bént die
versie nog niet, anders zou je je niet hebben aangemeld voor dit experiment. Waaruit

blijkt dat je die versie van jezelf nog niet bent?  Wat zou je heel graag anders willen doen
omdat je wéét dat het beter voor je is, maar het lukt je nog niet om het ook te DOEN?

Ik wéét dat ik...
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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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Als extra tool om van dromen naar concrete acties over te gaan geven we je hier de
mindmap tool. In de bovenste cirkel zet je je concrete doel, bijvoorbeeld; lekker in mijn

lijf. In de cirkels daaronder (dat mogen er meer dan twee zijn) schrijf je je strategie,
bijvoorbeeld; gezonder eten, meer bewegen, op tijd naar bed, etc. Maar dat blijft nog een
beetje vaag. Onder die strategie schrijf je concrete acties waar je je aan kunt houden. Die

je kunt bijhouden en kunt checken, bijvoorbeeld: 2x per week een yogales, groente en
fruit in plaats van koekjes, of na 21:00 uur geen scherm meer. Hoe concreter de actie, hoe

makkelijker om jezelf eraan te houden.

DOELEN EN STRATEGIE
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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:



30  DAAGS  EXPER IMENT  |  WERKBOEK 9

Wat ga je doen en laten om deze eigenschappen te gaan
ontwikkelen? Ook hier weer, maak het zo concreet mogelijk.

Wat ik ga DOEN: Wat ik ga LATEN:
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Bedenk voor iedere gewoonte of eigenschap WAAROM je dit wilt ontwikkelen. Kom hier
gerust nog even terug als je het moeilijk hebt en geneigd bent de handdoek in de ring

te gooien. Je why is je belangrijkste drijfveer.

WHY?

WAT HET OPLEVERT WAT HET ME KOST

Om je why nog wat extra kracht bij te zetten en je intrinsieke motivatie aan te
wakkeren. Wat levert het je op als je deze eigenschappen OWNED en wat kost het je

als je deze eigenschappen niet ontwikkelt?

IK WIL DIT OMDAT:



30  DAAGS  EXPER IMENT  |  WERKBOEK 1 1

EXTRA TIPS & TOOLS

Een goed ochtend en avondritueel kan je
enorm helpen om je goed te voelen. Je
maakt van je goed voelen je prioriteit en
je doet dat wat je nodig hebt om in
"alignment" te komen. In ons BLISSED
Lifestyle Ebook vind je rituelen die je
helpen het beste uit jezelf en je dag te
halen. 

Rituelen

Hoe ziet jouw ideale dag eruit? Wat is dat
ene waardoor als je dat gedaan hebt jouw
dag niet meer stuk kan? Begin daarmee!
Deel je dag zo in dat je niet afhankelijk ben
van het verloop van de dag of je toekomt
voor datgene wat voor jou écht belangrijk
is, maar maak het je prioriteit.

Zet jezelf op voor
succes

Hoe kan je het zo leuk en makkelijk
mogelijk voor jezelf maken? Bijvoorbeeld
je fruit en groentesnacks kant en klaar in
gezellige bakjes in de koelkast zetten...

Maak het zo leuk en
makkelijk mogelijk

Neem de ontwikkelpunten als concrete acties op in je 30 dagen journal en ga ervoor! W
eet waarom je dit wilt en doe alles om het voor elkaar te krijgen. Jij kúnt dit. 

'If you can see it in your mind, you can hold it in your hand'
~Bob Proctor
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EXTRA TIPS & TOOLS

Wie schrijft die blijft. Leg je dromen en
doelen vast en houdt je resultaten bij. Je
blijft makkelijker ‘on track’ als je exact
weet waar je bent. Als je dagelijks je
voortgang bijhoudt dan weet je waar je
staat ten opzichte van je doel. Je blijft
makkelijker ‘on track’ en áls je afwijkt
kun je makkelijker en sneller bijsturen
zodat je snel weer op koers bent.

Track & Trace

Als je weet welk "oud verhaal" zich steeds
de kop op steekt waardoor jij jezelf
saboteert, kan je tools bedenken om dit
oude verhaal te "overschrijven"
bijvoorbeeld in de vorm van een song of
een mantra. Meer hierover vind je in de e-
course 'van weten naar DOEN'.

Maak van je shit je
hit

Wil je verder de diepte in of hulp bij een
persoonlijk vraagstuk. Gedurende deze
30 dagen bieden we aanvullende
coachingscalls aan in de vorm van
heldensessies.

Hulp nodig?

In de E-course 'van weten naar DOEN' vind je 10 praktische tips en tools om jouw kans
op succes aanzienlijk te vergroten. Neem jezelf en je dromen serieus. 

Je bent het waard om je mooiste leven te leven!


