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Levenslessen
Yes, dag twee! We behandelen vandaag één van de
belangrijkste dingen in het leven: levenslessen. Gisteren heb je
hoogstwaarschijnlijk op je mindmap dingen gezet die je zou
willen hebben, doen of bereiken. Maar naast nieuwe dingen
behalen, is het ook belangrijk om lessen uit de dingen die je
meemaakt te trekken en je op persoonlijk vlak te ontwikkelen.
 
Levenslessen dus. We krijgen ze allemaal voorgeschoteld. Wij
geloven er in dat er continu bepaalde situaties en/of mensen
op je pad komen, om je bepaalde lessen te leren. Wanneer je
je lessen niet aangaat dan krijg je elke keer weer een nieuwe
op je bordje. Soms kom je uiteindelijk in een neerwaartse
spiraal en wordt de les steeds 'harder'.  Oprah heeft hier een
prachtige quote over:
 
“A lesson will keep repeating itself until it is learned. Life first
will send the lesson to you in the size of a pebble; if you ignore
the pebble, then life will send you a brick; if you ignore the
brick, life will send you a brick wall; if you ignore the brick wall,
life will send you a demolition truck.”
 
Wanneer je er wel mee aan de slag gaat, dan is het niet dat je
na een tijdje die les af vinkt. Je zult dingen tegen blijven
komen waardoor je weer even uitgedaagd wordt en zo leer je
verder tot het eind van je leven. Vaak herken je ze ook op een
gegeven moment: ‘Oh ja, daar is m’n thema weer. Even
opletten nu.’ Dat is het verschil tussen wel/niet aangaan van
de levenslessen. Worden ze harder of word jij bewuster? 
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Er zijn grotere en kleinere levenslessen. Sommige beperken
zich tot het alledaagse leven,  , anderen lopen meer als een
rode draad door je leven heen. Wat voor de één een klein
thema is, is voor de ander een groot ding. Jouw levenslessen
zijn uniek. In de Stories van deze dag heb je kunnen horen
welke wij thema’s bij ons keer op keer terugkomen. Weet jij
welke levenslessen of thema's in jouw leven vaak terugkomen?

Opdracht 2 .1
Beantwoord de volgende twee vragen voor jezelf:
 
1. Welke thema’s keren vaak terug in jouw leven?
2. En wat wil het jou leren?

Uit de  comfort zone!
Als je kijkt naar je mindmap
die je op dag 1 gemaakt hebt,
dan staan daar waarschijnlijk
een heleboel dingen op die
buiten je comfort zone liggen
(en zo niet, dan heb je niet
groot genoeg gedroomd ;-) ).

Leven buiten je comfort zone kan ongemakkelijk en spannend
zijn. Maar het gaat je ook zó veel brengen! En hoe vaker je het
goed, hoe leuker het wordt! Buiten je comfort zone, daar in die
'magic bubble' (ook wel de 'growth zone genoemd), daar LEEF je.
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Opdracht 2 .2
Met deze oefening ga je kijken naar wat jou klein houdt, wat je
eigenlijk echt zou willen en wat je daarvoor nodig hebt. Neem
de tijd voor deze oefening. Je gaat nieuwe kanten van jezelf
ontdekken! Yes! Welke delen van jouw persoonlijkheid liggen
in de comfortzone? En welke daarbuiten? 
 
1. Vul onderstaande afbeelding in. 
- Wanneer, bij wie en/of met wat voor activiteiten zit  jij in je
comfortzone en voel je je veilig en vertrouwd? 
 
- En wanneer zit je in de Magic Bubble? Wat vind je spannend?
Wat doe je nu niet wat je wel graag zou willen? Denk hierbij
niet alleen aan de mooie dingen, maar óók juist aan de
moeilijke of spannende dingen. Dingen die je niet leuk vindt,
maar waarvan je weet dat je er door zou groeien of dat het
beter voor jezelf is. 
 

Comfortzon
e

Magic Bubble
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2. Beantwoord nu de volgende vragen:
 
A. Welke delen van je persoonlijkheid herken je hier in de
punten die je opgeschreven hebt in de comfortzone? Kies er
één of twee uit. Je kunt ze een 'naam' geven of ze omschrijven. 
 
B. Welke delen van je persoonlijkheid herken je in de punten
die je opgeschreven hebt in de Magic Bubble? Kies er één of
twee uit. Geef ze weer een naam of omschrijf het.
 
C. De eigenschappen die je hebt opgeschreven hebben ook
altijd een andere kant, ook al kun je jezelf dat misschien niet
voorstellen. Zo heeft de pessimist als tegenhanger de optimist.
Ook die zit in jou! Schrijf daarom nu op wat voor jou de
tegenhanger is van de dingen die je hierboven opgeschreven
hebt en ontdek daarmee kanten van jezelf die je misschien
niet voor mogelijk had gehouden.
 
D. Welke delen van je persoonlijkheid (die je hierboven hebt
omschreven) belemmeren jou op dit moment het meest? En
welke tegenhangers kunnen jou verder helpen? Als je al deze
kanten van jezelf beter leert kennen ontstaan er nieuwe
kansen.
 

We kunnen ons voorstellen dat je bij deze oefening niet gelijk door
hebt hoe je hem moet invullen. Daarom vind je op de volgende

pagina een ingevuld voorbeeld van onszelf.
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Willemijn
 
 

In mijn eigen huis
zijnVertrouwde

werkzaamheden 
(editen, IG, vloggen)

Werk: Zichtbaar zijn met een nieuw 
project (boek/cursus)

 
Relaties: Conflicten aangaan.

 
Lijf: Gezonder eten, zelfbeminning

 
 

A. De introvert a.k.a. de huismus
 
B. 
Zichtbaar zijn met iets nieuws: het onzekere meisje
Conflicten aangaan:  ijskoningin + het onzekere meisje
 
C. De zelfverzekerde vrouw en de zachte, kwetsbare Willemijn.
 
D. Meest belemmerend: het onzekere meisje dat geen
conflicten durft aan te gaan. Ik zou meer willen ontdekken
hoe ik de zelfverzekerde, 'roar' vrouw in mezelf kan aanboren.
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In retroperspectief kan ik nu zeggen dat ik door zichtbaar te
zijn met iets nieuws, namelijk ons boek, het één van de
allermooiste projecten in mijn leven was wat ons een enorme
boost heeft gegeven voor ons bedrijf. En doordat ik leer
conflicten aan te gaan, heb ik de scheiding van mijn ouders
beter verwerkt en heeft het ervoor gezorgd dat ik een relatie
weer op kan bouwen. De 'magic' gebeurde doordat ik lak had
aan het onzekere meisje en besloot die zelfverzekerde vrouw te
willen zijn die het gewoon ging doen en dat boek uit ging
brengen ook al zat geen enkele uitgeverij er op te wachten. En
het conflict loste op nadat ik langzaamaan ontdooide, hulp
inschakelde van een professional en mijn kwetsbare kanten liet
zien en begon met uitspreken wat ik op dat moment nodig
had. Oftewel: ik gedroeg me het tegenovergestelde van het
onzekere meisje (de zelfverzekerde vrouw) en de ijskoning (de
zachte, kwetsbare Willemijn). Deze delen werden nu zichtbaar. 
 
Nu klinkt het heel negatief hoe ik het ‘onzekere meisje’ en de
‘ijskoningin’ omschrijf, maar dat zijn ze niet. Alle delen van je
persoonlijkheid dragen in essentie goede kwaliteiten in zich.
De ijskoningin is voor mij een manier om conflicten dragend te
maken, of om me tijdelijk af te sluiten voor een moeilijke
situatie. En dat heb ik nodig gehad, omdat ik mijn energie aan
andere dingen moest besteden. Maar hier altijd blijven hangen
zou niet zorgen voor groei en geluk en daarom is het
belangrijk om te weten welke delen van je persoonlijkheid je in
de comfortzone houden. Zo kun je er wat aan doen! Daarnaast
leer je in de Magic Bubble nieuwe kwaliteiten van jezelf
kennen, wat maakt dat je groeit! 
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Gewoon doen!
Hand in hand met ‘uit je comfort zone stappen’ gaat ‘gewoon
doen’. Een van onze motto’s en sinds kort ook een video serie
op ons YouTube kanaal. Gewoon doen is essentieel voor een
bruisend leven. Maar hoe doe je het dan 'gewoon'? Voor ons is
gewoon doen hetzelfde als hulp vragen. Onze business coach 
 gaf ons het zetje om het boek uit te geven. Ze zei letterlijk:
jullie gaan NU op Instagram posten dat jullie een boek uit
gaan uitgeven. Ook vragen we onze personal assistant
afspraken voor ons te maken die we anders niet zouden
durven te maken, zoals een zangles of ons profileren als
spreker op grote events. Dus vraag hulp aan je omgeving om
je te helpen met ‘gewoon doen’. 
 
Naast hulp vragen is het hardop uitspreken ook een hele
goede manier. Spreek je wens uit en hij wordt vervuld. Zeg het
hardop, en je bent halverwege! Dat is ook waarom vision
boards wonderbaarlijk goed werken. Het is de wet van de
aantrekkingskracht!
 
 
 
1. Wat moet er op jouw ‘Gewoon doen!' lijstje? Even geen idee?
Pak je mindmap van dag 1 er eens bij! 
2. En wie kan jou daarbij helpen?
Challenge! Wij dagen je uit om vandaag nog de eerste stap te
zetten. Prik die datum, plan die afspraak of vraag iemand om
je het zetje te geven! GEWOON DOEN! 

OPDRACHT 2 .3


