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1. Pak je mindmap van dag 1 erbij. Kies iets uit waar jij een doel
voor wilt stellen en doe dat nu gelijk voor jezelf. 
 
Mijn doel is:
 
_____________________________________________________________
 
Top! Je hebt jouw doel gesteld. Allleen... Waarschijnlijk is het
wel veel te groot. We willen allemaal graag gelijk van 0 naar
100. Dat hebben wij ook. Maar dat is niet realistisch en zorgt
alleen maar voor een overweldigend gevoel, teleurstelling en
demotivatie. De quote 'A goal should scare you a little and
excite you a lot' is een goede graadmeter. Als hij je te bang
maakt, is hij te groot. Dat wil niet zeggen dat je hem nooit
gaat halen, maar voor nu is hij niet 'exciting' genoeg. Daarom
gaan we aan de slag met babysteps!
 
2. Formuleer nu minstens 10  tussenstappen die je moet
nemen om bij het uiteindelijke doel te komen. Maak ze steeds
kleiner en kleiner, totdat je denkt 'Dit zou ik kunnen'. En begin
met het allerkleinste stapje dat je nu kunt doen om aan de
slag te gaan. Get moving!

OPDRACHT 3 .1
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Je bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je omgaat,
zeggen ze. Inspirerende en steunende mensen om je heen
zijn superbelangrijk voor persoonlijke groei. Als je de juiste
mensen om je heen verzamelt zullen ze je steunen bij
moeilijke momenten, inspireren om een sprong te wagen en
geven je advies waar je wél op zit te wachten. Deze mensen
zijn goud waard! Het is helemaal niet gek als je er geen vijf op
kunt noemen. Dat kunnen wij ook niet! De quote draagt voor
ons meer uit dat met wie jij je omringt, dat dat van invloed
kan zijn op hoe jij in het leven staat en dat het daarom wel
eens het bekijken waard is. 
 
Dit geldt niet alleen voor  offline contacten, maar ook online!
We brengen tegenwoordig namelijk heel veel tijd online door.
De volgende vragen gelden daarom voor zowel je online- als 
 offline contacten: 
* Krijg je inspiratie en/of energie van deze mensen?
* Of word je er alleen maar onzeker van en/of nemen ze je
energie weg? 
* Sta je achter de boodschap die zij uitdragen?
* Leveren ze je wat op? (liefde, inspiratie, lol, kennis, levenslust)
 
 

Jouw omgeving
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Tijd voor de online schoonmaak: ga eens kritisch door de lijst
met mensen die je volgt en stel deze vragen aan jezelf:
* Word ik op dit moment vrolijk van dit account of niet? 
* Inspireert deze persoon/dit bedrijf mij? 
* Sta ik achter de boodschap die deze persoon/dit bedrijf
uitdraagt? 
* Levert dit account me iets op? (Inspiratie, lol, kennis)
* Hoe graag wil ik deze persoon/dit bedrijf blijven volgen op
een schaal van 1 tot 10? 
 
Blijf te allen tijde eerlijk tegen jezelf… Alleen jij weet wat je
nodig hebt en waar je nu vrolijk van wordt. Daarom zeggen
we ook ‘op dit moment’ want wie weet in een andere fase van
je leven dat dit account wel weer zorgt dat je geïnspireerd
raakt en er vrolijk van wordt. Dat is leven in het nu. Het is goed
om eens in de zoveel tijd deze grote online schoonmaak voor
jezelf te houden. Ook dit soort simpele dingen dragen bij aan
meer energie voor jezelf.
 
Wat betreft mensen met wie je omgaat in het “offline leven”,
ligt dat wel wat anders en gevoeliger. Die kun je niet zomaar
ontvolgen. Deze mensen zie je misschien wel iedere dag. Als je
merkt dat sommige mensen je energie kosten in plaats van
opleveren, zou je eens kunnen kijken of het misschien helpt
om minder contact met deze persoon te hebben in plaats van
gelijk een streep door de relatie met deze persoon te zetten. 

OPDRACHT 3 .2
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Dit kun je doen door bij jezelf te blijven en wederom eerlijk te
zijn. Uiteindelijk help je hier beide partijen door, ook al lijkt dat
niet zo of ziet de ander dat niet op die manier. Als je
bijvoorbeeld al moe wordt bij het idee om met deze persoon
af te spreken, kun je dat natuurlijk op die manier verwoorden:
‘Op dit moment merk ik dat ik te moe ben om af te spreken.’
 
Hou het altijd bij jezelf en gebruik de ik-boodschap. Vraag
jezelf af in deze relaties: ‘Wat wil ik op dit moment, wat heb ik
nodig? Wat wil de ander van mij? Kan ik dat hem/haar geven?
Zijn onze verwachtingen van elkaar realistisch op dit
moment?’ Al deze vragen gelden natuurlijk ook voor de
andere partij.
 
Maar neem jezelf serieus, dat is de enige manier waarop je ook
relaties in je leven serieus en liefdevol kunt benaderen. En
soms betekent liefde loslaten. Ook dat hoeft niet in sommige
situaties voor eeuwig te duren, maar soms kan afstand en tijd
wel weer helderheid scheppen tussen beide partijen. Wie
weet kom je later weer bij elkaar maar misschien ook niet. Wat
de uitkomst ook is, zolang jij maar trouw blijft aan jouw
waarde, jouw energie en wat jou gelukkig maakt in het leven.
 
Zie het leven als een trein. Soms pik je mensen op bij het ene
station en gaan ze met je mee tot het eindpunt en soms is het
beter als deze mensen uitstappen bij een ander station. Wie
weet pik je deze mensen later weer eens op of misschien wel
niet. Life comes and goes. 
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We hebben allemaal onze eigen unieke weg te lopen, maar
wijk er niet van af omdat een ander jou de weg verspert of er
van af probeert te duwen. Het is JOUW weg: met je eigen
unieke hobbels, hoge pieken en diepe dalen. Jij bent in charge
om jezelf een liefdevol leven te (leren) gunnen en je bent het
meer dan waard om mensen in je leven te hebben die jou dit
ook toewensen en je hierbij helpen met hun kwaliteiten.
 
 

1. Wie inspireert jou op dit moment in je leven? En waarom?
2.  Is er iemand die jou op dit moment veel energie kost in
plaats van geeft?
 
Zodra je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling of je
neemt bijvoorbeeld eindelijk die ene stap om je eigen bedrijf
te beginnen, zul je merken dat je omgeving in beweging
komt. Vaak kunnen er dan twee dingen gebeuren. 
 
1: je bent inspirerend. Andere mensen merken jouw
veranderingen op, zijn nieuwsgierig en vinden het
bewonderenswaardig. Ze raken erdoor geïnspireerd en zitten
op hetzelfde level. 
2: Eigenlijk dezelfde mensen, alleen ze uiten het een beetje
krom. Ze gaan steigeren. Ze vinden het bewonderenswaardig,
en zijn misschien zelfs een beetje jaloers. Indirect raakt het ze
omdat jij hun eigen verantwoordelijkheid aanboort. Ze
worden geconfronteerd met hun eigen comfortzone en
duwen je daarom het liefst snel terug in de jouwe, zodat de
confrontatie verdwijnt. ‘

OPDRACHT 3 .3
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Ze zeggen dingen als: 'Zou je dat nou wel doen?’ ‘Wat een
risico?’ ‘Dat je dat durft…’ ‘Wacht maar, je komt er wel op
terug.’ ‘Weet je wel wat je doet?’ ‘Besef je wel dat…’ ‘Als ik
eerlijk ben…’ Veranderen vergt heel veel moed en vertrouwen.
Moed om te doen waarvan andere mensen misschien liever
niet hebben dat je het zou doen omdat het hen op een
bepaalde manier raakt. Als jij stopt met je baan waarvoor je
jaren gestudeerd hebt en je ouders liggen daar wakker van,
dan is dat hún probleem. Niet die van jou.
 
Het vergt vertrouwen, IN JEZELF. Vaar op jouw besluiten.
Vraag alleen advies aan mensen die op dezelfde manier in het
leven staan als jij of al iets doen wat jij nog wilt leren. Advies
vragen aan iemand die toch al niet open staat voor hetgeen
wat jij wilt gaan doen, heeft geen zin en geeft je alleen maar
negatieve energie. Wijzelf vragen bijvoorbeeld bijna nooit
advies over onze bedrijven aan onze ouders, partners of
andere familieleden. Wij kiezen liever voor advies vragen aan
mensen uit dezelfde business, en het liefst aan iemand die al
wat verder is en ons nog wat kan leren en op ons level zit.
 
Krijg je toch (ongevraagd) opmerkingen over de
veranderingen die je in je leven doorvoert, bedenk je dan altijd
dat deze mensen dingen zeggen vanuit hun eigen
perspectief. Soms helpt het je om je te verplaatsen in deze
mensen en hun achtergrond. Soms begrijp je dan beter
waarom ze iets zeggen waardoor je de opmerking beter naast
je neer kunt leggen. En vervolgens ga je lekker door met je
geweldige plan. ;-)


