DAGBOEK

STRALEN VAN BINNENUIT
Waar word jij instant blij van?
Wat tovert er à la minute en big smile op je gezicht?
Schrijf eens uit hoe je wil dat jouw leven eruit ziet
op de 4 geluksgebieden:

Gezin en Sociale contacten
Gezondheid
Droombedrijf en bijdrage aan de wereld
Financiën
Eerst geloven, dan zien.
Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt.

Het beste kan je dit document printen of je schriftje gebruiken
zodanig dat je werkelijk met de hand moet schrijven
hoe jij wil dat jouw leven er
uit gaat zien.

En beslis vandaag al:
Ik ben. Ik ben gelukkig.

Geluk op gebied van
Gezin en Sociale contacten

Geluk op gebied van
Gezondheid

Voel je VRIJ om
het leven te leiden
dat jij Echt wil

Geluk op gebied van
Een 'Passion for Life 'bedrijf en
bijdrage aan de wereld

Geluk op gebied van
Financiën

Maak een Droombord
en/of een droombox

Een droombord ziet er voor iedereen anders uit.
Het is JOUW droom en het zijn JOUW passies.
Je kan in tijdschriften zoeken naar inspirerende beelden
of woorden, maar je kan ook op stap gaan en zelf foto’s maken
en een mooie dikke gouden of zilveren stift kopen
om je tekst te schrijven.
Je plakt vervolgens alles op een groot dik blad en
hangt het ergens zichtbaar op zodat je hier elke dag
contact mee kan maken.
Beelden zorgen ervoor dat je gevoel en
intuïtie worden aangesproken en het is van daaruit
ook makkelijker om acties te nemen om je doel te bereiken!

Je kan ook kiezen om een droombox te maken.
Je neemt een kartonnen doos of je maakt of koopt een mooie
box. Daarin steek je al jouw knipsels uit tijdschriften.
Elke dag kies je ( blindelings of niet) 1 knipsel, waarmee je contact
maakt en waar je een intuïtieve actie mee verbindt.
Dat kan trouwens ook zien even helemaal niets doen.
Soms heb je gewoon leegte nodig om te weten wat te doen.

Wie of wat zijn je hulpbronnen?

Wat of wie heb je nodig als het even moeilijk gaat?
Maak hier een lijst van en pas ze toe als het nodig is!
Ik denk zelf aan dansen, wandelen, een babbeltje met een
vriendin, fotograferen, gewoon buiten wandelen,
een miroavontuur op een onbekende plek …
Als het maar bij je past.

Hou een dagboek bij

Doe dit 30 dagen en je bent verslaafd.
Dit neemt echt maar tien minuutjes van jouw tijd.
En je krijgt er zoveel voor terug.
Er is zoveel meer mogelijk dan dat jij denkt.
Doe dit voor jezelf.

Datum:

Lees jouw dromen en passies (luidop) op.
Stem je af op het positieve gevoel dat ze je geven.
Kijk naar jouw droombord en stel jezelf voor dat je
dit al allemaal bereikt hebt.
Visualiseer je ideale dag.

Oefening 1 :
Wat is je gevoel voor vandaag?

Oefening 2:
Vraag en het wordt gegeven.
Waar heb ik hulp bij nodig en wie kan het geven?
Vergeet niet 'de wereld' om je hierbij te helpen.

1.
2.
3.

Oefening 3:

Dit zijn de taken die ik vandaag zelf moeiteloos ga afhandelen:

1.
2.
3.

Neem tijd voor een power break, een siësta, wissel spanning en
ontspanning af om flow en focus te creëren!

Oefening 4:
Omschrijf hoe jij wil dat jouw dag er vandaag uitziet.

Oefening 5:

Vandaag ben ik dankbaar voor:

1.

2.

3.

Oefening 6:

Welke veranderingen zie ik zich manifesteren?

1.

2.

3.

Nog even wat bemerkingen:
Een dagboek bijhouden is heel verslavend en wat je schrijft, dat doe je namelijk.

Het is niet omdat je je leven en je bedrijf structuur geeft , dat er geen plaats meer is voor
chaos en creatie. Dat laatste krijgt bij mij zelfs alle ruimte. Maar dat is geen evidentie.
Dus kijk echt waar jouw evenwicht hierin ligt.

Alleen dromen blijft te vaag. Maak het super concreet en ga echt gewoon doen. Niets
hoeft perfect te zijn van het begin. Je start en je stuurt bij. En leegte is ook een actie.
Soms is gewoon beter om even niets te doen om te weten wat er écht toe doet.

Voor een maandplanning gebruik ik een super groot blad en
schrijf met gekleurde stiften een planning uit die gebalanceerd is met wat ik die maand
wil bereiken en wat ik nodig heb om op alle gebieden gelukkig te zijn.

Dat laatste heb ik zelfs niet meer nodig omdat ik
perfect in het moment intuïtief kan beslissen wat te doen en wat niet te doen.
En wat er nu écht toe doet.

Veel plezier.
Groetjes
Els

