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Oefening 1

(Deze oefening is niet van mij, maar van Danielle Laporte, de auteur van 'Fire Starter Sessions' en 
'Het Plan van je verlangen".)

Je streeft geen "doel" na. Je streeft eigenlijk een gevoel na - een gevoel dat je hoopt te ervaren 
als je krijgt wat je wil. Dus als het allemaal draait om een gevoel dat je verlangt (en geloof mij, 
dat is zo), dan is dit waar:

Weten hoe je je wil voelen in je leven is de meest krachtige vorm van helderheid die je kan 
hebben. En doen wat nodig is om die gevoelens te creëren is de meest krachtige creatieve daad 
die je kan doen met je leven.

KRACHTIG. CREATIEF. JIJ.

Helderheid en creativiteit. Het kiezen van vier of vijf verlangde gevoelens helpt mij om een 
heldere ‘gids’ uit te zetten in mijn dagen. Het is eenvoudiger en duidelijker dan mijn dag te laten 
leiden door acties, doelstellingen of intenties.

Gevoelens: sensaties, emoties, innerlijke staat, bewustzijn, innerlijke wereld.
Doel: alles waar je naartoe werkt, het eindpunt van je strategie, de zin van al wat je doet.

Deze oefening leidt je in drie stappen naar jouw belangrijkste gewenste gevoelens.

1. Hoe wil je je voelen in je leven?

Doe een stroom-van-bewustzijn-riff: concepten, woorden, gevoelens, beelden. We
zoeken naar optimale, positieve, voedende en goede -heel goede- gevoelens.

Zet ze allemaal op papier. Laat een tsunami van verlangen je meespoelen. Maak ruimte
voor jezelf. Wil wat je wil. Start.
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2. Patroonherkenning.

Bestudeer je lijst van verlangde gevoelens. Herlees ze een aantal keer. Lees ze luidop als je daar 
zin in hebt. Slaap er een nacht over. Neem ze mee voor een wandeling. Wat springt er naar je 
op, wat voelt warm, wat voelt als ja!, wat voelt echt belangrijk en waardevol?

Identificeer de woorden en concepten die jou echt aantrekken en enthousiast maken.

Het doel van deze oefening is om je lijst uiteindelijk te verkorten tot drie tot vijf
verlangde gevoelens. Schrap, maak enkele moeilijke keuzes. Heb je het moeilijk om te kiezen 
tussen, zeg maar, creativiteit en artistiek, of sterk en krachtig? Probeer dan dit: zoek de 
definitie van de woorden op. Elk woord is zijn eigen planeet, en de eigenlijke definitie en 
oorsprong ervan kennen, kan onmiddellijk verhelderend zijn.

De herhalende vraag. Dit is een mogelijk vervelende, irritante kleine brein-truc: blijf jezelf 
vragen hoe een gevoel voelt. Ga onder de huid ervan. Zoals dit:

 Dus, hoe voelt vertrouwen?
 (antwoord met wat in je hoofd opkomt)
 "Het voelt als winnen."
 
 Hoe voelt vertrouwen?
 "Het voelt als zeker zijn."

 Hoe voelt vertrouwen?
 "Het voelt als... helderheid."

 Bingo. Wat je eigenlijk wenst te voelen is helderheid.

3. De kern-verlangde gevoelens.

Schrijf elk woord dat je overweegt op zijn eigen post-it of kaartje, ook als het er nog tien
zijn. Plak ze een dag op je koelkast of rond je computerscherm en ervaar welk gevoel ze
je geven. Je zal beginnen zien hoe vertrouwen eigenlijk al samengevat zit in het woord
sterk. Of hoe mooi, klassevol, en elegant aanwezig zijn in het woord gracieus. Gooi de
kaartjes weg die jouw schifting niet overleven en kijk wat er na enkele dagen overblijft.

Geef jezelf een deadline. "Zaterdag zal ik helderheid hebben over mijn kern-verlangde
gevoelens en dat is dat." Maak het niet te belangrijk. Het is geen test. Je kan later van
gedachten veranderen, een aha-moment hebben en alles opnieuw van richting
veranderen als je wakker wordt.
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