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Oefening 1

In de teksten van deze week kan je lezen dat je verandering kan starten je gedrag of bij je 
omgeving. Dat zijn gebieden waar je veel invloed op hebt. Daar kan je zichtbaar maken wat je 
graag als nieuwe zingeving, nieuwe overtuiging of nieuwe identiteit zou willen. Soms heb je 
hiervoor nieuwe vaardigheden of dingen nodig (om dat nieuwe gedrag te kunnen stellen of je met 
de juiste dingen te omringen) maar vaak heb je al meer in je mars en meer in huis dan je denkt.

In deze oefening gaan we naar je omgeving kijken.

1. Letterlijk. We deden het al een beetje met het vision board, en kijken er nu nog eens             
ruimer naar:

Hoe zou je je omgeving kunnen inrichten zodat die je nieuwe betekenis ondersteunt? De 
voorwerpen die je ziet, wat binnen handbereik is, het gevoel dat je omgeving uitstraalt? 
Meer rust misschien, minder afleiding, gezonder leven: dat kan je allemaal eerst in je 
omgeving binnenbrengen. Je kan dus iets in je buitenkant veranderen om je binnenkant te 
veranderen.

2. Figuurlijk. 

Wie staat in jouw kring? Wie zijn jouw 'stam'? Welke mensen ondersteunen je
in wat je echt wil bereiken?

Dat zijn de mensen die je meer wil opzoeken. Door (tijdelijk) de critici en sceptici buiten-     
spel te zetten heb je de ruimte om te experimenteren met je ‘nieuwe’ zelf. Ga in gesprek met 
mensen die jij bewondert en die jou bewonderen. Mensen die dingen doen waar jij bij 
betrokken wil zijn. En laat die bezorgde schoonmoeder die zich luidop afvraagt of dat wel 
slim is, om minder te gaan werken bijvoorbeeld, en meer tijd in je project te steken, even wat 
minder haar zeg doen in je leven.

Zet deze week één stap dichter naar je kring toe: door voor jezelf te identificeren wie je om 
je heen wil verzamelen. Schrijf hun namen op, zorg dat je ziet welke mensen jou energie 
geven, in jou geloven, jouw wens kunnen helpen groeien. Wie kan mee dat betekenisvol 
leven van jou helpen vormgeven?
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