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Oefening 2 - de boekskes

Hoe ik een verandering, een wens, een verlangen, de betekenis van mijn leven vasthoud? Elke 
dag? Met de boekskes. Ik heb drie boekskes om de dag mee te beginnen.

1. Een soort dagboek waar ik elke dag een paar zinnen in zet over de vorige dag.

Ik schrijf op waar ik dankbaar voor ben, want elke dag schrijven waar je dankbaar voor bent is 
een wetenschappelijk bewezen manier om tevredener te zijn met je leven. Ik noteer wat ik heb 
gelezen, wat ik heb gezien, wie ik heb ontmoet. Los van mijn doelen, gewoon om dankbaarheid te 
voelen, om te zien hoe rijk mijn leven is. Het is als de eerste twee weken van deze e-cursus: ik 
verwonder, ik waardeer, ik oogst wat goed gaat. Want dat oogsten op zich zet mijn aandacht de 
komende dag ook in de richting van waar ik meer van wil.

2. Een losbladig schrijfblok waarin ik dagelijks drie ochtenpagina's schrijf.

Sinds ik 'The Artist's Way' van Julia Cameron las schrijf ik ochtendpagina's, nu al zo'n vier jaar. 
Drie pagina's, dagelijks, vol rommel. Al wat in mijn hoofd rondspookt aan stomme gedachten, 
lieve gedachten, helpende gedachten, hinderlijke gedachten. Ongecensureerd zet ik ze op 
papier. 

Er is maar één regel: ik hou niets tegen. Ik redigeer niet, ik probeer niet goed of mooi of slim te 
schrijven. Ik schrijf, uit een soort stroom van bewustzijn, al wat ronddwarrelt in mijn brein.

Wat het oplevert? Een helder hoofd om de dag mee te starten, een betere kijk op wat ik wil en 
denk, relativeringsvermogen én vaak ook enkele keigoede ideëen. Want nadat ik anderhalf blad 
gevuld heb met mijn haar dat moet geknipt worden, de snotneus waar ik alweer drie dagen mee 
rondloop, de hoeveelheid chips die ik gisteren at, de vervelende ontmoeting waar ik tegenop zie 
- komt er een andere stem. De laatste anderhalve pagina wordt vaak gevuld met een creatiever, 
optimistischer, zinvoller stuk. Heel rijk!

(En oh ja, ik gooi altijd mijn pagina's weg. Zinvolle ideëen schrijf ik over, de rest van mijn
gedachtentroep gaat weg.Vuilbak. Haardvuur.)
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3. Een planner voor de komende dag - een intentieplanner.

Op dit moment is dat bij mij de Desire Map Day Planner van Danielle Laporte, die gebaseerd is op 
haar boek 'Het Plan van je Verlangen'.

Wat ik daarin zet? Eerst en vooral elke dag mijn kern-verlangde-gevoelens nog eens bovenaan. 
Hoe wil ik mij voelen? Op dit moment zijn dat deze: Dankbaar - Veilig - Nieuwsgierig - Zen.
Daaronder schrijf ik alles wat ik vandaag ga doen om deze gevoelens te ervaren. Welke acties, 
welke intenties, welke gedachten zullen mij vandaag helpen om mijn verlangde gevoelens te 
voelen?

Laporte heeft haar planner onderverdeeld in verschillende levensgebieden: levensonderhoud & 
leefwijze - lichaam & welzijn - essentie & spiritualiteit - relaties & maatschappij - creativiteit & 
leren. Ik schrijf dus elke dag onder elk van die gebieden wat ik ga doen/zeggen/denken om mijn 
kern-verlangde gevoelens én mijn intenties en doelen te bereiken. Heel helpend: daarmee zet ik 
mijzelf in een soort 'stand' voor de dag.

Aan het begin van het jaar, en aan het begin van elke maand maak ik tijd om te kijken naar mijn 
betekenis en mijn intentie: wat wil ik deze maand doen met mijn tijd-vanleven? Om dichter te 
komen en te zijn bij wie ik wil zijn en wat ik wil betekenen? Die intenties neem ik elke dag mee in 
deze planner: wat ga ik vandaag doen om daar dichterbij te komen?

En nu gij.

1. Welke 'boekskes' zouden jou kunnen helpen om vast te houden en dagelijks te ankeren wat jij 
wil vastpakken?

2. Maak ze, koop ze, zoek ze, start ze.

3. Er is maar 1 regel: neem het niet ernstig. Zorg dat het bij jou past. Als je het niet dagelijks doet, 
ook goed. Als je het een paar dagen niet doet, ook goed. Pak het op en voel wat het je brengt. Doe 
het soms, altijd, zelden. Doe het 's morgens, 's avonds, 's middags, 's nachts. Het maakt geen bal 
uit.
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