
LOGIE

Je Best Mogelijke Zelf

Door je een voorstelling te maken van je best mogelijke toekomstige zelf, kan je leren wie je bent 

en wat je wil in dit leven. Deze manier van denken kan je helpen om je prioriteiten te 

herstructureren en zo je doelen te bereiken. Bovendien kan de oefening het gevoel van controle 

over je eigen leven vergroten, door je te laten zien wat je nodig hebt om je dromen waar te 

maken. Doe de oefening 15 minuten per dag, en het liefst twee weken lang.  

Het werkt zo:

Neem de tijd om je te verbeelden hoe jouw leven er in de toekomst uitziet. Wat is het best  

mogelijke leven dat jij je kan voorstellen? Denk aan alle belangrijke domeinen van je leven, zoals 

je relaties, je werk, je hobby's, je persoonlijke groei en je gezondheid. Wat zou er in deze gebieden 

gebeuren in jouw best mogelijke toekomst?

Schrijf de volgende 15 minuten met aandacht over jouw beeld van deze best mogelijke toekomst. 

Het zou kunnen dat deze oefening je onmiddellijk doet onderzoeken hoe je huidige leven niet 

overeenkomt met je best mogelijke toekomst. Je kan in de verleiding komen om na te gaan 

denken over hoe het bereiken van je gewenste veranderingen, in het verleden moeilijk was voor 

jou. Of over de financiële/tijdsgebonden/sociale blokkades die in de weg staan om mogelijk te 

maken wat je wil. Voor het doel van deze oefening is het nochtans goed om je te blijven richten 

op de toekomst - verbeeld je een stralender toekomst waarin je je beste zelf bent en waarin je 

omstandigheden net genoeg veranderen om dit best mogelijke leven waar te maken. 

De oefening is het krachtigst als ze zeer specifiek is - als je denkt over een nieuwe job, bedenk 

dan exact wat je zou willen doen, met wie je zou willen werken, en op wat voor plek dat dan zou 

zijn. Hoe specifieker je bent, hoe sterker je betrokkenheid zal zijn bij de oefening en hoe meer 

winst ze oplevert.

Wees zo creatief en verbeeldingsrijk als je wil zijn, en maak je geen zorgen over schrijfstijl of 

spelling.
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