
Deze oefening helpt je het verleden en het hier en nu los te laten en jouw

fantasie en creativiteit de vrije loop te laten, zodat je alle ruimte neemt om

over jouw toekomst te dromen.  

Deze dromen kun je vertalen in haalbare doelen en het antwoord op de vraag:

hoe wil ik mijn leven en mijn werk in de toekomst invullen?

Hoe ziet de omgeving eruit?

Hoe ziet jouw dag in je droom eruit?

Wat denk je?

Welke mensen zijn daarin belangrijk en hoe verloopt het contact?

Wie ben je?

Hoe voel je je?

instructie
Droom over de ideale plek en manier om te leven.

Bekijk jouw droom nu vanuit het hier en nu en ga na hoe sterk het verlangen

naar jouw droom is. De belangrijkste verlangens leveren inzichten op die je

kunt omzetten in een reëel toekomstbeeld met haalbare doelen. 

Tip: maak een lijstje met steekwoorden over je verlangens en bespreek

deze met je coach. Op basis hiervan kan je een plan maken voor het

realiseren van jouw doelen. 

de droom



Deze oefening kan je helpen om jouw wensen over wat je wilt in je leven en je

carrière op een rijtje te krijgen.

mijmeren in ouderdom

Wat heb ik gedaan in mijn leven?

Waar kijk ik met trots op terug?

Wat heb ik geleerd?

Wat heb ik overwonnen?

Wie hebben mijn leven gedeeld?

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen?

Waar kijk ik voldaan op terug?

Wat heb ik nagelaten?

Wat had ik anders willen doen?

Waar zal ik om herinnerd worden?

instructie
Je bent een wijze, oude man of vrouw geworden. Je mijmert wat voor je uit en

denkt terug aan het leven dat achter je ligt. Je kijkt terug op een mooi,

gezegend leven. Je hebt alles gedaan wat je gedaan wilde hebben. Je hebt

misschien wel tegenslagen gehad, maar je hebt ze overwonnen en bent er

rijker van geworden. Je hebt, kortom, jouw leven ten volle geleefd.

Je mijmert zo verder en laat dit gelukkige leven de revue passeren:

Als je zo rustig jouw hele leven hebt overdacht, laat het langzaam los en kom

terug naar het hier en nu. Schrijf jouw belangrijkste bevindingen op. Gebruik

ze als leidraad om je wensen te formuleren die je hebt ten aanzien van jouw

huidige leven.


