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“Energy flows where 
your attention goes.” 

- Tony Robbins



Hoe ziet je meest mooie leven er over 5 jaar uit?

Schrijf het helemaal uit. Vaak als je dingen op papier zet, ga je in je 
echte leven mogelijkheden zien. Zoals Tony Robbins zegt: 

Energy flows, where intenties goes. 

Als je aandacht gaat naar wat je nog allemaal niet hebt, zie je 
onwijs veel dingen die nog niet goed aan. Als je focust op hoe je 
droom en op welke stappen je al hebt gezet, dan ga je alleen maar 
meer mogelijkheden en kansen zien. 

Dus schrijf je droomleven uit. En dat mag echt groot zijn, ook als je 
denkt: dat gaat nooit lukken, schrijf het maar op! Wat doe je? Hoe 
voel je je? Waar woon je? 

Schrijf zoveel mogelijk in detail. Hoe  specifieker hoe beter, dan ga 
je die mogelijkheden opeens tegenkomen. Dus i.p.v. ik wil meer 
geld verdienen: ik wil €3000,- per maand verdienen, i.p.v. ik wil 
minder werken: ik wil 3 dagen per week 5 uur per dag werken etc. 
Maak het zo concreet mogelijk!

opdracht 1.

True to You



“Don’t get trapped 
in the costs of your 

lifestyle.” 
- gaRy vaynERchuck



1. Schrijf al je angsten en bezwaren eens op als je denkt aan dat 
droomleven.

Welke belemmerende gedachten komen er in je op als je 
daaraan denkt? Misschien heeft het te maken met niet genoeg 
geld hebben of ervaring hebben of misschien weet je niet waar 
je moet beginnen of denk je dat het niet haalbaar is. En waarom 
is het dan niet haalbaar? Schrijf het allemaal op. 

1. 

2. 

3. 
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5. 

2. Ga nu opzoek naar mogelijke oplossingen voor je bezwaren en 
schrijf de oplossingen daaronder. Als je niet genoeg geld hebt, 
hoe zorg je dat je daar wel aan komt? Misschien door meer te 
verdienen of meer te sparen. 

opdracht 2.

True to You



“a journey of a 
thousand miles, 
begins with one 

single step.” 
- Lao Tzu



True to You
Maak een stappenplan: waar sta je over een jaar? 

Hoe wil je dat je leven er op 1 december 2021 uitziet? 

Soms zijn we bang om iets op papier te zetten, omdat we niet 
zeker weten of dit echt is wat we willen. Maar weet dat dit 
een hulpmiddel is, een stip op de horizon waar je naartoe gaat 
werken. Je richting mag en zal heel waarschijnlijk ondertussen 
vanzelf weer (iets) veranderen. Maar zonder stip heb je geen idee 
welke kant je op moet en zorgt er wss voor dat je geen stappen 
zet - in welke richting dan ook. 

Wat voor werk doe je? Hoe voel je je? Waar woon je? Met wie 
omring je je of met wie juist niet meer? Wat doe je in je vrije tijd? 
Hoe ziet je dag eruit? 

opdracht 3.



True to You
Welke stappen ga je de komende 3 maanden zetten?

Welke stap ga je deze week zetten? 

Tip: Maak em zo klein en haalbaar mogelijk. Zodat je em ook 
daadwerkelijk zet. En plan het in je agenda zodat je het niet 
vergeet! 

Vaak willen we grote stappen zetten en snelle verandering. Maar 
dit kan er ook voor zorgen dat we de lat voor onszelf te hoog 
leggen en we gedemotivereerd raken, omdat we het steeds uit 
stellen. 

Maar als je continu kleine stappen zetten, dan zul je gemotiveerd 
blijven, omdat je vooruit gaat en zal je je verbazen over hoe ver 
je over een jaar gekomen bent als je dagelijks of wekelijks die 
kleine stappen zet. 



“you’ll never feel 
100% ready, do it 

anyway!” 



True to You
Laat je inspireren door mensen die jou voor gingen. Zoek 1 
persoon op (misschien op Instagram, misschien in je omgeving) 
die iets doet wat jij graag zou willen of in ieder geval wat jou 
inspireert of jou tof zou lijken om te doen. 

Misschien iemand die werkt als digital nomad, locatie-
onafhankelijk en kan reizen wanneer hij of zij wil. 

Misschien iemand die een bedrijf begonnen is in de richting die 
jou ook tof lijkt. En stel diegene de vraag hoe hij of zij dit heeft 
aangepakt. 

Ook als je nog helemaal niet weet of je daar klaar voor bent, je 
bent gewoon aan het oriënteren en hoe leuk is het dan om je te 
laten inspireren en eens te horen hoe iemand zijn of haar droom 
heeft nagestreefd.

Vraag hem of haar hoe zij het heeft aangepakt. Hoe diegene een 
bedrijf is gestart, een wereldreis heeft gemaakt, etc.

De meeste mensen vinden het alleen maar leuk om over zichzelf 
en hun verhaal te vertellen, dus wees niet bang om iemand te 
benaderen! 

Wie ga jij benaderen om te vragen hoe hij of zij het heeft 
aangepakt om z’n droom te bereiken? En waarom die persoon?

opdracht 4.


