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B R E I N V O E R   o I  
3 VRAGEN OM JE KOP MEE UIT HET ZAND TE TREKKEN. 

 

 

1. HELPEN DE DINGEN DIE IK NU DOE BIJ HET BEREIKEN VAN MIJN DOELEN? 

Ga bij jezelf na of je het totaalplaatje niet uit het oog verliest. Vraag je dus af of je alleen “ja” 

zegt tegen de dingen waar je echt achter staat en of die baan die je ernaast doet niet in de 

weg zit van de dingen die je écht wilt. Als je merkt dat je te veel van de dingen doet die je 

niet wilt of die je niet verder helpen, is het tijd voor verandering. 

 

2. DRAAGT MIJN OMGEVING OP EEN POSITIEVE MANIER BIJ AAN MIJN LEVEN? 

Als je je jarenlang omringt met dezelfde mensen is het soms lastig om door te hebben dat ze 

wellicht niet allemaal een positieve invloed op je hebben. Denk na over de relaties die je 

onderhoudt en vraag je bij iedere persoon af of die je steunt in de dingen waar je van houdt. 

Bedenk je of diegene de ideeën voedt waar jij mee aankomt en of hij/zij een positieve 

invloed heeft op je stemming en geestelijke gesteldheid. Vergeet ook niet dat het van twee 

kanten moet komen; wees niet zoals de personen die je liever niet om je heen hebt. 

 

3. NEEM IK DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MIJN EIGEN LEVEN? 

Deze vraag is overkoepelend. Hij gaat na in hoeverre je alles wat je doet bewust doet. Het 

klinkt vermoeiend om alles intentioneel te doen en jezelf op het matje te roepen als je te laks 

en roekeloos omgaat met jezelf. Als je echter geen bullsh*t van jezelf pikt en jezelf pakt op 

de excuusjes die we allemaal dagelijks mompelen, zul je merken dat je je meer gedwongen 

voelt achter je dingen aan te gaan. Je gaat je sh*t ownen omdat jij de enige bent die het kan 

veranderen in iets wat precies bij jou past en waar je helemaal je ei in kwijt kunt. Oftewel: 

geluk. 


