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De perfecte wereld...
In veel gevallen proberen we een perfecte wereld aan elkaar te laten zien,

onze buitenkant. Maar is wat de ander ziet ook jouw werkelijkheid?

Wat laat je van jezelf zien? 

Je kent het vast wel, dat wanneer iemand vraagt hoe het met je gaat, dat je

zegt: ‘ja goed hoor, lekker druk, ach gewoon zijn gangetje, je kent me hè, komt

vanzelf weer goed’ en snel zorg je dat het gesprek over iets anders gaat. Het

kom te dichtbij en voelt kwetsbaar en daar wil je liever niet naar toe. Je doet

juist zo je best om alles draaiende te houden en je gaat maar door. Je voelt je

verantwoordelijk, draait nergens je hand voor om, maar steeds vaker ontbreekt

het je aan energie en wordt je lontje korter. Je weet dat je iets moet

veranderen anders gaat het de verkeerde kant uit, maar weet niet zo goed

waar je moet beginnen. Herkenbaar?

Je kunt niet alle ballen hooghouden!

We houden veel ballen in de lucht en vaak willen we een hoop tegelijk

veranderen of verbeteren. Grote stappen in een kort tijdbestek, grote doelen

etc. Omdat het best wel veel is, heb je al snel het idee dat je erin verzuipt en

dat het toch niet haalbaar is. Het kan zomaar zijn dat je daardoor al je plannen

laat varen en na verloop van tijd zelfs ervaart dat je helemaal geen keuze hebt.

In mijn coach praktijk werk ik veel met een handige en

krachtige tool, nl het levenswiel. Door jouw persoonlijke levenswiel in te vullen

krijg je op een eenvoudige en snelle manier overzicht en inzicht in welke ballen

jij allemaal hooghoudt en welke aspecten meer aandacht nodig hebben. 

Pas als er een fijne balans is kan het wiel lekker draaien en ervaar je meer flow,

energie en plezier.
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Jouw levenswiel
Met jouw persoonlijke levenswiel krijg je op een eenvoudige en snelle manier

overzicht en inzicht. Het levenswiel is ingedeeld in 8 verschillende onderdelen

die te samen je leven weerspiegelen: je carrière, je relatie, gezondheid,

enzovoort. 

Door alle belangrijke aspecten van je leven in kaart te brengen, zie je waar jij

op dit moment in het leven staat en welke gebieden meer aandacht nodig

hebben. Je ontdekt waar er ruimte is voor verbetering, wat je prioriteit is en

zet dit om in een stappen plan.
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Stap 1
Het gaat niet om wat je van het verleden vond of wat je voor de toekomst

wilt. Het gaat om de situatie zoals die vandaag is. Geef voor elk segment

aan hoe tevreden je bent op de gebogen lijn. Daarbij staat het midden voor

zeer ontevreden (0) en de buitenste rand voor zeer tevreden (10).

Bepaal per aspect hoe tevreden je op dit moment bent.



Stap 2
Verbind alle punten met elkaar over de lijnen→→

Kijk eens goed, wat zie je, wat valt je op?

Loopt je figuur mooi rond of hobbelig?

Is er sprake van balans? 
Welke aspecten beïnvloeden elkaar? 

Welk aspecten zijn onderbelicht? 

Wat doet dit met je?

Hoe loopt jouw levenswiel?
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Het vervolg
Wil jij echt de diepte in?
Pas als er een fijne balans is kan het wiel lekker draaien en ervaar je meer
flow, energie en plezier.Je hebt zojuist in kaart gebracht waar je nu staat.
Wellicht zijn er een aantal aspecten die je graag zou willen veranderen of
verbeteren. 

"De eerste stap om ergens te komen, is besluiten
dat je niet wilt blijven waar je bent."
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Vragen die je daarbij kunnen helpen en zorgen voor meer verdieping:

o   Wat wil ik bereiken?

o   Wanneer ben ik in mijn element?

o   Waar krijg ik energie van?

Omdat je niet alles tegelijk aan kunt pakken, gaan we focus aanbrengen en

ga je bepalen welk aspect prioriteit heeft.               

Bedenk welke veranderingen je wilt zien

Op deze manier creëer je ruimte en rust en zorg je voor een
blijvende verandering.
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Stap 3
In de 1e kolom schrijf je het cijfer wat je ingevuld hebt in het levenswiel.

In de 2e kolom bereken je de ruimte die je hebt door 10 minus het cijfer dat

je in de eerste kolom hebt gegeven te noteren.

Hoeveel ruimte jij hebt bepaal je zelf
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Wanneer je je doelen wilt bereiken zul je aan de slag moeten. Dat betekent

hard werken, wat niet willen zeggen van vroeg tot laat in de avond, het

betekent vooral keuzes maken. En keuzes maken blijkt lastig.

Doelen realiseren is het proces van motiveren. Als je maar graag
genoeg iets wilt, dan zul je genoeg argumenten vinden om de
beslissing te ondersteunen.

Vragen die je helpen:

o Als ik dit bereikt heb, hoe voel ik me dan, hoe ziet het er dan uit, wat doe 

   ik dan en evt met wie? 

o Wat moet ik daarvoor doen en wat moet ik daarvoor laten?

o Wat weerhoudt mij om te doen wat ik eigenlijk altijd al wilde doen?

o Wat zou ik kunnen doen om daar verandering in te brengen

Stap 5
In kolom 4 bereken je wat jouw prioriteit heeft.

Dit doe je door de ruimte die je hebt voor verbetering (kolom 2) te

vermenigvuldigen met je intrinsieke motivatie. Dus kolom 2 x kolom 3= kolom4

Het hoogste cijfer geeft op dit moment jouw prioriteit aan.

Wat valt je op? Ben je verrast? 

Waar ga je als eerste mee aan de slag?
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Stap 4
Hoe zou jij willen dat het er over een aantal maanden uitziet? 

In kolom 3 bepaal je hoe gemotiveerd je bent op dit moment om verandering

of verbetering aan te brengen door een cijfer tussen de 1 (geen motivatie) en

de 10 (enorme motivatie) te geven.

Wat is jouw intrinsieke motivatie?

"Een doel is het nemen van een beslissing om iets te worden of te
verkrijgen en waar je absoluut 100% voor gaat."



Stap 6
Om je doelen concreet en haalbaar te maken ga je aan de slag met één

hooguit twee aspecten (die met de hoogste score dus).

We gaan voor blijvende veranderingen en dat doen we door een stappenplan

te maken. Dit geeft je een houvast op de langere termijn. 

Zet je doelen om in een concreet stappenplan

"Elke dag 1 centimeter opschuiven lijkt weinig,
maar aan het eind van het jaar is het 3meter 65."
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Bewustwordings coach en trainer. Ik begeleid al jaren succesvol vrouwen en

mannen die meer uit het leven en zichzelf willen halen op een dieper niveau. Mijn

missie is om jou bewust te laat worden wie je ECHT bent voordat de wereld

vertelde wie je moest zijn.

We zijn allemaal geboren met zelfvertrouwen, maar door ervaringen, verhalen,

onze omgeving zijn we dat (voor een deel) kwijt geraakt. We zijn gaan leven

vanuit het idee dat we niet goed genoeg zijn en hebben allerlei overlevings

strategiëen ontwikkeld.

Mijn visie is dat je al heel bent. Je hoef niet harder te werken, nog meer te leren

of het perfecte buitenkant plaatje na te streven. In mijn coach programma’s

begeleid ik je stap voor stap je weer te verbinden met jezelf en BEWUST te

worden wie je echt bent.

Het is tijd om een nieuwe koers te bepalen.

Je wil niet meer op de oude voet verder, dat is je wel duidelijk geworden. Maar

hoe dan? Het lukt je niet om keuzes te maken zonder je schuldig te voelen.

Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik geloof dat alles in jou aanwezig is, maar het soms lastig is om daar te komen.

Coaching helpt je altijd weer in beweging te komen, weer voorwaarts te gaan.

Met een introductie sessie van anderhalf uur duiken we de diepte in en

onderzoeken we welke richting jij op wilt, wat je tegenhoudt en wat jij nodig hebt.

Deze sessie geeft je altijd inzicht, levert je antwoorden op en geeft je handvatten

om je weg te vervolgen. Jij beslist zelf hoe het daarna verder mag gaan.

Ter kennismaking is deze sessie € 65,00!

8.

Ik ben Miranda de Jongh

Boek hier je eerste
sessie!
Normaal €125 nu slechts €65,00

https://coach-atelier.nl/introductiesessie/

