
Van bewust dromen naar bewust creëren

Jouw ideale leven

Dit is echt een hele bijzondere oefening die je toepast om je aandacht 
te richten op de toekomst die verder weg ligt.

Opdracht:
Schrijf een scene uit jouw ideale leven. Schets een beeld van hoe jij 
zou willen dat de toekomst eruit ziet. 

Hoe doe je deze oefening?

Bedenk een titel voor het ideale leven dat je gaat omschrijven. Ga dan 
vanuit de ik-vorm omschrijven wat je ervaart. Alsof je het al zo is. Alsof 
je dit leven al leidt. Breng zo veel mogelijk detail aan en omschrijf hoe 
je je voelt. Je kan hiervoor weer de voelwoorden in je inspiratieboekje 
gebruiken. 

Bijvoorbeeld
Vandaag is het zover de opening van de studio! Ik maak nog een 
laatste inspectieronde. Alles is helemaal in orde maar ik vind het zo 
heerlijk om nog even te genieten van deze prachtige ruimte voordat 
ik het met de wereld deel. Terwijl ik rondloop geniet ik van de rust en 
eenvoud van de inrichting. Boeddhistisch met een vrolijk en modern 
tintje. De uitspraak van boeddha: “It’s your mind that creates this 
world” staat groot op de muur. Op de muur er tegenover staat “Vraag 
en het wordt gegeven”. Deze spirituele wijsheden worden bevestigd 
door een aantal foto’s van het waterkristallen onderzoek van Dr 
Emoto. 
Het is helemaal perfect en het meest trots ben ik op de prachtige 
klankschalen die door de ruimte heen zijn uitgestald. Er zijn genoeg 
klankschalen om met grote groepen mensen te kunnen werken 
tijdens workshops en ontspanningen. Het geeft me een voldaan en 
dankbaar gevoel. Ik denk even terug aan het pad dat me hier naartoe 
geleid heeft en kan een glimlach niet onderdrukken als ik denk aan de 
ogenschijnlijke eenvoud van het tot stand komen van dit bijzondere 
en mooie project. Ook ben ik nieuwsgierig naar alle mensen die ik in 
deze ruimte ga verwelkomen en inspireren met mijn klankschalen en 
inzichten om meer geluk en welzijn in hun leven te creeren.

. 
Schrijven
Plan dagelijks een moment 
in waarop je deze en andere 
oefeningen uit de training gaat 
doen. Ga op een plek zitten waar 
je niet gestoord wordt. Voor je 
begint ga eerst even rustig zitten. 
Haal een paar keer langzaam en 
diep adem en voel hoe je in je lijf 
zit. Laat de dag en de dingen die 
je bezig houden van je afglijden. 
Als je je rustig en aanwezig voelt, 
begin dan te schrijven.

 

Aandacht  

Je kunt deze oefening ook in 
gedachten doen. Niet zozeer als 
vervanging van de schrijfoefening 
maar om ervoor te zorgen dat 
gedurende de dag deze nieuwe 
manier van kijken actief blijft.  
Als je een momentje hebt;  je 
moet bijvoorbeeld even ergens op 
wachten of je zit in de auto, dan 
kun je deze oefening in gedachten 
doen. Je wordt je daarmee ook 
bewust van je gedachten. 


