
Van bewust dromen naar bewust creëren

Ik wil ... omdat ...

Als jij een verlangen hebt waar je goed bij voelt en klaar bent om het 
toe te laten in je ervaring dan kan je daar met deze oefening meer 
detail in aanbrengen. 

Opdracht:
Creër meer focus op de ervaring waar je enthousiast van wordt door 
meer detail aan te brengen in waarom je nu wilt wat je wilt. 

Hoe doe je deze oefening?

Schrijf een zin op die begint met: ik wil…. en daar achter omdat…
Dan ga je je bedenken waarom je dat zo graag wilt en schrijf je dat 
eronder. Maak een lijstje zodat je wens steeds duidelijker wordt.

Bijvoorbeeld 
Ik wil een nieuwe baan omdat..
Ik graag samen met enthousiaste collega’s iets moois wil creëren
Ik mijn horizon wil verbreden
Ik me wil blijven ontwikkelen 

Ik wil een nieuw huis omdat:
Ik ervan geniet als alles perfect is afgewerkt
Ik meer ruimte wil voor mezelf en mijn gezin
Ik graag in de natuur woon

Door deze oefening te doen ga je meer detail aanbrengen en krijg 
je steeds duidelijker wat je nu eigelijk graag wilt. Je zult misschien 
merken dat het nog best lastig is om precies te omschrijven waarom 
je iets wilt. Door een lijstje te maken waarom je het wilt breng je jezelf 
dichter bij de ervaring. Je wordt zo steeds helderder en duidelijker in je 
wensen en verlangens. 

Ik nodig je uit om met deze oefening te experimenteren op het 
moment dat je je goed voelt. Als je weerstand voelt pas dan de 
oefeningen uit de eerdere modules toe.

 

Aandacht  

Deze oefening doe je in 
gedachten. 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 nog bewuster van je 
gedachten. 


