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We gaan beginnen!!! 
 
Van harte gefeliciteerd met de keus om jouw eigen uniek Compass te 
ontdekken. 
We gaan er samen een fantastische reis van maken. 
 
Als allereerste krijg je alvast een paar voorbereidende opdrachten. 
 
 

1. Maak een moodboard op Pinterest onder de naam ‘Leef je 
Compass’. 
 
Verzamel hierin foto’s en video’s die jou inspireren. 
Denk aan favoriete plekken, vakantielanden, mooie herinneringen, dingen die 
je leuk vindt om te hebben of om te doen. Mensen, dieren die je dierbaar zijn, 
mensen die je inspireren. 
 
Je kunt het zo gek niet bedenken, zolang jij er maar van in een motiverende 
juiste stemming komt. Wensen, dromen, verlangens.  
 
 

 

2. Print alles uit en verzamel het in een map.   
Verzamel alles in een map. De werkbladen en opdrachten. De input van 
anderen. 
We verzamelen alles en kijken regelmatig terug naar alles wat er is en kijken 
steeds weer met frisse blik terug.  
Zo wordt het plaatsje steeds completer. 
 
 
 

3. Koop een mooi notitieboekje en schrijf hier elke dag in waar je 
dankbaar voor bent en waar je waardering voor voelt. 
 
Door steeds opnieuw op te schrijven waar je dankbaar voor bent gaat je focus 
naar wat je fijn vindt. Door jezelf steeds opnieuw in deze modus te zetten ga je 
merken dat je ook sneller de kleine dingen herkent waar je dankbaar voor bent. 
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En door je focus te richten op wat er al is, wat je waardeert en waar je 
dankbaar voor bent ontstaat er meer flow. Flow trekt flow aan. Wat je 
aandacht geeft groeit. Where energy goes, focus flows. 
Elke dag??? Yep, elke dag. ☺ 
 

 

4. Wat vinden anderen?  

Vraag anderen om de vragen in de bijlage voor je te beantwoorden. Kies hierbij 
mensen uit verschillende contexten. Collega’s, partner, familie, kinderen, 
vrienden, buren. Laat je verrassen door de antwoorden die er komen. Het helpt 
je om een totaalbeeld te krijgen van wie je bent en wat je van nature al doet.  
Soms is iets voor jou zo logisch dat je het niet bij jezelf herkent. 
 
Soms kan het wat onwennig zijn om mensen te vragen.  
Onze ervaring is dat het echt een cadeau is om te ontvangen. Mensen nemen 
echt de moeite om het voor je in te vullen en het levert ook bijzondere 
gesprekken op.  
Je mag uitreiken naar anderen in de ontdekkingsreis naar jezelf. Mensen willen 
regelmatig juist graag onderdeel zijn van deze reis. 
Je kunt zelfs overwegen om het ook voor degene in te vullen die dit voor jou 
heeft gedaan.  
 
 

5. Bekijk de video’s met overtuigingen die helpen om je leven te 
beleven volgens jouw Compass 

 

 
 
Heel veel plezier met deze eerste stap in het ontdekken van jouw eigen unieke 
Compass.  
We zijn begonnen! ☺ 
 
Have fun! 
 
 


