
 
 
  

Leef je Compass! Do it 1 

Leef je Compass!  

Let do it! 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd met het uitpluizen van jouw eigen unieke Compass. 
Nu komt het vervolg, want hoe leef je nou jouw eigen unieke Compass? 
 
In dit werkboek vind je allerlei tips die je hierbij helpen. Bekijk de bijbehorende video’s en laat je 
inspireren.  
 
 

  



 
 
  

Leef je Compass! Do it 2 

De ultieme wie 
Onderzoek wie jouw ultieme inspiratiebron en hulpbron is per onderdeel van jouw Compass. Zo heb 
je altijd inspiratie bij de hand.   

Mijn ultieme wie: 
 
 
1.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie? 

________________________________________________________________ 

 
 
2. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie? 

________________________________________________________________ 

 
3. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie? 

________________________________________________________________ 

 
4. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie? 

________________________________________________________________ 

 
5. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Wie? 

________________________________________________________________ 



 
 
  

Leef je Compass! Do it 3 

Mijn huidige dagindeling van een gewone week uit mijn leven: 
Vul hieronder de agenda in zoals deze er gemiddeld uit ziet. Je maakt heel visueel hoe het nu is. 
 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

0:00        

1:00        

2:00        

3:00        

4:00        

5:00        

6:00        

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        

 



 
 
  

Leef je Compass! Do it 4 

Jouw huidige agenda analyseren: 
 
Bekijk de agenda die je ingevuld hebt. Hoe tevreden ben je over de invulling van jouw tijd? 
 
 

• Wat valt je op? 

 

• Waar ben je tevreden over? 

 

• Waar valt winst te behalen? 

 

• Wat wil je vanaf nu schrappen? 

 

• Waar wil je minder tijd aan besteden? 

 

• Waar ga je meer van doen? 

 
 



 
 
  

Leef je Compass! Do it 5 

De Valkuil: 

 

Goede tijden? 

 

 
Slechten tijden?  

 

Gemiddelde tijden?  

 

It’s now or never!!!  

 

 

 
  



 
 
  

Leef je Compass! Do it 6 

Sleutels voor een haalbare uitkomst 
Deze techniek kun je gebruiken om je doelen (plannen) nog duidelijker te krijgen. 
Luister de meditatie in de online leeromgeving. 
 

Denk aan je doel en neem de volgende vragen in overweging. 

1. Positief geformuleerd. 

• “Wat wil je precies bereiken?” 

2. Specificeer de huidige situatie. 

• “Waar sta je nu t.o.v. je doel (geassocieerd = kijk door je eigen ogen)?” 

3. Specificeer het resultaat. 

• “Wat zal je zien, horen, voelen, proeven, ruiken of tegen jezelf zeggen als je je 

doel bereikt hebt?” 

• “Hoe zou het zijn als je het nu zou hebben (doe alsof je het nu hebt)?” 

• “Plaats het in de toekomst (gedissocieerd = alsof je jezelf van afstand ziet).” 

4. Specificeer de bewijsprocedure. 

• “Hoe weet je dat je je doel gehaald hebt?” 

5. Is het wenselijk, gezien de overige omstandigheden? 

• “Wat zal deze uitkomst voor je doen of je toestaan te doen?” 

6. Is het op je eigen initiatief ondernomen en gehandhaafd? 

• “Is je doel alleen voor jouzelf?” 

7. Is de context duidelijk genoeg omschreven? 

• “Waar, wanneer, hoe, en met wie wil je je doel bereiken?” 

8. Welke hulpbronnen / hulpmiddelen heb je nodig? 

• “Wat heb je nu, en wat heb je nodig om je doel te bereiken?” 

• “Heb je het ooit eerder gehad of gedaan?” 

• “Ken je iemand die het wel heeft gehad of gedaan?” 

• “Doe alsof je het al bereikt hebt.” 

9. Is het geheel ecologisch verantwoord? 

• “Met welke bedoeling wil je dit doel bereiken?” 

• “Wat win of verlies je als je je doel hebt bereikt?” 

• “Wat gebeurt er als je je doel bereikt?” 

• “Wat gebeurt er niet als je je doel bereikt?” 

• “Wat gebeurt er als je je doel niet bereikt?” 

• “Wat gebeurt er niet als je je doel niet bereikt?” 

10. Test 

• “Denk nogmaals aan je doel en merk op wat er veranderd is.” 
  



 
 
  

Leef je Compass! Do it 7 

De creatiespiraal 
 

Een inspirerend boek over de creatie van wens naar werkelijkheid is ‘de creatiespiraal’ 
van Marinus Knoope. Een echte aanrader. 
 
 
Kijk eens naar jouw Compass. Welk onderdeel zou je nu wat meer aandacht willen 
geven? Waar wil je een stap in zetten? 
Onderzoek dit proces.  
Doe eerst de meditatie sleutels voor een haalbare uitkomst. Kijk vervolgens eens waar je 
zit in de creatiespiraal. Welke fase zit je? En waar mag je dan nu je aandacht op richten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De creatiespiraal 



 
 
  

Leef je Compass! Do it 8 

Compass Proeverij! 
Creëer momenten om aan jouw Compass te proeven. Zorg voor verslaving aan je goed voelen door 
jezelf enthousiast te maken en te trainen door het leven van jouw Compass echt in te plannen. 
 
Ik ga proeven van 1 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

door   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
Ik ga proeven van 2 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

door   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Ik ga proeven van 3  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

door   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Ik ga proeven van 4 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

door   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Ik ga proeven van 5 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

door   ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
  



 
 
  

Leef je Compass! Do it 9 

Mijn dagindeling van mijn ideale leven: 
Tijd om het ook echt te gaan doen. Tijd voor jouw eigen agenda! 
Hoe wil jij jouw agenda indelen? 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

0:00        

1:00        

2:00        

3:00        

4:00        

5:00        

6:00        

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

23:00        
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