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Hoe ziet je leven er over 1 jaar uit? 

Print het formulier op de volgende pagina uit. Schrijf hier zo gedetailleerd mogelijk op hoe 
een typische dag in jouw leven er over een jaar uit zal zien. 

• Schrijf het in de tegenwoordige tijd, alsof het nu gebeurt.  

• Neem al je zintuigen op in deze beschrijving (zien, horen, ruiken, voelen en proeven). 

Knip het uit en hang het op een plek waar je het elke dag kunt zien als je wakker wordt en 
wanneer je naar bed gaat. 

Neem ten minste twee keer per dag even de tijd om het hardop voor te lezen en je het 
voor te stellen. Laat de positieve gevoelens die vrij komen, terwijl je je deze geweldige dag 
voorstelt, je van top tot teen vullen. 
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Mijn Dag... 
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Wat zijn jouw top 4 veranderingen die je wilt aanbrengen? 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 

Kies gewoonten die deze veranderingen ondersteunen. 

Omdat je leven het resultaat is van je gewoonten, zullen deze gewoonten je helpen in het 
bereiken van het leven dat jij wilt. 

Gewoonte voor verandering # 1: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Gewoonte voor verandering #2: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Gewoonte voor verandering #3: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Gewoonte voor verandering #4: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Focuskaarten 

Concentreer je elke maand op slechts één nieuwe gewoonte van je prioriteitenlijst. Als je 
aan een gewoonte langer dan een maand moet wennen, is dat oké. Blijf je in dat geval nog 
een maand op die ene gewoonte richten, totdat de activiteit automatisch wordt. 

Als je eenmaal aan die gewoonte gewend bent, kun je de volgende gewoonte van je lijst 
toevoegen om je de komende maand op te concentreren, maar zorg er voor dat je de 
nieuwe gewoonte(n) die je al hebt aangeleerd behoudt. 

Druk de volgende pagina af en knip je kaarten uit. Schrijf op de achterkant van elke kaart 
de gewoonte waarop je je die maand wilt concentreren. 

Houd je huidige kaart in je broekzak als herinnering, om je gewenste gewoonte te 
oefenen. 
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JANUARI FEBRUARI MAART 

APRIL MEI JUNI 

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 
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Voortgangs-overzicht 

Print onderstaande grafiek uit voor elke nieuwe gewoonte die je begint, om zo je 
voortgang bij te houden. Hang het ergens op waar je het dagelijks ziet. Geef jezelf een 
vinkje - of zelfs een gouden ster! - op elke dag dat je je nieuwe gewoonte hebt gedaan. 

Zodra je nieuwe activiteit een automatische gewoonte wordt, beloon jezelf dan! Je 
verdient het! Volgende maand kun je je dan gaan richten op een andere, nieuwe 
gewoonte. Voor je het weet, leef je het leven dat jij wilt! 

Gewoonte:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Week 1        

Week 2        

Week 3        

Week 4        

Week 5        

Week 6        

Week 7        

Week 8        

Week 9        

 


