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Jouw werk en leven ècht leuk
EEN 5-STAPPEN PLAN

Veel mensen hebben het gevoel dat zij de grip op hun leven, verloren hebben. Zij twijfelen en
negeren gevoelens, maar stappen er snel rationeel overheen en ze negeren de boodschappen
achter deze gevoelens. Veel mensen zoeken compensatie voor de leegte die ontstaat in de vorm
van afleiding: overmatig sporten, seksuele uitspattingen, emotioneel eten (te veel, ongezond en te
zoet eten om een negatief gevoel te compenseren), doelloos tv-kijken of uren dwalen op internet.
Dit gebeurt vanuit een verkeerde perceptie. Je wilt het leven simpelweg wat dragelijker maken voor
jezelf en daar is op zich niets mis mee. Maar soms doemen er vragen op als:

“Ik werk wel dagelijks, maar is dit nou mijn droombaan?”

“Ik heb een vaste relatie, maar is dit nu die
passionele relatie, waar ik zo naar verlangde?”

“Vroeger sportte ik lekker veel. Dat is nu echt anders. Maar ja, ik
heb gewoon ook zo veel verplichtingen en verantwoordelijkheden.”

Komen deze vragen je bekend voor en wil je de grip op je eigen leven terug krijgen? Om de beste
uitvoering van jezelf te worden, dien je enerzijds zelfinzicht te hebben in: wie je bent, wat jouw
talenten en ook valkuilen zijn en wanneer je het beste tot je recht komt en wanneer niet. Anderzijds
dien je ook flexibel te kunnen variëren in gedrag als dit noodzakelijk is. En daar gaat het vaak mis.
We hebben in de leeftijd van 4-7 jaar een beslissing genomen om met een moeilijke situatie om
te gaan. Deze beslissing vormt, voor 84% van de mensen, de basis voor het gedrag dat ze als
volwassene laten zien. Slechts 16% van de mensen herziet zijn zogenaamde levensscript en leert
vrij en flexibel te kiezen voor een bepaald gedrag.

We herkennen de volgende typen
mensen met hun plussen en minnen:

de
sympathieke
mens

Je doet lief en aardig tegen iedereen. Men vindt je sympathiek maar het
gaat vaak ook ten koste van jezelf. Je zegt moeilijk nee en vergeet soms
jezelf. Stiekem hoop je dat anderen ook lief voor jou zijn als jij het een
keer nodig hebt. Conflicten kosten je een hoop energie.

Je analyseert het leven en voor alles is een analyse te maken, maar je

de
analist

piekert hierdoor meer en bent niet altijd 100% present in je luisteren.
Vaak ontbreekt ook de band met je eigen gevoel of de gevoelens van
anderen.

Je doel is winnen, winnen, winnen. Zelfs bij een ontspannen spelletje

de
winnaar

wil je altijd winnen maar dit gaat geregeld ten koste van de band met
anderen en de gezelligheid. Ook kost het je veel energie om dit continue
vol te houden. Je ervaart geregeld de druk van het moeten winnen en
mist daardoor de beleving van het spel.

Jouw wereldbeeld is het enige juiste beeld en je zult niet rusten voordat

de
perfectionist

het er precies zo uitziet. Je bent precies en durft daardoor moeilijk taken
uit handen te geven. Niemand kan het immers zo goed als jij. Je stopt
er altijd 100% tijd en energie in om het precies te krijgen zoals jij het
voor ogen ziet. Hierdoor kun je het heel druk krijgen en vrijwel nooit rust
ervaren. Er is immers altijd iets te doen en het kan altijd beter.

Je hebt geleerd om altijd sterk te zijn. Je gevoelens zijn minder

de
kracht
patser

belangrijk, of je schakelt ze zelfs uit. Je wil vooral niet je zwakte laten zien,
maar je kracht. Jij bent de verantwoordelijke persoon en je gedraagt je
hier ook altijd naar, maar daardoor leunt alles op jou, heb je nooit rust en
moet je vaak alles zelf doen. Hulp vragen is er niet bij, ook al heb je dat
eerlijkheidshalve ook wel eens nodig.

Je hebt een vermogen om weg te mijmeren en prachtige plannen te

de
dromer /
idealist

zien. Dit voelt goed en je kunt meestal ook je omgeving hierin meenemen.
Helaas vlieg je soms te ver weg en ben je voor je omgeving niet meer te
volgen of zijn je plannen minder realistisch. Voor de korte termijn is het
fijn, want het ontspant, maar voor de lange termijn mist de actie waarmee
resultaten behaald worden.

Je hebt veel plannen en bent altijd druk bezig. Stil zitten is niets
voor jou. Je moet immers vooruit en vooral kijken naar de toekomst. Je
levensstijl en interactie met anderen is levendig en actief, maar je komt ook

speedy

vaak onrustig over. Je hebt moeite met luisteren en bent ongeduldig. Het
kost je moeite om langdurig te focussen op het hier en nu en uitrusten is er
niet bij. Hierdoor kun je geregeld het gevoel krijgen dat je vermoeid bent.
Als dit gebeurt, dan gooi je er vaak nog een schepje bovenop.

Je hebt geleerd dat het leven draait om helpen van anderen. De

de
helper

wereld is hulpbehoevend en je voelt je goed als je anderen kunt helpen.
Hier ontleen je jouw toegevoegde waarde. Je helpt zelfs als anderen het
niet vragen. Je kunt het niet uitschakelen. Waar hulp nodig is, ben jij! Je
doet dit onbewust omdat je hoopt dat als jij hulp nodig hebt, anderen jou
ook zullen helpen. Ondertussen kost het soms te veel energie.

De les die je hieruit kunt halen:
Jouw huidige jij komt voort uit beslissingen die in je jeugd zijn gemaakt. Een kind is nog niet in
staat om te zien wat het effect en de complexiteit is van een bepaald gedrag. Uiteindelijk heb je
hiervoor gekozen om te overleven in een bepaalde situatie.
Je ouders hebben dit met bevelen, oordelen en instructies nog meer versterkt. Dat is jouw
levensscript geworden. Je hebt het inmiddels zo vaak uitgevoerd dat het een onbewust patroon
is geworden. Vaak zeggen mensen daarom: “Ik ben nu eenmaal zo”. Maar je bent nu volwassen.
Je mag leren om situaties in te schatten en dan bewust te bepalen welk gedrag hier passend bij is.
Soms is het namelijk goed om af en toe te switchen tussen deze persoonlijkheden. In vijf stappen
herprogrammeer je jouw levensscript:

1.

Herken je
eigen type.

2.

3.

Sta jezelf toe, je anders te gedragen. Start hiermee door bijvoorbeeld
(afhankelijk van je type) te zeggen: vandaag is het oké als ik…

Bekijk de situatie en bepaal welk gedrag
het beste resultaat geeft voor 1) jou, voor
2) de ander en voor 3) het grotere geheel.

hulp aan anderen vraag (krachtpatser, perfectionist, helper)
ik focus op 1 ding (speedy)

mijn emoties voel en deel (krachtpatser, analist)

uitrust (speedy, perfectionist, helper)
snel een klus afmaak (perfectionist)
nee zeg (sympathieke mens)

4.

Doe het en
geniet van
variëren.

af en toe fouten maak (perfectionist)
goed voor mezelf zorg (helper)

snel een beslissing neem (analist)

5.

Evalueer zelf en met anderen wat het je oplevert aan
energie, tijd, samenwerking, sfeer, resultaat. Leef je
dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent.

