
Wishlist Wendy 2022 – versie om te delen in academy 
 
 
Persoonlijke waarden 
 
1. Gezondheid (mentaal, lichamelijk, emotioneel, vitaliteit, bewegen, 
 conditie, energie, voeding, slaapkwaliteit- en tijd) 
2. Gezin en relatie  
3. Familie  
4. Persoonlijke groei en ontwikkeling (potentieel, zielsmissie) 
5. Verbondenheid (zelf, natuur) & relaties met andere mensen 
6. Avontuur & spontaniteit 
7. Vrijheid 
8. Schoonheid/creativiteit (huis, tuin, creatie, website, content creëren 
 en delen) 
9. Eerlijkheid en integriteit = basis 
10. Autonomie en authenticiteit = basis 
 
 
Ikzelf 
 
● Ik leef bewust volgens de oersterk-levensstijl. Dit betekent: 

o Als ik wil drinken, neem ik meteen een paar glazen 
(bulkdrinken) 

o Als ik geen fysieke afspraken heb, stel ik mijn ontbijt uit of ik sla 
het over. Ik voel me geconcentreerd, rustig en mijn energie is 
nog hoger geworden. Dit geldt voor zowel mijn mentale als 
fysieke energie. Ik merk dat mijn lichaam profiteert van deze 
levensstijl. 

o Ik beweeg eerst voordat ik ontbijt, lunch of avondeet. 
 
Hieronder heb ik opgeschreven waarom ik dit doe. Het is namelijk niet 
het doel wat hierboven staat. Het is een middel. Er zit een verlangen 
achter waarom ik dit belangrijk vind om te doen. Namelijk: 
 
Een goed functionerend lichaam, zo oud als mogelijk worden op een 
energieke, vitale manier zowel mentaal als lichamelijk. Mijn lichaam, de 
gezondheid ervan, is de BASIS van ALLES! Als ik me goed voel, dan kan ik 
delen. Als ik me goed voel, kan ik spelen, doen wat ik wil, denken, creëren, me 
verbinden. DAAROM is dit zo belangrijk! 
 



Het Oersterk leven, past gewoon bij mij. Waarom? Omdat ik geloof dat het 
lichaam gemaakt is om te bewegen. Om te ontvangen wat de natuur ons geeft, 
ook goed te zijn voor de natuur. Ik geloof dat bewegen heel belangrijk is en 
samengaat met eten. Eerst eten verzamelen, dan eten en vooral: samen eten 
en delen. Ook dat het lichaam het goed doet op maar een paar eet- en 
drinkmomenten per dag. Ik merk al dat mijn mentale fitheid enorm 
toegenomen is! Ik kan beter denken, ben meer helder in mijn hoofd en kan me 
veel beter concentreren. Mijn lichaam voelt gewoon goed als het sterk, 
gespierd, flexibel, fit en jong is. Ik geloof ook dat ons lichaam als het ware kan 
‘verjongen’, verfrissen.  
 
Me goed voelen. Me verbinden met mezelf, de natuur en de mensen waar ik 
van hou. Er zijn voor mensen. Aandacht hebben voor mensen. Als ik me goed 
voel, ben ik zowel in verbinding met mezelf en andere mensen. Mijn lichaam 
helpt me daarbij. Ik word ook geïnspireerd door oude, vitale mensen die nog 
steeds doen wat ze graag doen! Nog volop, rechtop in het leven staan! 
 
Leven is ook levendigheid. Leven, potentieel, perspectief, aantrekkelijkheid, 
spelen, sociaal, wereld ligt open, avontuur. Mijn lichaam zo fit en jong 
mogelijk houden heeft dus vooral hier mee te maken, 
 

 Ik eet bewust bij het avondeten. Dit betekent dat ik goed aanvoel 
hoeveel voeding ik nodig heb, ik kauw bewust, kijk, voel en proef 
bewust. Voel ik dat ik genoeg heb gegeten, dan stop ik met eten. Het 
eten bewaar ik omdat ik geen voedsel wil verspillen.  

 Snoepen en snacken doe ik bewust. Als ik iets neem, geniet ik er van. 
Ik weet ook dat mijn lichaam in staat is af te voeren wat niet nodig is, 
eruit te halen wat mijn lichaam dient. Ik kijk documentaires over 
voeding en laat dit op me inwerken zodat ik steeds bewustere keuzes 
maak. Dit om mijn lichaam beter te laten functioneren en voor 
reverse aging. Ik zeg vaak tegen mezelf: ‘Is dit vullen, vervuilen of 
voeden?’ En stel mezelf de vraag: ‘Wat wil ik hiermee vullen?’ Ik 
onderzoek hoe ik dit op een betere manier kan doen.  

 Ik merk dat mijn lichaam steeds sterker en flexibeler wordt. Ik merk 
dit als ik in de spiegel kijk, als ik hout wegbreng naar het houthok 
(steeds meer en steeds zwaardere kruiwagens), als ik ren met Dex, ik 
merk het hoe snel mijn hartslag weer herstelt na een sprintje. Ik merk 
het vooral ook aan mijn slaap. Het is heerlijk om te slapen. Ik droom 
de meest mooie avonturen en in de ochtend word ik opgefrist 
wakker. Ik voel me helder in mijn hoofd en ik heb zin in de dag. Ik kan 



me goed concentreren, voel me scherp, fris en helder in mijn hoofd. Ik 
ben elke dag dankbaar voor de goede slaap. 

 Het grappige is: als ik voetbal met mijn zusje, neefje en nichtje merk 
ik weer dat mijn conditie veel beter is geworden dan afgelopen keer 
dat we dat deden. 

 Elke dag loop ik in elk geval twee keer met de hond. In de avond met 
Aaron. Als ik genoeg tijd heb in de morgen, loop ik met Aaron mee. 
Tijdens het lopen zorg ik ervoor dat ik weerstand opzoek zoals mul 
zand en moeilijk begaanbare wegen om mijn hele lichaam mee te 
laten bewegen. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn! Ik voel me dicht 
bij de natuur en ook bij mij eigen natuur. Mijn hoofd voelt heerlijk 
rustig en opgefrist.  

 Ik doe activiteiten die verschillende spiergroepen aanspreken en 
versterken. Denk aan houthakken, hout verplaatsen en zware 
huishoudelijke taken. 

 Elke dag doe ik 20 buikspieroefeningen. 
 Ik heb iemand gevonden die mij kan helpen nog gezonder en 

bewuster te leven. Ik ontdek ook wat het beste voor mijn gezondheid 
is als het gaat om vitamine K en Omega 3 in combinatie met 
antistolling. 

 Ik doe elke dag mijn afstemritueel, gebruik mijn waarden bij het 
maken van keuzes. Ik geloof in de juiste timing en laat me daardoor 
leiden. Ik vraag steeds meer hulp aan het Universum. 

 Ik zeg vaak tegen mezelf: ‘Geef jezelf de tijd, alles gebeurt op het juiste 
moment.’ Sinds ik dit doe, krijg ik gek genoeg ook meer voor elkaar. Ik 
voel wanneer de tijd rijp is en handel daarnaar.  

 Ik stel goede vragen aan mijn brein en het Universum en sta open 
voor antwoorden, ingevingen, oplossingen en impulsen. Ik help mijn 
klanten en mensen die dit ook willen leren, hier ook mee.  

 Ik krijg hulp, begeleiding en ik werk samen. Ik merk dat dit me veel 

meer power en energie geeft. Ik voel me verbonden met mensen.  

 Ik voel wanneer het tijd is om te stoppen met een bepaalde activiteit 

en handel hier ook naar. 

 Ik ga voor optimaal in plaats van maximaal om zo een evenwichtig en 

hoog energieniveau te behouden. 

 Ik ben kritisch als het gaat om ideeën. Ik werk vanuit een structuur en 

denk na of een idee beter is of werkelijk iets toevoegt. 

 Ik zorg eerst voor mezelf en ga daarna pas delen. 

 Ik geef ruimte. Ben flexibel en spontaan. Ga mee op de flow. Vertrouw. 



 Ik omarm structuur en avontuur. Ik laat die twee met elkaar 

samenwerken. 

 Ik zeg steeds vaker tegen mezelf: ‘Heb geen haast.’ Ik geef mezelf de 

tijd. Dat geeft rust en zorgt er ook nog eens voor dat dingen beter 

worden. Doe minder met meer aandacht. 

 Ik ben heerlijk aan het opruimen, ook energetisch opruimen. Ik geniet 

van het proces. Het is echt waar dat het meer ruimte geeft voor 

nieuwe dingen, nieuwe momenten. 

 Ik geef ideeën lucht en ruimte. Ik weet precies wanneer een idee een 

goed idee is om uit te werken. 

 Ik hou bewust mijn lichaam schoon. Ik voel steeds meer weerstand bij 

het nemen van snoep of andere dingen die mijn lichaam belasten, 

vervetten en verouderen.  

 Ik kijk pas na mijn koffie op mijn telefoon en denk bij elke keer dat ik 

de telefoon wil pakken waarom ik dat doe. Ik besef dat alle informatie 

die ik tot me neem, vervuilt en energie neemt die nergens anders 

meer voor gebruikt kan worden. Wederom: vullen of voeden en 

proactief in plaats van reactief. Houd hoofd schoon! Denk aan 

topsportmentaliteit! 

 Ik zet een paar keer per week muziek aan tijdens schoonmaken of 

gewoon om lekker te bewegen. 

 Ik deel dingen indien het een functie dient.  

 Ik beantwoord vanuit liefde mails en apps. 

 Ik vertrouw op mezelf, het leven, het Universum. 

 Ik kies bewust voor kanten die mij kunnen helpen. Ik luister ook met 

respect aan aandacht naar kanten die mijn aandacht vragen.  

 Ik weet wat mij ontspant en doe dat dan ook. 

 Ik schrijf en geniet daarvan.  

 Mijn huid is glad en goed doorbloed. Mijn huid oogt jong en gezond. 

 Ik kijk met vreugde naar mijn knieholten. De aderen zijn amper te 
zien. 

 Ik ga lekker naar buiten, drink koffie in de tuin (vooral bij het 
houthok!) en voel me verbonden met mezelf en de natuur. 

 Ik vervang het veiligheidsgedrag door vertrouwen en ontspanning. 

 Ik neem vrij om te doen waar ik zin in heb.  

 Mijn eigen coaching voor mijn hoogbegaafdheid en de opleiding die ik 
afgerond heb, zorgen ervoor dat ik meer verbinding met mezelf en 



andere mensen voel en meer geniet van het nu. Ik weet nu hoe ik mijn 
brein nog meer in mijn voordeel kan gebruiken, hoe ik ontprikkel en 
zorg dat ik zo goed mogelijk functioneer. Ik deel deze kennis met 
andere mensen. Ik heb mensen bij elkaar gebracht en begeleid ze 
hiermee. Yes, nog meer leuke masterminds! 

 Een deel van mijn academy bevat ‘charity’. Gratis of voor een 
minimale investering in geld e-tools en e-courses die ze verder 
kunnen helpen.  

 Ik heb 26 nieuwe reviews ontvangen én oude die ik nooit geplaatst 
heb gepubliceerd op mijn website. Reviews komen automatisch naar 
mij toe. Mensen schrijven en sturen ze zelf en publiceren ze op 
verschillende websites en social media.  

 Ik ben weer gaan schrijven. Het moest! Ik voelde het. Het hoort bij 
mij. De creativiteit stroomt en ik bouw een community op met mijn 
schrijfsels, audio’s en video’s.  

 Ik heb een boek geschreven en het ging moeiteloos met heeeeeel veel 
plezier. Ik genoot weer net zo als toen ik een blog had. Mensen sturen 
me berichtjes dat ze uitkijken naar mijn teksten, dat ze dubbel liggen 
van het lachen.  

 Het Instagramkanaal van Blue, Luna en Dex is een hit! Mensen lachen 
zich rot om de verhaaltjes en genieten van de foto’s. Het boek van 
Dex, Luna en Blue ligt in de boekenwinkels en wordt veel gelezen als 
e-book. Het interactieve deel helpt lezers ook echt aan de slag te 
kunnen nadat ze het boek hebben gelezen.  

 
Gezin/familie/verbondenheid 
 
● Ik doe minimaal 8x in de maand iets met Lisa. Dat zijn ook dingen 

zoals samen boodschappen doen, even thee drinken bij haar thuis, 
naar Duitsland, samen werken, bij ons eten, bij Merlin en Lisa eten, 
samen met Daisy, Anouar en Nyla op pad en met mama. Ik ben haar 
moeder en gedraag me als een mentor, geef haar vertrouwen en 
bekrachtig het goede en positieve. 

● Ik doe met Lisa een brainstormsessie over zakelijke mogelijkheden 
voor haar en mij. 

● Lisa en Luca werken (samen?)voor mij, doen klussen zoals publiceren 
podcasts. 

● Ik ben een mentor voor Luca en richt me bewust op zijn positieve 
aspecten. Ik help en motiveer hem bij zijn ondernemersactiviteiten. 



● Ik doe minimaal 1x in de maand iets met mama. Dat kan zijn bij haar 
theedrinken, spontaan of gepland. 1x in de 3 maanden doen mama, 
Lisa en ik iets samen. Iets drinken samen of lunchen. Een keer dit jaar 
gaan mama, Lisa, Anouar, Nyla en ik samen iets leuks doen met zijn 
allen. Lisa en ik hebben meerdere keren geluncht met en bij mama, 
Lisa en mij. 

● Ik zie Daisy, Anouar en Nyla minimaal 3x in de maand. Steeds vaker 
gaat Lisa ook mee. 

● We eten samen met mensen. Dit bleek een manier te zijn om vaker af 
te spreken en van het eten echt een feestje te maken! Het is heerlijk 
samen te bedenken wat we gaan eten, te koken en mooie gesprekken 
te hebben. Relaties verdiepen, worden nog mooier en er is meer 
verbinding.  

● Ik heb al 6 keer met papa alleen afgesproken. We wandelen en we 
praten. Ik kom veel van hem te weten. Van en over hem. Ik leer veel 
van hem.  

● Lisa en ik zijn samen naar Friesland naar papa en Loes geweest.  
● Ik ben 2 x met Loes samen een dagje weggeweest. Dit keer wilden 

Lisa en Daisy ook mee en dat was echt het allerleukste. 
● Aaron, Lisa, Luca, Merlin, Jan, mama en ik zijn op het circuit in SPA. 

We genieten van samen zijn, de adrenaline, het spektakel en het 
creatieve hotel waarin we heerlijk ontspannen. 

● 6x in het jaar spreek ik iets af met Maaike. 
● 1x per half jaar spreek ik iets af met Pauline. 
● Elke week heb ik contact met Rachelle. 
● Rachelle en Alex zijn hier geweest. Aaron en ik zijn bij Rachelle en 

Alex geweest. 
● Aaron en ik spreken minimaal 10 x per jaar af met leuke mensen 

(familie, vrienden). 
● Aaron, Luca, Lisa, Merlin en ik spelen een keer per half jaar een 

spelletje bij ons thuis en bij hen thuis.  
● Aaron, Lisa, Luca, Merlin en ik hebben een zonvakantie geboekt voor 

2022. 
● We hebben de meest fantastische, liefdevolle oppas voor Blue en 

Luna die we ons wensen konden! 
● Ik heb nieuwe vriendschappen met leuke mensen waarmee ik kan 

sparren over de wet van de aantrekkingskracht, persoonlijke 
ontwikkeling, filosofie en ondernemen. Mensen die mij inspireren en 
enthousiasmeren. 

● Ik heb afgesproken met Petra. 



● Aaron, Lisa, Luca, Merlin en ik kwamen geheel onverwachts twee 
prachtige wolven tegen tijdens een wandeling in het bos. Het was heel 
anders dan ik dacht… We bleven staan, de wolven keken ons aan, ik 
voelde me volkomen veilig en verbonden, terwijl toch ook mijn hart 
hard klopte. Er was een sfeer die niet te beschrijven was. Kippenvel. 
Ik kon nog net een video maken toen de wolven rustig weer verder 
liepen het bos in. 

 
Relatie 
 
Uit dit lijstje heb ik wat dingen weggelaten omdat dit ook over Aaron 
gaat en ik daarom niet alles wil delen. Ook heb ik sommige zinnen van 
minder specifiek gemaakt. Onderstaande heb ik laten staan om je te 
inspireren. Bedenk ook hoe je je wilt voelen in je relatie en schrijf dat 
op. Zoiets als: ‘Ik voel me gezien, gewaardeerd, geliefd en de leukste 
vrouw voor mijn partner. Ik bewonder mijn partner, ik zie hem, ik 
waardeer hem en vind nog steeds voor hem kiezen als ik hem weer 
tegen zou komen. Dat geeft me een gevoel van verbondenheid. Het 
leven delen met iemand. Samen plannen maken, samen genieten, een 
team zijn.’ 
 
● Ik luister met aandacht en nieuwsgierigheid naar Aaron. Ik bekrachtig 

in hem ook het goede en positieve. We hebben leuke, diepe, mooie 
gesprekken. We ontdekken steeds meer in elkaar en genieten van het 
leven dat we samen creëren en alles wat we al gecreëerd hebben. 

● Ik heb ontdekt en in mijn leven geïntegreerd hoe het toelaten van 
mijn vrouwelijkheid mij meer evenwicht brengt in mijn leven en mijn 
relatie met Aaron. Ik voel me nóg beter, aantrekkelijker en geliefder. 
Ik heb ontdekt hoe ik mijn vrouwelijke kanten meer kan inzetten en 
merk dat ik steeds meer écht mezelf word en dat is leuk! Ik ontdek 
dingen in mezelf die ik nog niet wist en voel dat dit mij en onze relatie 
steeds meer verrijkt. Ik merk het ook in andere relaties. Ik kan meer 
hulp toelaten, ik ben toegankelijker, opener en ‘zachter’. Ik merk ook 
dat ik hierdoor losser, relaxter en meer onbevangen ben.  

● Aaron en ik hebben met veel connectie onze gezamenlijke wish-list 
bijgewerkt. Wat was dit fijn om te doen en wat geeft het telkens weer 
nieuwe input om over te praten. Ons gezamenlijke visionboard is er 
een waar we steeds door geïnspireerd worden. Mensen die bij ons 
komen, kijken ernaar en er ontstaan mooie gesprekken door; 

● We vormen samen een team en werken hieraan actief door te praten, 
open te zijn, eerlijk te zijn, kwetsbaar op te stellen, te zeggen wat ik 



nodig heb, wat ik wil van de relatie maar ook van hem en wat ik 
Aaron kan geven; 

● We motiveren elkaar. We stellen elkaar belangstellende vragen. 
● We hebben dingen voor elkaar over en helpen elkaar. 
● We ontdekken steeds nieuwe dingen aan en in elkaar doordat we 

leuke, mooie en nieuwsgierige gesprekken met elkaar hebben. 
● We stellen elkaar nieuwsgierige vragen om te ontdekken hoe we over 

dingen denken, wat onze dromen zijn, waar we mee lopen, wat we 
lastig vinden en wat we graag zouden willen. 

● Net als in andere relaties, ben ik me in mijn relatie van Aaron ook 
bewust van mijn en onze visie. Ik maak bewuste keuzes en stel mezelf 
als dat nodig is de vraag: ‘Wil ik gelijk, of wil ik verbondenheid en 
liefde?’ 

● We zijn samen ouders voor Lisa en Luca. We werken als een team. Dit 
doen we door samen onze visie te delen, af te stemmen hierop en 
simpel weg ook ‘strategisch’ te zijn. 

● We doen samen leuke dingen. Nieuwe wandelgebieden ontdekken, 
koffies drinken, nieuwe ervaringen opdoen en we zijn weer gaan 
golfen. We doen samen leuke dingen. 

● We spreken minimaal 1 x per maand af met vrienden en kennissen. 
● Aaron en ik lopen 5 keer per week samen buiten met Dex. We 

verkennen nieuwe wandelgebieden en dit voelt avontuurlijk! 
● Aaron en ik gaan dit jaar samen op een (korte) vakantie.  
● We zoeken samen nieuwe meubels uit. Ons huis wordt steeds meer 

een plek waar we ons gezin, familie en vrienden zich ook thuis voelen. 
Het huis gaat over ons. Ik heb ontdekt dat dit als mijn eerste echte 
thuis voelt. Dichtbij mijn eigen natuur. In de natuur. Een huis dat we 
ingericht hebben op basis van wie wij zijn.  

● Dex voelt zich veilig als er visite, klanten of familie komt. Hij loopt met 
ons mee naar de deur als er een pakketje wordt bezorgd, hij reageert 
dan op onze woord: pakketje. Hij komt op zijn gemak even kijken als 
er mensen in ons huis binnenkomen. Hij laat zich aaien als hij daar 
behoefte aan heeft. 

● Bij harde geluiden, kijkt Dex waar het vandaan komt. Hij kijkt rustig 
en voelt zich veilig, 

● In het bos of op andere plekken waar we honden tegenkomen, blijft 
Dex bij ons staan of zitten en heeft de focus op ons waardoor we 
relaxt wandelen en andere honden kunnen passeren.  

● We hebben Dex getraind. Dat merken we doordat hij nog beter 
luistert en de focus op ons legt wanneer we dat graag willen. 



● Het lopen met Dex aan de lijn is relaxt. De lijn bungelt, hij loopt naast 
ons als wij dat willen en de lijn blijft ontspannen omdat Dex precies 
weet hoe wij graag met hem lopen. 

 
 
Zakelijk (het voelt niet meer als zakelijk maar als elke dag plezier) 
 
● Ik kreeg antwoorden, inzichten en oplossingen waardoor ik wist wat 

ik kon verbeteren aan mijn academy zodat mensen net als ik en mijn 
klanten de tools, resources, courses en programma’s kunnen 
gebruiken die ik zelf gebruik, die mij destijds hielpen en die mijn 
klanten gebruiken en/of gebruikten. Ik heb zoveel plezier in het mooi 
maken van de courses en tools! 

● Ik heb een briljante naam en omschrijving gevonden voor wat ik 
eerder mijn academy noemde. Ik moet elke keer glimlachen als ik het 
lees. 

● Ik het is gelukt om op een heel natuurlijke manier mijn e-tools, e-
courses en trainingen te verkopen. Ik kwam erachter waarom ik het 
tegenhield dat mensen er een goede prijs voor betaalden.  Het voelt 
nu heel natuurlijk. Jeetje. Bleek het achteraf zo simpel te zijn. 

● Aaron vertelt mij dat ik wederom een winstgroei heb ten opzichte van 
het vorige jaar (nu 2021). Dit keer zelfs een verdubbeling! We vieren 
het met mijn gezin, familie en vrienden.  

● Ik maak en publiceer elke week podcasts, video’s of artikelen en 
geniet daar enorm van. 

● Ik heb het streven naar een nummer 1 plek van mijn podcast en NL 
‘losgelaten’. Het maakt niet uit, ik krijg zoveel terug dat het mensen 
helpt dat een bepaalde positie niet meer uitmaakt. 

● Ik werk wanneer ik daar zin in heb. 
● Ik werk dit jaar parttime.  
● Ik heb mijn opleiding coaching bij hoogbegaafdheid afgerond met een 

8,3.  
● Ik trek steeds meer mensen aan die passen bij de doelgroep waar ik 

graag mee samenwerk. (Ik heb dit uitgewerkt.) 
● Ik kwam erachter dat vrijheid in mijn hoofd zit. Dat ik mezelf 

permissie geef om de tijd te nemen. Echt alles werd beter toen ik dit 
ontdekte…. Dat is pas vrijheid! 

● Ik heb Alex geïnterviewd. 
● Ik ben door een leuk iemand geïnterviewd.  



● Ik heb meer dan ik kan tellen op twee handelen aan wandelingen met 
leuke mensen gemaakt. Wat een mooie gesprekken, verbinding en 
avontuur! Wat heerlijk om zo sociaal buiten te zijn en te zien hoe Dex 
steeds ontspannender wordt met ander mensen.  

● Dex, Luna en Blue hebben een boek geschreven! De lezers zijn 
hilarisch over het boek! Ze vinden het grappig en ondertussen 
verandert het hen leven op zoveel manieren!  

● Ik heb twee (jonge) mensen opgeleid om mij te ondersteunen. Ze 
houden ervan! Het geeft hun leven richting en voldoening en het 
voorziet voor mij in een behoefte om te groeien en te mentoren. 

● We hebben 5 mastermindbijeenkomsten gehad met de 
foundersgroep. We hebben samen ook iets leuks gedaan. Daarnaast 
hebben we een paar langere sessies met elkaar gehad en dat was 
FUN! 

 
Geld 
 
Ik had hier eerder een aparte rubriek voor maar die heb ik weggelaten nu. 
Ik heb nu geldzaken onder zakelijk gezet én ik laat het weg door me te 
richten op wat ik dan met het (extra) geld wil doen zoals een 
gezinsvakantie. Dus ik zie het niet meer als doel maar ga na wat het 
verlangen erachter is, wat ik er dus mee wil doen en/of ervaren en dát 
schrijf ik op! 
 
Huis 
● Er hangt een mooi zonnescherm bij mijn praktijk. Het is fijn om die 

naar beneden te doen als de zon te fel in de praktijk schijnt. 
● Ik geniet van de oplossing die bijwarmt in mijn praktijk en koelt als 

het nodig is. Het ding filtert ook de lucht en we gebruiken ‘m ook in 
andere ruimtes. 

● De gang boven is geschilderd. 
● De kamer van Luca is geschilderd. 
● We hebben mooie gordijnen. Het ziet er huiselijk en gezellig uit. Het 

geeft warmte. Het voelt fijn om ze dicht te doen als we lekker een film 
of serie zitten te kijken. 

● Lisa, Loes, Daisy en ik leren van een huisstylist.   
● De kelder is geschilderd, ingericht en gezellig gemaakt. Ik kan er 

zitten met klanten en we gebruiken het als speelkamer voor mijn 
gezin, familie en vrienden. 



● We hebben een vergunning voor onze schuur en die is beter dan we 
hadden kunnen bedenken! Ook al dacht ik: ‘Wat heb je nou aan een 
schuur om naar te kijken?’ moet ik zeggen dat ik elke keer blij word 
als ik aan kom lopen of rijden. Aaron is helemaal blij! En ik geniet van 
zijn blijheid.  

● We hebben extra parkeerplaatsen. Aaron heeft een deel samen 
gedaan met zijn broer en daar enorm van genoten. Mensen kunnen nu 
makkelijk hun auto parkeren en draaien en het ziet er ook nog leuk 
uit. Iedereen die met de auto komt, zegt dat het veel makkelijker is zo.  

● De tuin is supermooi!! We hebben de tuin nu al gedaan! Het gras is 
heerlijk om in te rennen, te zitten en te lezen. De tegels van het terras 
zijn heel mooi en natuurlijk. Onze tuinset staat er prachtig. En wat 
kunnen we met veel mensen daar zitten! Het is nóg groener 
geworden. Ik zie meer bomen en zie ik daar nu een zitje bij onze grote 
boom van wijsheid en plezier? 

● Er is een schommel in de tuin. We zijn bezig met het bouwen van een 
hut om in te zitten, werken en te lezen. 

● Het trappenhokje in mijn praktijk heeft een mooie en fijne functie 
gekregen. Ik ben blij dat het nu zo geworden is! 

● Boven hebben we de badkamer vergroot en het is nu een soort bos-
SPA ruimte geworden met een heerlijk bad.  

● We hebben een mooie en praktische oplossing gevonden voor de 
schoenen en jassen in de gang. 

● We hebben een vloerkleed in de woonkamer waar ik steeds maar 
weer met verrukking van plezier naar kijk. Het kleed is supergoed 
schoon te maken. 

● Mijn praktijk is nog meer ‘mijn plek’ geworden. Ik wist precies wat ik 
moest doen om dat gevoel te geven waar ik naar op zoek was. 

 
 


