Module 2: Ontdek je
drijfveren in 3 simpele
stappen en vind weer
geluk in je werk
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Inleiding
In stap 1 heb je de herinneringen en beelden van het spelen in je
kindertijd weer levendig gemaakt. De dingen waar jij mee speelde
tussen je 4e en 12e jaar heb je nu op een rijtje.
Bij deze stap kom je er achter wat jouw authentieke talenten en
drijfveren zíjn.
Als kind ben je namelijk je authentieke zelf. Je liet je niet iets
vertellen en je deed alleen wat je zelf leuk vond. Als je ouder of
opvoeder tegen je zei, ga toch lekker kleuren, dan was de kans groot
dat jij dacht: daar heb ik helemaal geen zin, ik ga lekker naar buiten.
Een kind doet namelijk nog echt wat het zelf wil, dat is zo leuk aan
kinderen.
Zonder uitzondering, betaal je altijd een hoge prijs als je niet het
werk doet wat je zelf graag wilt. Je komt in een negatieve spiraal van
moe zijn, stress en onrust terecht.
Daar kan je uit komen, als je ontdekt wat jou drijft. Dan kan je
gemakkelijk checken of de dingen die je doet echt belangrijk voor jou
zijn.
Als je gaat handelen naar je drijfveren, geeft je dat een goed gevoel
van eigenwaarde en het maakt je gelukkig. Omdat je je
oorspronkelijke zelf hervindt en ontwikkelt.
Drijfveren willen geleefd worden!
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Stap 2: Centrale vraag
Pak je dictafoon en de lijst met dingen die jij als kind graag deed
uit stap 1 erbij. De centrale vraag vandaag is:

Wat vond je destijds zo leuk aan het spelen met je
favoriete speelgoed?
Wat gaf jou vroeger energie door dit te doen?
Waar haalde je indertijd het echte plezier uit?
Als je graag las, welke boeken waren dat en welk verhaal vond je
mooi? Als je graag tekende, wat voor tekeningen maakt je graag?
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Noteer hier jouw authentieke
talenten en drijfveren
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