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Zeven eigenschappen die jou succesvol maken! – Werkboek

Begin
hier!

Denk aan een
persoon die een
positief verschil
heeft gemaakt in
je leven. Welke kwaliteiten
heeft die persoon die
jij graag wilt
ontwikkelen?

...........
.............
.......................
.......................
.......................

Stel je voor
dat het twintig
jaar na nu is. Je
bent omringd door de
belangrijkste mensen in
je leven. Wie zijn het en
wat doe jij?
..................
..................
...................
.....................
.............
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Wanneer er een
stalen balk (van
15 cm breed) tussen
twee flatgebouwen lag,
waarvoor zou je dan willen
oversteken? Duizend
euro? Een miljoen?
Je huisdier? Je
broer? Roem?
Denk goed na...
.................
..............
.............
......
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Gewoonte 2 – Begin met het eind in gedachten
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Beschrijf
een moment
waarop je
diep geïnspireerd was.
....................
...................
..................

Noem tien dingen op
die je graag doet.
Bijvoorbeeld websites
ontwerpen, dansen, door Pinterest
bladeren, eten, dagdromen... alles
wat je absoluut graag doet!
1 ..................
2 .............
3 .............
4 ..............
5 ................
6 .................
7 ................
8 ...............
9 ..............
10 . . . . . . . . . . . . . .
Als je één
dag in een grote
bibliotheek zou mogen
doorbrengen en kon
bestuderen wat je maar wilde,
wat zou je dan studeren?
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..............
..............
..............
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Zeven eigenschappen die jou succesvol maken! – Werkboek

Over vijf jaar schrijft
een populaire nieuwssite
een artikel over jou en
ze willen drie personen
interviewen: een ouder, een
broer of zus en een vriend.
Wat zou je graag willen dat ze
over je zeggen?
.........................
.........................
.........................

Denk aan iets wat
symbool staat voor
jou – een roos,
een lied, een dier.
Waarom staat het
symbool voor jou?
......................
......................
......................

Wanneer je een uur
zou mogen doorbrengen
met elke willekeurige
persoon die ooit heeft geleefd,
wie zou dat dan zijn? Waarom
die persoon? Wat zou je vragen?
..........................
..........................
..........................
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Gewoonte 2 – Begin met het eind in gedachten

Rekenen
Taal
Creatief
Sportief
Ondernemend
Meelevend
Technisch
Artistiek
Sociaal
Goed geheugen
Besluitvaardig
Doe-het-zelver
Verdraagzaam
Vooruitziend
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Spreken
Schrijven
Dansen
Luisteren
Zingen
Gevoel voor humor
Gul
Muziek
Algemene
ontwikkeling

Iedereen heeft een
of meer talenten.
Welke talenten in
de lijst hierboven
heb jij? Of schrijf
talenten op die niet in de
lijst voorkomen.

............................
............................
............................
............................
............................
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