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WERKBLAD BALANS LIEFDE – SPEL – WERK - GEZONDHEID

• Vul je dashboard in zoals het nu is

• Wat valt je op (en ben je eerlijk tegen jezelf)?

•  Als je een kleine aanpassing zou kunnen doen,  

wat zou dat dan zijn? Teken je verbeterde dashboard!

•  Wat zou er gebeuren als je dit nieuwe balanslevel kon vasthouden?  

Hoe zou je leven dan (echt) veranderen?

•  Welke stapsgewijze verandering kun je doorvoeren om  

je leven die kant op te laten gaan? Als je twee weken zo  

zou willen leven, wat is daar dan voor nodig?
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    BEGIN WAAR JE STAAT    49

Het dashboard van 
gezondheid/werk/spel/liefde

Een manier om jouw huidige situatie – het ‘Je staat hier’ voor jou – te 
inventariseren is je te richten op wat wij het dashboard van gezondheid/
werk/spel/liefde noemen. Beschouw het als de meters op het dashboard 
van je auto. Meters vertellen je iets over de toestand van jouw auto. Heb 
je genoeg brandstof om je bestemming te bereiken? Zit er olie in de mo-
tor om die soepel te laten draaien? Is de motor warm aan het lopen en 
dreigt die kapot te gaan? Op dezelfde manier zal het gwsl-dashboard je 
iets vertellen over de vier dingen die energie en richting voor jouw reis 
leveren en die jouw leven soepel laten draaien.

DISFUNCTIONELE OVERTUIGING: Ik zou al moeten weten waar ik naartoe ga. 
HERFORMULERING: Je kunt niet weten waar je naartoe gaat tot je weet 
waar je staat.

We gaan je vragen een beoordeling te geven van jouw gezondheids-
WRHVWDQG�HQ�GH�PDQLHU�ZDDURS�MH�ZHUNW��VSHHOW�HQ�OLHIKHEW��*H]RQG-
heid vormt de basis van ons schema, want als je niet gezond bent, 

 Liefde 0

 Spel 0

 Werk 0

 Gezondheid 0
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