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Disclaimer

 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter één keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de holistische geneeskunde en ervaringen van de auteur en naar beste
weten opgesteld en uiterst secuur getoetst. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com
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Life balance
assessment 

 
 



 
Op de volgende paar pagina's gaan we alle delen van je leven verkennen en gebieden
vinden die wat meer liefde en aandacht nodig hebben, en alle gewoonten, patronen
of situaties verwijderen die je niet langer ondersteunen.

Antwoord zo open en eerlijk als je kunt (omdat het alleen voor jou bedoeld is) en
herinner jezelf eraan dat je dit proces onderneemt omdat je klaar bent om de dingen
te veranderen die je niet langer dienen en alleen maar een extra last zijn. 

Dit is een oefening zonder oordeel, maak je geen zorgen over hoe je op dit punt bent
gekomen (soms laat je dingen onbewust toe), focus op de dingen die je wilt.

Stap 1: Beantwoord alle vragen in elke sectie
Stap 2: Schrijf een samenvatting voor elke sectie - wat viel op? Wat heeft aandacht
nodig?
Stap 3: Creëer je visie voor de toekomst

Geniet ervan

Liefs 
 

Inge 
 
 



 Diepere kijk in je leven 

Wat zijn je gezondheidsdoelen voor de komende 12 maanden?

Geloof je dat je dit kunt bereiken?

Wat denk je dat je moet doen om dit doel te bereiken?

Hoe ga je om met veranderingen in je eetpatroon en/of levensstijl?

Wat zijn je overtuigingen over het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen?

Wat denk je dat nodig is voor je lichaam om zichzelf te genezen?

Wat zijn je overtuigingen over het effect van je mind op je lichaam?

Hoe ziet en voelt gezondheid voor mij? 

Welke invloed heeft mijn jeugd op mijn huidige gezondheid?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Carrière en werk 
Wat verwacht je van je baan/carrière?

Vind je je werk bevredigend en belangrijk?

Hoe voelt je lichaam als je aan het werk bent?

Hoe voelt je mind als je aan het werk bent?

Hoe passen je werk-/carrière doelen bij je persoonlijke doelen of zingeving?

Op welke manieren beïnvloedt je werk, je stressniveau en je gezondheid?

Wat zou je aan je baan/carrière kunnen veranderen om het leuker te maken?

Wat wil je onderbuik gevoel of intuïtie dat je weet over je werk?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Persoonlijk 
Welke prestaties of gebeurtenissen moeten naar je mening plaatsvinden tijdens
je leven om je leven bevredigend en goed geleefd te beschouwen?

Wat is (of zou kunnen zijn) een geheime passie in je leven? Jouw geheime droom?

Welke unieke gaven of kennis heb je om bij te dragen?

Wat is je spirituele basis of geloofssysteem? Hoe gebruik je dit geloof in je dagelijks
leven voor ondersteuning en hulp om vooruit te komen?

Wat ontbreekt er in je leven, waarvan de aanwezigheid je
leven meer voldoening zal geven?

Wat doe je als je echt gestrest bent en tegen de muur loopt?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Persoonlijk 
Wat zijn de dingen waar je gepassioneerd over bent (of op zijn minst geïnteresseerd
in) zowel binnen als buiten je professionele leven?

 
 



 Gezondheid en welzijn
Beschrijf een typische week in termen van voeding  en lichaamsbeweging.

Wat doe je in je leven dat je vreugde en geluk brengt?

Hoe vaak doe je dit?

Wat staat je in de weg om te doen wat je vreugde en gezondheid in jou leven brengt?

Wat doe je om stress in je leven te verminderen, of het effect van stress in je leven
tegen te gaan?

Geef een lijst van het gedrag dat je wilt veranderen

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Creativiteit 
Ben je betrokken bij creatieve projecten?

Heb je een creatieve droom die al je leven lang bij je is? 
(Hoeft niet in de kunst te zijn, het kan zijn om een   bedrijf, een vakantie-avontuur te
creëren of een boek te schrijven)

Wat voor creatieve projecten deed je als kind?

Als je alle tijd en geld van de wereld had, wat zou je dan creëren?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Relaties
Hoe denk je over je romantische leven?

Wat vind je van je vrienden en sociale netwerk?

Wat zijn de zich herhalende relatiepatronen die blijven verschijnen in
jouw leven? Inclusief familie- en vriendschap patronen.

Is er iemand die je moet vergeven?

Wat zou je veranderen aan de liefde in je leven als je een toverstok had?

Heb je het gevoel dat je een gezond seksleven hebt? Zo niet, waarom niet?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Je innerlijke zelf en Intuïtie
Doe je moeite om je verlangens te laten uitkomen?

Leef je een authentiek leven in lijn met alles wat je wenst? 

Welke waarheid wil je op dit moment niet onder ogen zien in je leven?

Wat houd je in jezelf tegen? 

Hoe vaak luister en volg je je intuïtie?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Financiële gezondheid 
Wat zijn je gedachten en gevoelens over je financiële situatie?

Hoe financieel gezond bent je?

Hoeveel tijd besteedt je aan het nadenken over je financiën?

Leef je boven je stand?

Kunt je je rekeningen aan het einde van elke maand betalen?

Heb je spaargeld voor iets onverwachts? Zo niet, waarom niet?

Als je je rekeningen kunt betalen en spaargeld op de bank hebt, zou je je dan nog
zorgen maken over geld? Zo ja, waarom?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Je omgeving 
Vind je het leuk waar je woont? Ben je blij met je omgeving?

Wil je verhuizen naar een nieuwe omgeving?

Heb je toxische belastingen (fabrieken, boortorens, hoogspanningsmasten etc) in je
omgeving?

Welke blootstellingen aan het milieu kunnen van invloed zijn op je gezondheid?

Heb je recente renovaties uitgevoerd? Kan een van de chemicaliën je gezondheid
beïnvloeden?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Mentale gezondheid 
Wat maakt je blij?

Wat maakt je ongelukkig?

Doen trauma's uit je verleden je nog steeds pijn?

Hoeveel tijd besteed je aan negatieve gesprekken zoals onaardige roddels, kritiek op
een andere persoon, of aan het klagen?

Heb je veel kritische gedachten? En zo ja, wat is de
gemeenschappelijk thema voor deze gedachten?

Samenvatting: Wat moet hier veranderen, wat is iets dat steeds herhaald werd in wat
je schreef?



 Wat was het hoogtepunt voor elk gebied,
wat viel het meest op?

Of wat is het nummer 1 doel voor elk gebied van je leven?

Werk/levensdoel:

Relaties:

Spiritualiteit:

Creativiteit:

Omgeving:

Financiële gezondheid:

Mentale gezondheid:

Fysieke gezondheid:



 SAMENVATTING
 

Wat valt je het meeste op aan deze oefening?

Wat opvalt dat je misschien nog niet eerder hebt gezien, welke deel van je
leven de meeste aandacht en herstel nodig heeft?

Als je de drie belangrijkste gebieden zou moeten kiezen die nu je aandacht nodig
hebben, welke zijn dat?

Wat moet er veranderen? Hoe kun je beginnen met het doorvoeren van
veranderingen?

 
 



 MIJN VERANDERINGEN WAAR IK AAN GA
WERKEN DE KOMENDE TIJD

 
Schrijf het op en als je klaar bent, leg het dan ergens waar je het elke dag kunt zien als

herinnering. 

 

 
 


