Heb jij al besloten om 2011 tot jouw beste jaar ooit te maken?
Als ook jij er van uitgaat dat serieus succes afhankelijk is van jouw eigen acties en dat jouw focus de belangrijkste aanjager
is van jouw eigen resultaten…
…dan zijn de vragen hieronder wellicht de allerbelangrijkste om jezelf te stellen bij het begin van 2011. Vragen om de
lessen van 2010 te kunnen oogsten en vragen om een jaar te creëren waarin al jouw verwachtingen uitkomen.
Dat dit nieuwe jaar het meest levendige en geweldige jaar mag worden dat je ooit hebt mee gemaakt. En dat helderheid en
focus jouw beste maatjes mogen zijn op deze reis.

Wat kun je werkelijk en bewust vieren over het afgelopen jaar?
Wat werkte goed in 2010?
Wat werkte niet?
Wat neem je mee als de beste les(sen) van 2010?

Wat wil je onthouden, wat wil je loslaten en wat wil je vieren over 2010?
En voor het nieuwe jaar:
Hoe wil je je voelen in 2011?
Waar wil je je het meest op focussen?
Met wie werk je het liefste?
Wie zijn jouw beste bondgenoten?
Wat wil je bijdragen?
Hoe wil je jezelf laten zien in jouw leven op het gebied van:
Werk?
Ouderschap?
Relatie?
Vrienden?
Creativiteit?
Plezier?
Wat wil je leren en ontwikkelen in het nieuwe jaar?
Wat wil je bereiken?
Wat wil je creëren? Worden? Ervaren?
Hoe ziet groei er voor je uit in 2011?
Welke ideeën en gedachten wil je voeden voor 2011?
Wat wordt je motto voor het nieuwe jaar?
Onthou dat je je focust op waar je naartoe wilt. Dat je je richt op die stip op de horizon waar je naar verlangt. En niet op wat
je altijd gewend bent geweest. Want als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg…
En vergeet niet om een hoop plezier te maken, te genieten van wie je bent, wie je wil zijn in de wereld en weet dat jouw
unieke kwaliteiten een belangrijke bijdrage leveren aan jouw organisatie, aan jouw familie en aan al je relaties.
We wensen je een fan-tas-tisch 2011!
Hartelijke groeten,
Louis Brackel en Louise Kemps & collega’s van Co-Efficient
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“Support voor teamleiders die worstelen met doelstellingen.
Zodat ze hun resultaat voortaan moeiteloos kunnen neerzetten. Met een team vol inzet en energie”

