
Eén van de belangrijkste tools die gebruikt worden in coaching is het
levenswiel. Aan de hand van het levenswiel maken je een
momentopname /snapshot van je leven op dat moment. Dit geeft jou en
de coach een overzicht en een inzicht waar de pijnpunten zitten maar
uiteraard ook de opportuniteiten en kansen om te verbeteren en te
groeien. 

Traditioneel kijken we naar de belangrijkste levensdomeinen. Je gaat een
cijfer van 0 tot 10 toekennen per levensdomein. Het cijfer dat je geeft gaat
over hoe je je voelt binnen dat bepaalde domein van je leven. 0 staat voor
heel ongelukkig terwijl 10 staat voor geweldig, kan niet beter.

De traditionele domeinen zijn : finance, personal growth, health, family,
relationships, social life, attitude, career, ...
Je mag uiteraard meerdere domeinen creëren indien dit voor jou van
toepassing is en jou een beter inzicht geeft in jouw situatie. 

Waarom is het levenswiel een belangrijke coachingtool ?  

levenswiellevenswiel
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Hier gaat het over hoe je je voelt over je gezondheid.
Dit domein kan je uiteraard ook opsplitsen in fysieke
gezondheid en mentale gezondheid. Maar ook in fitheid
en gewicht. Bekijk wat voor jou belangrijk is. 

Groeien lijkt een vreemd domein maar is voor de
meeste mensen het domein waar je iets gaat bijleren of
nieuws leren. Vaak besef je dat niet maar ben je nog
nieuwsgierig en hoe zit dat met jou. Hoe voel je je bij je
persoonlijke groei?  

Het gaat er niet over of je veel geld hebt of niet maar
wel hoe jij je voelt met je financiële situatie. Je kan
bijvoorbeeld veel geld hebben maar toch altijd angsten
hebben dat je te weinig hebt terwijl iemand anders
weinig geld heeft en zich daar prima bij kan voelen.
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Hoe gaat het met je familie, je leven thuis en je familie
daarbuiten. Mogelijk moet je dit domein opsplitsen doe
het dan. Je kan kijken naar je familie met wie je
samenwoont of ruimer. It's up to you! 

Dit domein gaat over relaties. Dit gaat in eerste
instantie over je relatie met je partner. Hoe gaat het met
je relatie. Indien je geen relatie hebt, hoe voel je je
hierbij. Het kan natuurlijk dat je je prima voelt zonder
relatie. 

Dit gaat over je sociaal leven, je vrienden maar ook
over je vrije tijd. Hoe zit het met je vrije tijd en doe je
dingen die je leuk vindt of zie je mensen die leuk vindt.
Hoe voel je je in dit domein. 
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Dit domein gaat over je werk. Ben je blij met het werk
dat je doet? Indien je geen werk hebt kan je ook heel
gelukkig zijn. Dus ook hier geef je weer een cijfer hoe je
je voelt bij je huidige situatie. 

Hier heb je ruimte voor een domein naar keuze. Dit kan
bijvoorbeeld gaan over relaties (moeder, bluszoon, zus,
...) of over een bijberoep of iets anders naar keuze dat
toch belangrijk is in jouw leven. 

Hoe blij ben je met de persoon die je bent, met wat je
denkt en doet. Klopt dit met de persoon die je wilt zijn?
Hoe goed voel je je zoals je bent? 
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In principe heb je nu een snapshot van je huidige situatie.
Bekijk even wat deze oefening losmaakt in jou en kijk naar de domeinen die je
kan of wil verbeteren? 
Hiermee kan je nu aan de slag. Maak een plan met kleine stappen en begin
deze te realiseren en om je leven te upgraden.

 
Indien je op weerstanden botst en je zelf geen oplossingen ziet aarzel dan niet
om een vrijblijvend en gratis intakegesprek te boeken via onderstaande link.
Alvast bedankt voor je interesse,
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https://calendly.com/s/P5yCmF97
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