
Dit boek leert je hoe je stap voor stap je eigen LifeDesign maakt, een actieplan voor een 

zinvol en zinderend leven. LifeDesigning betekent dat je je eigen leven actief vormgeeft 

op persoonlijk, maatschappelijk en spiritueel gebied. Je leert de kunst van het LifeDesign 

met behulp van eenvoudige en krachtige coachingmethoden, vragenlijsten en oefeningen. 

Daarmee ontdek je wat het doel van je leven is, wat je grootste talenten zijn en hoe je je 

diepste wensen realiseert. 

Dus lees dit boek en gooi het roer om! Ontwikkel je tot een ware levenskunstenaar en 

doe alleen nog waar je écht zin in hebt, wat zinvol is en waar je van gaat zinderen!
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Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te 

vinden in je leven. Er moet evenwicht komen zowel in je 

levensstijl als in je persoonlijkheid. 

Een evenwichtig leven betekent dat de vier sferen van de 

levensboom goed met elkaar in balans zijn. Dat houdt in 

dat we deze sferen evenredig veel aandacht moeten geven. 

Als we echter één of meerdere sferen verwaarlozen, voelen 

we ons minder gelukkig en kunnen er zelfs gezondheids-

problemen ontstaan. 

De balans van je levensboom   |
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Mensen die het grootste deel van hun leven alleen met hun werk en de 
maatschappij bezig zijn, verwaarlozen de relaties in het privéleven, hun 
innerlijk en de spirituele dimensie. Uiteindelijk raken zulke mensen 
overspannen en depressief. Maar mensen die geen maatschappelijk leven 
hebben, zijn ook niet gelukkig. Ze voelen zich na verloop van tijd geïsoleerd 
en missen het initiatief, de kracht en de inzichten die zich ontwikkelen in 
de maatschappelijke sfeer. 

Mensen die alleen spiritueel bezig zijn, verliezen het contact met hun 
innerlijk, hun privéleven en de maatschappij. Maar mensen die zich niet 
spiritueel ontwikkelen, missen het contact met de hogere dimensies van 
de realiteit en de kracht, inspiratie en zingeving die daarvan uitgaat. 

Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn, ontwikkelen te weinig sociale 
vaardigheden en voelen zich na verloop van tijd eenzaam. Maar mensen 
die te weinig tijd voor zichzelf nemen, verliezen het contact met hun in-
nerlijk. 
De vier sferen van de boom staan in nauwe verbinding met elkaar en zijn 
sterk van elkaar afhankelijk. Als één van deze sferen onderontwikkeld of 
ongezond is, hebben de andere sferen daar ook onder te lijden. 
Stel dat iemand te weinig zelfvertrouwen heeft. Dit is een probleem dat 
meestal in de wortels van de kindertijd is ontstaan. Door gebrek aan zelf-
vertrouwen, voelt hij zich onzeker in allerlei relaties. Als bij zo iemand de 
zwakke plekken in de wortels zijn genezen, neemt het zelfvertrouwen toe. 

De beide relationele sferen, die tegenover elkaar liggen, dienen goed met 
elkaar in balans te zijn. Als dat niet het geval is, kan de oorzaak hiervan 
meestal ook in de kindertijd worden gevonden. Onevenwichtigheid tussen 
deze twee sferen heeft als gevolg dat de boom scheef gaat groeien. Als er 
dan een sterke storm opsteekt, kan de boom omvallen, mede omdat er 
zwakke plekken in de wortels zitten. 

Ook de innerlijke sfeer en het spirituele gebied liggen tegenover elkaar 
en dienen met elkaar in balans te zijn. Er zijn mensen die voortdurend in 
‘hogere sferen’ zitten om angst, verdriet en boosheid in de ‘lagere sferen’ te 
ontvluchten. Deze gevoelens zoeken dan meestal hun uitweg in de relatio-
nele sferen, met alle nare gevolgen van dien. 
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Voor een balans tussen de sferen, is het niet noodzakelijk dat er iedere dag 
of iedere week evenredig veel tijd aan elke sfeer wordt besteed. Het kan zijn 
dat iemand zich een aantal jaren alleen op zijn carrière in de maatschap-
pelijke sfeer concentreert en de andere sferen weinig aandacht geeft. Maar 
na verloop van tijd zal er vanzelf een verlangen ontstaan om ook de andere 
sferen weer meer aan bod te laten komen. Als hij dit natuurlijke verlangen 
voldoende ruimte geeft, ontstaan er geen problemen. Maar als hij op een 
krampachtige manier alleen in de maatschappelijke sfeer blijft zitten, zal hij 
ongelukkig worden en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen krijgen. 

Het actiewiel van de balans

1.  Hoe gaat het?
●  Als je naar je boom kijkt, staat hij in balans? Of helt hij over naar één 

kant? 
●  Als je hem in vier sferen verdeelt, welke sfeer is dan het meest domi-

nant? 
●  Ben je vaker alleen of vaker in gezelschap van andere mensen? 
●  Ben je meer op de maatschappij gericht of meer op de privésfeer? 
●  Ben je veel bezig met zingeving en spiritualiteit? 
●  Wat voor gevoel heb je over de mate van balans in je leven?

2.  Wat wil je?
●  Aan welke sfeer van je boom wil je meer of minder aandacht 

besteden? 
●  Welke behoeften en verlangens komen naar boven uit elk van de vier 

sferen?

3.  Wat kun je?
●  Heb je de tijd en mogelijkheden om je verlangens en behoeften in 

elk van de vier sferen in vervulling te laten gaan? 
●  Heb je voldoende tijd voor de privésfeer? 
●  Heb je voldoende tijd voor de maatschappelijke sfeer? 
●  Heb je genoeg tijd om alleen te zijn? 
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●  Heb je genoeg tijd voor de transpersoonlijke sfeer? 

4.  Wat besluit je?
●  Hoe ga je je boom meer in balans brengen? 
●  Hoe zou je leven eruit zien als je meer in balans bent? 
●  Hoe zouden de mensen in de maatschappij of in de privésfeer daarop 

reageren?
●  Wat voor invloed zal de verbetering van je levensbalans hebben op 

jouw persoonlijkheid?
●  Teken nu een boom die in balans is.
●  Hoe ga je je leven ontwerpen of restylen om meer in balans te 

komen? 

Formuleer een mantra die 
je helpt om je leven goed in 
balans te brengen, bijvoor-
beeld:
‘Ik vind de juiste balans 
tussen werk en vrije tijd.’
‘Ik vind de juiste balans 
tussen samenzijn en tijd 
voor mijzelf.’
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