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Welkom 

Je bent ambitieus. Je wil groeien en vooruitgaan. Je hebt 
zoveel potentieel. En je voelt dat er meer in jou zit dan er nu 

uitkomt.
 

Je weet dat je meer te tonen hebt aan de wereld. Je verlangt 
ernaar om te kunnen versnellen in de juiste richting. Maar 

soms vraag je je af ‘Hoe dan?’. 
 

Je wil graag je volle potentieel ontdekken, ontwikkelen en 
inzetten zodat je meer flow ervaart en meer impact kan 

maken.
 

Je weet dat er oneindig veel nieuwe mogelijkheden op je 
wachten en je bent klaar om die te ontdekken.  

Tijd om zelf aan het stuur van je leven te staan. 



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be4

Voorwoord

In dit traject leggen we samen de fundamenten om te versnellen in de richting die je uit wil. Ik 
begeleid je stap stap voor stap op verschillende vlakken. 

Acceleration Book - Hier vind je per blok diepgaande oefeningen bij elke video die je helpen om 
effectief stappen te zetten in jouw richting. Je vindt hier ook tips en inspiratie. Maak er echt jouw 
werkboek van. Je mag er gedachten in neerschrijven, tekenen, notities maken, .. zoveel je wil! 

Acceleration Academy - Hier vind je per blok een video waarin ik je mee op pad neem. Het is de 
bedoeling dat je telkens eerst de video bekijkt en dan de oefeningen in het werkboek maakt. Zo zal 
je stap voor stap versnellen in de richting die je wil!

Wat mag je verwachten? 

Dit traject is gebaseerd op bewezen best practices, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en 
mijn eigen ervaring. Ik geef je geen standaard blueprint die je kan kopiëren maar wel de essentiële 
elementen om zelf aan het stuur van je leven te gaan staan. 

De kracht van ‘Bewust Versnellen’ zit in de manier waarop persoonlijke groei heel praktisch 
gemaakt wordt. Deze online training biedt een framework met alle belangrijke elementen om 
op een effectieve manier stappen te zetten in de richting die je wil. Je krijgt nieuwe inzichten en 
praktische oefeningen die je dichter bij je dromen, doelen en verlangens brengen.

Reflectie & vertragen gaan hand in hand met actie & versnellen. Je leert experimenteren met 
mindsets die je stapsgewijs uit je comfortzone brengen en je gaat ervaren wat er mogelijk wordt 
wanneer jij leeft zonder handrem op!
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• ken je een krachtige methode om duurzame 
verandering te creëren

• beschik je over een handig framework met de 
essentiële bouwblokken om stappen te zetten 
naar een nog betere versie van jezelf

• heb je zicht op oude gewoontes & patronen uit 
het verleden die je niet meer dienen en weet je 
hoe je deze kan transformeren

• heb je een helder beeld van waar je momenteel 
staat in je leven en waarom

• kan je jezelf verantwoordelijk houden voor 
gemaakte commitments

• kan je proactief je eigen sociale omgeving 
vormgeven

• ken je een methode om emotioneel bulletproof 
te worden

• weet je op welke manier je oude kwetsuren meer 
en meer kan loslaten

• heb je geleerd hoe je je minder zorgen maakt 
over wat andere mensen van je denken

• word je gedreven vanuit een helder verlangen / 
een betekenisvol doel

• heb je manieren ontdekt om je onderbewustzijn 
te upgraden

• weet je hoe je op een duurzame en 
wetenschappelijk onderbouwde manier doelen 
kan realiseren die aansluiten op je verlangen

• kan je je focus op scherp zetten aan de hand van 
jouw Acceleration Doel 

• ken je een effectieve manier om je brein te 
trainen

• weet je hoe je het onderscheid kan maken tussen 
belangrijke zaken en dringende zaken

• heb je een krachtige ochtend- en avondroutine 

• heb je geleerd om beperkende overtuigingen te 
herkennen en te herkaderen

• ben je bewust van de energie die jij uitstraalt

• beschik je over een mindset om op een niet-
lineaire manier te versnellen in de richting van 
je doelen en verlangens

• krijg je zicht op de belangrijkste triggers & 
valkuilen die je tegenhouden

• weet je hoe je je groeiproces kan versnellen 

• kan je krachtige intenties formuleren voor jezelf

• heb je een manier ontdekt om moed en 
zelfvertrouwen te vergroten

• ken je de essentiële voorwaarde om elke dag 
met veel energie en goesting uit je bed te komen

• zit je zelf aan het stuur van je leven

• ervaar je meer vrijheid in wie je bent en in wat 
je doet

Na dit traject
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Uitnodiging

Al die mooie resultaten behaal je natuurlijk enkel wanneer jij er voluit voor gaat. En dat is de ook 
mijn uitnodiging aan jou: het traject voluit aangaan. All-in! Dit is geen traject dat je snel even 
tussendoor doorloopt. Het gaat over tijd nemen om jezelf voor de spiegel te zetten en recht in de 
ogen te kijken om oude patronen te transformeren zodat ze je niet langer tegenhouden. 

Het gaat over zicht krijgen op je échte verlangens en over momentum creëren om te versnellen 
richting jouw dromen, doelen en verlangens. Het gaat over fundamentele stappen zetten op weg 
naar de beste versie van jezelf!

Wie is Maarten?

Hello there,

Ik ben Maarten, inspirator van Slowify en gebeten door persoonlijke ontwikkeling. Jezelf ont-
wikkelen als persoon begint met unlearning: leren breken met oude manieren van denken en doen 
die een rem zetten op je volle potentieel.

Ik word super enthousiast als ik mooie getalenteerde  mensen zoals jij kan inspireren om te 
versnellen in de juiste richting door helderheid te scheppen over wat er écht toe doet! 

Regelmatig vragen mensen mij: ‘Hoe komt het dat jij precies door het leven glijdt alsof het niets is?’, 
‘Hoe creëer je die flow?’ of ‘Wat is je geheim?‘ 

Om heel eerlijk te zijn, één: ik heb geen geheim, en twee: het gaat ook zeker niet altijd vanzelf. 
Ik investeer al jaren in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en in internationaal erkende 
coachopleidingen. Daarnaast heb ik veel geleerd van top CEO’s en ondernemers.

Daardoor heb ik een aantal fundamentele principes ontdekt om het beste uit jezelf, je leven en 
je job te halen. Ik heb een manier ontdekt om te achterhalen wat je precies tegenhoudt zodat je 
bewuste keuzes kan maken die helemaal bij je passen. Je zal meer flow en vrijheid ervaren in wat 
je doet en wie je bent. 

Ik kijk er naar uit om mijn passie en inzichten met jou te delen.
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Het uitgangspunt van Slowify is Accelerate by slowing down of versnellen door te vertragen. Ik wil 
beginnen met twee dingen hierover te verduidelijken:

Ten eerste, we gaan niet vertragen om te vertragen. Mocht het nu al een bezorgdheid zijn, je 
hoeft geen schrik te hebben dat je trager zal worden. Integendeel. Tijdens deze online training 
ga je ervaren wat het is om écht te versnellen in de richting die je uit wil. Maar wie niet eerst kan 
vertragen, kan ook niet versnellen. Vertragen wil in dit geval zeggen: tijd nemen om het verleden in 
de ogen te kijken en te breken met oude patronen die je niet meer dienen.

Versnellen zonder vertragen (of onbewust versnellen) gaat in’t begin veel vlotter zoals je kan zien op 
de volgende pagina. Maar zonder reflectie creëer je een plafond. En dat plafond is de verzameling 
van oude gewoontes en patronen. Zolang je blijft vasthouden aan die oude manieren van denken en 
doen, leer je weinig bij en beperk je dus je eigen mogelijkheden en creëer je als het ware je eigen 
limieten. 

Accelerate by slowing down geeft je de kans om door dat plafond te breken en los te komen van 
oude gewoontes en patronen die je vandaag tegenhouden om voluit te gaan voor wat je wil. 

Ten tweede, we gaan ook niet zomaar versnellen om te versnellen. Ik kan dat het beste uitleggen 
met een quote van Eleanor Roosevelt: 

“The purpose of life is to live it.” 

Het doel van het leven is om het te leven. Te be-leven. Het doel is niet om een ‘snel leven’ te leiden, 
maar een ‘rijk leven’. Een leven leiden dat voor jou betekenisvol is. Een rijker leven met meer 
diepgaande connecties. Een leven dat vervulling geeft en waarbij je tijd besteedt aan wat voor jou 
echt belangrijk is. 

“ The purpose of life is to live it”

INTRO
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Want wat voor zin heeft het uiteindelijk om een ‘snel’ leven te leiden, of je door het leven te haasten 
en materiële zaken na te jagen, om achteraf te ontdekken dat dit niet hetgene is wat je echt vervulling 
brengt? 

Met deze online training wil ik je inspireren om een leven te leiden, waarvan je op je sterfbed 
kan zeggen dat je je leven geleefd hebt naar je eigen voorwaarden, zonder je in te houden, zonder 
de handrem op te trekken. Zodat je kan terugblikken en zeggen: “Ik heb mijn tijd en energie aan 
belangrijke dingen besteed en hoef nergens spijt van te hebben.”

Deze online training zet je aan het stuur van je eigen leven. 

INTRO
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Ik toon je een krachtige methode om duurzame verandering te creëren. 

Op de volgende pagina zie je een framework met alle essentiële bouwblokken om stappen te zetten 
naar een nog betere versie van jezelf. Daarnaast is het ook een handige tool die je kan inzetten om 
anderen te inspireren en te begeleiden op weg naar duurzame verandering. 

En ik leg de nadruk op duurzaam. Veel cursussen en workshops vandaag focussen wel op 
verandering in gang zetten, maar houden geen rekening met het spanningsveld dat veranderen 
met zich meebrengt. 

Wanneer we verandering in gang zetten, ervaren we vaak een spanningsveld: met onze gedachten 
zijn we al in de toekomst bij onze ambities en onze plannen om onze doelen te bereiken, maar met 
ons gedrag zijn we vaak nog in het verleden.

Terwijl we proberen te versnellen naar de toekomst, herhalen we oude patronen en gewoontes die 
in het verleden misschien gewerkt hebben, maar die vandaag niet altijd even effectief zijn. Echte 
en duurzame verandering begint daarom vanuit een helder verlangen. Verlangen om bij te dragen, 
verlangen om ertoe te doen, verlangen om iets in de wereld te zetten. Hoe meer uitgesproken en 
hoe helderder dat verlangen is, hoe krachtiger het wordt. 

Want dan gaat het niet meer over wat je MOET veranderen, maar over wat je WIL veranderen. 

Wat WIL jij in beweging zetten? Wat WIL je in de wereld zetten? Wat WIL je betekenen? En vooral: 
Wie WIL je zijn? 

Deze vragen gaan niet over een eindpunt, maar over een vertrekpunt dat richting geeft aan wat we 
doen in het hier & nu. Want het is in het hier & nu dat onze power ligt. Het is in het hier & nu dat 
onze kans ligt om te handelen in lijn met ons verlangen. Met elke stap die we zetten, herhalen we 
ofwel oude patronen uit het verleden of geven we bewust vorm aan onze toekomst. 

Door te leren vertragen in het hier en nu,  kunnen we pas zien hoe we het verleden blijven herhalen. 
Patronen, gedrag en gewoontes die ons in het verleden misschien gediend hebben, maar die niet 
meer passen bij wie we nu willen zijn en wat we nu willen bereiken. Als je dit leest, dan geloof je  
dat er nog heel wat potentieel verborgen zit, klaar om ontdekt en ingezet te worden. 

En aangezien je hier bent, betekent dat dat je klaar bent om dat te verkennen!

Bewust versnellen vraagt bewuste inspanning. Daarom heb ik het gemakkelijk gemaakt voor jou en 
een framework ontworpen waar je ten allen tijde kunt naar teruggaan. Elk deel van het framework 
op de volgende pagina beschrijft een principe en samen vormen ze een krachtige methode om 
duurzame verandering te creëren en meer te worden wie je wil zijn. 

INTRO
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INTRO



“Accelerate by 
slowing down

“
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Het eerste deel van deze online training gaat over vertragen. Vertragen is noodzakelijk om te leren 
uit de inzichten van het verleden en vooral om te kunnen breken met oude patronen die je niet 
langer dienen. 

In dit deel leer je breken met oude gewoontes vanuit een alertheid en een groter bewustzijn door 
oude verhalen en patronen in de ogen te kijken en te herkaderen, door oude zekerheden los te laten 
en nieuwe mogelijkheden toe te laten.

Hier zijn de 3 F’en cruciaal: face - reframe - forgive

Deel 1 - VERTRAGEN



“
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“Are you willing to 
do what it takes?
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Voordat we er helemaal induiken heb ik eerst iets nodig van jou: je commitment. De resultaten die 
je uit deze online training haalt, hangen voor een groot deel af van je eigen commitment. Laten we 
daar even bij stilstaan. Formuleer een antwoord op onderstaande vragen, het brengt je onmiddellijk 
in de juiste mindset 

 Get comfortable being 
uncomfortable

FACE - video 1

Wat maakt dat je ja hebt gezegd tegen deze online training?
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Wat wil je er uit halen?

Je struggles bepalen je succes of anders gezegd ‘je uitdagingen bepalen je geluk’ en het plezier zit 
hem in het omgaan met die uitdagingen. Welke struggles ben je bereid om te verdragen?

FACE - video 1 
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“What got you 
here, won’t get 

you there

“
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No way back

Hou jezelf een spiegel voor en neem de tijd om de balans op te maken van onderstaande facetten.  
Scoor jouw leven en beschrijf waarom je hier nu bent. 

Op vlak van WERK scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van VRIENDSCHAPPEN scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van GEZIN scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

FACE - video 2 
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Op vlak van HOBBIES scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van PERSOONLIJKE GROEI scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van ONTSPANNING scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van FINANCIËLE SITUATIE scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van GEZONDHEID scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

FACE - video 2
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Als je zonder oordeel in kaart hebt gebracht waar je nu in je leven staat, vertel dan tenminste één 
persoon over je huidige score en waar je je nu bevindt. Je hoeft hen niet te overtuigen om deel 
te nemen aan deze online training (al zal ik je niet tegenhouden), alleen al het delen van jouw 
resultaten zorgt ervoor dat je jezelf accountable houdt waardoor je resultaten nog meer de lucht in 
kunnen schieten.

Kleur onderstaande tekening in en krijg een visueel overzicht van waar je je nu bevindt: welke 
facetten vragen meer aandacht? Op het einde van deze online training kan je deze tekening opnieuw 
inkleuren.
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FACE - video 2
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“
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“Commitment is a 
state of what is
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Op een schaal van 1 tot 10, hoe hard geloof je in de gedachte “Ik ben wie ik ben”?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

You choose

creëer je jezelf wél al proactief? creëer je jezelf nog niet proactief?

OP WELK VLAK IN JE LEVEN

FACE - video 3



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be 27

Wat zou je anders doen als je geloofde dat je niet kon falen?

Wie zou je zijn als je geloofde dat je niet kon falen?

Op welk vlak in je leven heb je gesetteld voor middelmatigheid? Op welk vlak in je leven hou 
je jezelf gevangen in een keurslijf of in een kleinere versie van jezelf?

FACE - video 3



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be28

Naast je To-Do-lijst maken we werk van een To-Be-lijst: welke waarden horen bij de To-Do’s die 
jij vandaag nastreeft? Met andere woorden: Wie moet jij zijn om te bereiken wat je wil? Het goede 
nieuws is dat je hiermee je lijst niet langer maakt. De ‘To-Be’s’ zijn geen items die je kunt afvinken 
of voltooien. 

Doe een zelfanalyse aan de hand van de tabel op de volgende pagina: 

1. Wat zijn de huidige doelen/verlangens die je nastreeft? 

2. Welke to-do’s horen hier bij?

3. Welke to-be’s horen hier bij? 

4. Maak een onderscheid tussen schijnverlangens en échte verlangens. Denk even na wat er  
nog meer achter dit verlangen zou kunnen schuil gaan, bijvoorbeeld
 - gezien/gehoord worden 
 - het waard/genoeg zijn 
 - geliefd voelen
 - veilig voelen
 - projectie van een ander zijn/haar verlangens (moeder, vader, baas, partner, ...)
 -  ...

By the way, het is helemaal oké als het nog lastig is om het onderscheid tussen schijnverlangens 
en echte verlangens te maken. We gaan hier verder op in tijdens het deel ‘verlangen’. Toch is het 
waardevol om hier nu al eens bij stil te staan. 

Being precedes doing

reFRAME - video 4
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“
You are the 

average of the 
five people you 
spend the most 

time with



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be 31© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be

Denk na over je verleden en beantwoord de volgende vragen:

Choose your monkeys wisely

Wat is het verhaal dat je momenteel over je verleden vertelt?

Welke ervaringen hebben dat verhaal het meest vorm gegeven?

reFRAME - video 5
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Hoe zou je willen dat je bubbel eruit ziet, zodat deze je meer naar omhoog trekt?

Hoe proactief ben je om jezelf te omringen met mensen die het beste in jou naar boven halen?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoe ziet je huidige omgeving en sociale groep eruit? Met wat voor personen omring je je?

Hoe vaak neem je nieuwe rollen en uitdagingen aan?

 nooit   zelden  soms  regelmatig  altijd 

Op welk vlak is je leven een sleur geworden door een beperkend verhaal uit je verleden?

reFRAME - video 5
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Beantwoord de volgende vragen:

Life is like a poker game

Welke slechte kaarten heb jij in je handen gekregen? 

Hoe ga je hiermee om?

reFRAME - video 6
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Schrijf drie situaties op waar jij in de slachtofferrol kruipt of waar je geneigd bent om de schuld 
op anderen af te schuiven en waar je momenteel in je leven geen/weinig verantwoordelijkheid 
voor opneemt. 

1

2

3

Als je klaar bent, kies er dan één uit waar je vanaf vandaag verandering in brengt!

reFRAME - video 6
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Vul deze opdracht zo goed mogelijk in en neem de Vragen Voor Verandering ter harte. 

Kort samengevat:

 Vraag 1: Wat was de gebeurtenis? 

 Vraag 2: Welke impact heeft het op jou gehad? 

 Vraag 3: Wat zijn de mogelijke voordelen? 

 Vraag 4: Wat is het nieuwe verhaal dat je gaat vertellen? 

Nadat je dit voor minstens vijf gebeurtenissen hebt opgeschreven, is het belangrijk dat je dit met 
iemand deelt. Door dit  te delen word je emotioneel matuurder, flexibeler en uiteindelijk bulletproof.

Becoming bulletproof

reFRAME - video 7
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GEBEURTENIS IMPACT

VOORDELEN NIEUW VERHAAL

GEBEURTENIS 1: 

reFRAME - video 7
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GEBEURTENIS IMPACT

VOORDELEN NIEUW VERHAAL

GEBEURTENIS 2: 

reFRAME - video 7
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GEBEURTENIS IMPACT

VOORDELEN NIEUW VERHAAL

GEBEURTENIS 3: 

reFRAME - video 7
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GEBEURTENIS IMPACT

VOORDELEN NIEUW VERHAAL

GEBEURTENIS 4: 

reFRAME - video 7
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GEBEURTENIS IMPACT

VOORDELEN NIEUW VERHAAL

GEBEURTENIS 5: 

reFRAME - video 7
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“
You can’t fix 
yourself by 

breaking 
someone else
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Deel 1: Gebeurtenissen om te vergeven

Begin met minstens drie mensen op te lijsten die jou op één of andere manier gekwetst hebben, 
inclusief vroegere versies van jezelf. Schrijf vervolgens de gebeurteniss op die gelinkt is aan deze 
persoon. Dit kunnen dingen zijn waar je al jaren aan vasthoudt. Tijd om het los te laten.

Transformational forgiveness

PERSONEN GEBEURTENIS

1

2

3

FORGIVE- video 8
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Deel 2: Vergevingsbrief

Het tweede deel gaat over vergeven, eerst ga je anderen vergeven en daarna ga je jezelf vergeven.
Soms als we ons schamen of schuldig voelen over wat we in het verleden hebben gedaan, komt dat 
omdat die acties niet meer in lijn liggen met onze huidige waarden, wie we nu zijn of wie we willen 
zijn.  Dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat we gegroeid en geëvolueerd zijn. 

Stap 1 

Kies één van de personen uit Deel 1 van deze oefening. Maak een lijst van alle situaties waarin je je 
gekwetst voelde. Begin elke zin met 
 
 Ik vergeef je voor ... 

Blijf doorgaan tot je alles eruit hebt geschreven. Je hoeft de brief niet op te sturen. Je kunt hetzelfde 
herhalen als het in je blijft opkomen. Schrijf alles wat je wilde zeggen maar waartoe je nooit de 
kans hebt gehad. Je hoeft geen vergeving te voelen, nu tenminste nog niet. Door het op te schrijven, 
begin je de pijn beter te begrijpen en kan je het langzaam laten gaan.

Stap 2

Erken je eigen tekortkomingen. Wat was jouw rol in de situatie of het conflict? Maak een lijst van de 
manieren waarop je denkt dat je iets verkeerd hebt gedaan en begin elke zin met 

 Vergeef me voor ...

Je kan het verleden niet veranderen, maar door verantwoordelijkheid op te nemen voor jouw 
aandeel zal dit je helpen je boosheid tegenover de ander en jezelf te begrijpen en deze vervolgens 
los te laten. 

Stap 3 

Als je klaar bent met de brief, neem jezelf dan op terwijl je de brief voorleest (dat kan gewoon met 
je gsm). Speel het af en zet jezelf daarbij in de positie van de objectieve waarnemer. Onthoud dat de 
pijn die je wordt aangedaan niet van jou is. Het is de pijn van de ander. Door te vergeven help je die 
pijn te verminderen, in plaats van het op te nemen of terug te geven. Dit draagt   enorm bij aan het 
helen van de relatie. 

Je kan deze oefening ook gebruiken om vroegere versies van jezelf te vergeven. Pas daarvoor in stap 
2 de zin aan naar: “Ik vergeef mezelf voor...”

FORGIVE - video 8
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Ik vergeef je voor... 

VERGEVINGSBRIEF

FORGIVE- video 8



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be 45

Vergeef me voor... 
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““The best way to 
predict the future 

is to create it
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Welke drie dingen die niet meer passen bij wie je wil zijn, wil jij loslaten? Waarvan wil jij afstand 
nemen? 

Let it go

1

2

3

FORGIVE- video 9



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be

“
“We see the world, 

not as it is, 

but as we are 

conditioned 

to see it
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De opdracht bij deze video is om te schrijven over mogelijke angsten die je momenteel hebt over 
wat andere mensen van je denken. Omdat die verwachtingen, angsten en zorgen én de zoektocht 
naar acceptatie je letterlijk vasthouden. 

Hoeveel geef je om wat mensen van je denken? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoeveel energie steek je in de verwachtingen van mensen rondom je?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat zou er gebeuren als je je geen zorgen meer maakt over wat mensen van je denken? Wie zou je 
dan zijn?

Ik wil dat je vandaag iets doet dat buiten je comfortzone ligt en waarvan je zelfverzekerder en 
flexibeler zal worden en steviger in je eigen schoenen staat. Doe vandaag iets dat een beetje 
onverwacht is en kijk wat er gebeurt. :-)

They don’t give a fuck

FORGIVE - video 10



“Accelerate by 
slowing down
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“
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Het tweede deel gaat over verlangen. Elke krachtige en duurzame verandering begint vanuit een 
verlangen. Zonder verlangen ben je overgeleverd aan de brandjes van de dag. De verwachtingen die 
we onszelf en elkaar opleggen weerhouden ons er dikwijls van om te doen wat we echt belangrijk 
vinden. 

Je verlangen helder maken betekent: 
- ontdekken wat er echt toe doet
- luisteren naar je hart
- heel nieuwsgierig verkennen waar je echt naar verlangt 
in plaats van op autopilot terug te vallen.

Helaas zit onze to-do-lijst vaak in de weg van onze to-be-lijst. In dit deel leer je hoe je je verlangen 
helder kan maken, hoe je je onderbewustzijn kan upgraden en hoe je op een duurzame en 
wetenschappelijk onderbouwde manier doelen kan realiseren die aansluiten op je verlangen. 

Hier zijn de 3 E’s cruciaal: envision-empower-embody

Deel 2 - VERLANGEN

Deel 2 - VERLANGEN
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Welke job heeft hij/zij?

Shit is getting real

Beantwoord volgende vragen over jouw toekomstige zelf:

Hoe ziet zijn/haar dagelijkse leven eruit?

Waar staat hij/zij voor?

Hoe gaat hij/zij om met andere mensen?

Waar woont hij/zij?

ENVISION- video 11
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Hoe ziet hij/zij de toekomst?

Wat is zijn/haar verlangen?

Wie zijn zijn/haar vrienden?

Welke vaardigheden en talenten heeft hij/zij?

ENVISION - video 11
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Snoeien is bloeien

In welke mate ondersteunt deze overtuiging je vandaag in het realiseren van je verlangen?

Op welk(e) vlak(ken) in je leven kies jij niet? 

Hoe sterk geloof jij in de overtuiging ‘kiezen is verliezen’?

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Werkt het motiverend om dit te blijven geloven of vormt het net een rem op je evolutie?

ENVISION- video 12
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Welk effect zou het hebben als je bewust zou kiezen waar je meer aandacht aan schenkt?

Als jij er straks niet meer bent, op welke manier is de wereld dan een betere plaats geworden?

Aan welk(e) vlak(ken) zou je graag meer aandacht schenken? 

ENVISION - video 12



“He who has a why 
to live, can bear 
almost any how 
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“
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Maak een lijst van betekenisvolle doelen die voor jou de moeite waard zijn om te realiseren. Ik geef een 
aantal voorbeelden: 

- Misschien denk je erover na om een eigen zaak te starten?
- Misschien wil je jezelf als coach of als ondernemer meer zichtbaar maken? 
- Misschien wil je een onweerstaanbaar online aanbod creëren? 
- Misschien wil je meer tijd voor jezelf maken? 

Als je een betekenisvol doel hebt, wordt het veranderen van wie je bent een stuk gemakkelijker en zal je ook 
makkelijker kunnen versnellen in de richting die je uit wil. 

 Mijn betekenisvolle doelen zijn: 

 - 
 
 -

 - 

 -

 - 
 
 - 

 - 

 -

 - 
 

ENVISION - video 13

Hocus focus pats
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“ Sharing is caring ”

Nadat je hebt vertraagd en de tijd hebt genomen om na te denken over je toekomst en over de 
mogelijkheden, is de volgende stap om na te denken over jouw Acceleration Doel, één belangrijk 
doel dat je toekomstbeeld mogelijk zou maken.

Als je meerdere doelen hebt, dan is er geen focus. Het is dikwijls een weerspiegeling van angst voor 
afwijzing en een gebrek aan besluitvaardigheid. Kies daarom slechts één doel, dat zichtbaar en 
meetbaar is.

Eén doel zorgt voor focus. Focus zorgt voor momentum. Momentum en zelfvertrouwen beïnvloeden 
alle andere gebieden van je leven. Daarom legt auteur Charles Duhigg in het boek ‘The Power 
of Habit’ uit dat wanneer je een bepaald gebied van je leven verbetert, alle andere gebieden ook 
verbeteren. Hij noemt dit ‘Keystone-gewoonten’.

Beschouw je Acceleration Doel als een Keystone-gewoonte. Dit éne doel helpt je alle andere 
kleinere doelen te realiseren. Als je een coach of consultant bent, dan kan dat doel een bepaald 
aantal betalende klanten zijn; Als je een schrijver, blogger of influencer bent dan kan dat het aantal 
verkochte boeken, het aantal views of het aantal volgers zijn. Als je een marathonloper bent, dan 
kan dat doel de tijd van je wedstrijd zijn.

Schrijf jouw Acceleration doel op de volgende pagina en denk eens na, welke andere doelen worden 
mogelijk gemaakt door je te committen aan jouw Acceleration doel?

ENVISION- video 14

Sharing is caring
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 Mijn acceleration doel:

  
 
 

 Maakt deze doelen mogelijk:

 - 
 

 -

 - 
 

 -

 - 

 
 -

 -

 - 

 
 -

 - 

ENVISION - video 14
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“ “If you do what 
you always did, 

you will get what 
you always got 
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Train your brain

Op de volgende pagina’s is er plaats voorzien om dagelijks te ‘journallen’. Schrijf het eerste neer wat in je 
opkomt. Deze oefening hoeft niet langer dan 5 minuten per dag te duren.

Op de bovenste helft van de pagina schrijf je ‘s morgens meteen als je wakker wordt 3 minuten

 - 3 dingen waarvoor ik op dit punt in mijn leven dankbaar ben
 - 3 dingen die deze dag speciaal gaan maken
 - Commitment van de dag: ‘vandaag ga ik ….’ 

Op de onderste helft van de pagina schrijf je ‘s avonds als je gaat slapen 2 minuten

 - 3 fantastische dingen die vandaag zijn gebeurd
 - wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

Als je deze oefening gedaan hebt, vier het dan ook! 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be64

‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER- video 15
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‘s morgens 

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Vandaag ga ik 

‘s avonds

3 dingen waarvoor ik dankbaar ben 

Wat had ik kunnen doen om van deze dag een (nog) betere dag te maken?

3 dingen die deze dag speciaal gaan maken 

 Datum :   ........ /........ /20....... 

EMPOWER - video 15
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Put first things first

Ochtendroutines zijn één van de meest krachtige manieren om te versnellen in de richting die je wil. Hoe 
je je dag begint, bepaalt vaak hoe de rest van je dag verloopt. 

Dus focus ‘s morgens op wat belangrijk is en niet op de brandjes van de dag. Een handige manier om 
onderscheid te maken tussen belangrijke zaken en dringende zaken is de Eisenhower Matrix. Deze matrix 
helpt je bij het prioriteiten stellen. 

Hanteer het principe: ‘First things first’ en breng jezelf in de flow. 

Ontwerp op de volgende pagina jouw ideale ochtendroutine. Vertrek hiervoor vanuit de vraag: “Wat is het 
allerbelangrijkste dat ik gedaan wil hebben voordat de brandjes van de dag op mij afkomen?” Essentiële 
elementen om in je ochtendroutine op te nemen zijn een vorm van beweging, een vorm van meditatie, 
schrijven in je Acceleration boek, water drinken,... Maak er vooral je eigen ding van. 

Jij weet het beste wat je nodig hebt om te versnellen in de richting die je uit wil. 

Een korte tutorial van de Eisenhower Matrix vind je HIER: 
https://www.youtube.com/watch?v=49ao86ETaSo
“Setting Priorities with Eisenhower Matrix”

OCHTENDROUTINE

EMPOWER- video 16
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EISENHOWER MATRIX

TIJDSTIP      ESSENTIËLE ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE OCHTENDROUTINE

     Opstaan :) 

EMPOWER - video 16



Autopilot off
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AVONDROUTINE

Twee uitnodigingen voor vandaag:

 1/  Hoe ziet jouw nieuwe avondroutine eruit? 

 2/ Ga vroeger slapen!

De oefening op de volgende pagina’s is gebaseerd op de technieken van Charles Duhigg en is erop gericht 
om contradicties of oude gewoonten te veranderen zodat je kan versnellen in de richting van jouw doelen. 

Start op de volgende pagina met het opschrijven van twee oude gewoontes in de avond die een contradictie 
vormen met wie je echt wil zijn. Wat doe je, wanneer doe je dit, waar en met wie? Hoe voel je je hierbij en 
welk voordeel haal je hieruit? Door welke nieuwe, gezonde gewoonte kan je deze oude gewoonte vervangen? 

Neem je nieuwe gewoontes mee in je avondroutine en schrijf ze op de pagina daarna. Zorg voor een goede 
recuperatie en vermijd de afleidingen van de avond. Een goede ochtendroutine start de avond ervoor! 

Het helpt bovendien als je andere mensen over je nieuwe gewoontes vertelt en ze uitspreekt. Op het moment 
dat je ‘s avonds wordt getriggerd om dingen te doen die in contrast staan met wie je wil zijn, is het verstandig 
om dat uit te spreken tegen je partner, een goede vriend of iemand van je familie. Want hoe opener je bent 
met jezelf en je omgeving over wat je echt wil, hoe sneller je dit kunt transformeren en herkaderen. 

En vergeet niet elke stap in de goede richting te vieren.

EMPOWER- video 17
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Wanneer ik zin heb in ………...............................................................................................….....…..........,  

dan ga ik ..................................………………………...……..........................................................................,

want als beloning ………………..............................................................................................................….

HUIDIGE GEWOONTE     

Om hoe laat?      

Waar?

Met wie?

Wat voel je je?

Welk voordeel?

NIEUWE GEWOONTE

Wanneer ik zin heb in ………...............................................................................................….....…..........,  

dan ga ik ..................................………………………...……..........................................................................,

want als beloning ………………..............................................................................................................….

HUIDGE GEWOONTE     

Om hoe laat?      

Waar?

Met wie?

Wat voel je?

Welk voordeel?

NIEUWE GEWOONTE

EMPOWER - video 17
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TIJDSTIP      ESSENTIËLE ELEMENTEN VOOR EEN GOEDE AVONDROUTINE

     

Proficiat al weer een stap in de goede richting, slaapwel! 

EMPOWER- video 17



“Where attention 
goes energy flows
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See it, feel it, be it

De opdracht bij deze video komt van Tony Robbins en noemt het ‘Dickens process’ en is gebaseerd op een 
verhaal van Charles Dickens. 

Het is een methode om je weg te leiden van beperkende overtuigingen naar een krachtigere toekomst. Welke 
overtuigingen ondermijnen jouw power en maken je machteloos? Bijvoorbeeld: “Ik ben te jong, ik ben te 
oud, ik kan het niet, ik heb geen tijd, ik ben niet slim genoeg, …”

Om het maximum uit deze oefening te halen gebruik je best de link bij deze video:
https://soundcloud.com/mindmapper-1/tony-robbins-dickens-process

Beluister eerst het fragment en schrijf nadien je antwoorden neer. 

Een andere diepgaande manier is om samen met een coach te ontdekken welke beperkende overtuigingen 
in de weg zitten om deze barrière te doorbreken en deze om te buigen naar vermogende overtuigingen die 
je niet langer vasthouden maar wind in de rug geven. Jij weet het beste wat je zelf nodig hebt op dit moment. 
Jij kiest!

VERMOGENDE OVERTUIGINGEN

Welk betekenisvol doel wil je in de toekomst bereiken?

EMBODY- video 18
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Welke eerste beperkende overtuiging heeft je tot nu toe tegengehouden om dit doel te bereiken?

Ik geloof dat

Wat heeft deze beperkende overtuiging jou in het verleden gekost? Wat heb je door dit geloof verloren?

Zie het, hoor het, voel het

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 1 jaar?

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 5 jaar?

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 10 jaar?

Zie het, hoor het, voel het

Welke nieuwe vermogende overtuiging kan je helpen om je doel te bereiken?

Ik geloof dat

Welk nieuw gedrag kan je hieraan koppelen om meer in lijn te leven met de persoon die je wil zijn?

EMBODY - video 18



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be84

Welke andere beperkende overtuiging heeft je tot nu toe tegengehouden om dit doel te bereiken?

Ik geloof dat

Wat heeft deze beperkende overtuiging jou in het verleden gekost? Wat heb je door dit geloof verloren?

Zie het, hoor het, voel het

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 1 jaar?

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 5 jaar?

Wat is de kost van deze beperkende overtuiging voor jou en de mensen om wie je geeft over 10 jaar?

Zie het, hoor het, voel het

Welke nieuwe vermogende overtuiging kan je helpen om je doel te bereiken?

Ik geloof dat

Welk nieuw gedrag kan je hieraan koppelen om meer in lijn te leven met de persoon die je wil zijn?

EMBODY- video 18
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“
Be the energy 

you want to 
attract in 
the world
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First impressions

Jij bepaalt welke energie je uitstraalt. Hoe wil je gezien worden door de mensen waarmee je in interactie 
gaat? Hoe wil je dat ze je ervaren? Over je denken? Je herinneren? Schrijf het op! 

Wat voor een eerste indruk wil je maken? 

Wat voor soort energie wil je uitstralen? 

Hoe wil je dat mensen jou ervaren? 

Wat wil je dan dat ze over je denken en voelen? 

BEPAAL JE EIGEN ENERGIE

EMBODY - video 19
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“
Expect 

everything 
attach to 
nothing
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Be all in

Peter Thiel, de oprichter van Paypal stelt zichzelf continu de vraag: ‘Hoe realiseer ik mijn 10-jarenplan in 
de komende zes maanden?’ Dit soort denken zorgt ervoor dat je mindset vér out-of-the-box gaat en het je 
dwingt om niet-lineair te denken.

De reden dat ik wil dat je met deze mindset experimenteert, is omdat we opbouwen naar het volgende blok 
‘versnellen’. Hier laat ik je zien hoe je momentum kan opbouwen en echt kan accelereren.

Waar wil je over 10 jaar staan? Wat wil je bereikt hebben? Wie wil je zijn? Hoe ziet jouw leven eruit?

10 jaar op 6 maanden

EMBODY- video 20
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Wat is er nodig om dit binnen 6 maanden te realiseren?

Wat zou je kunnen bereiken als je tijdens de komende dagen en weken super gefocust was op die vraag? Als 
je super moedig was en all-in zou gaan, welke Acceleration Moves zou je dan maken? 

Benieuwd naar een snapshot van jouw EQ? Ontdek HIER hoe je de meest essentiële 
people skills kan ontwikkelen om het beste uit jezelf en anderen te halen:
http://www.slowify.be/leadersofthefuture

EMBODY - video 20
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“
“

What would 
you do if you 

knew you 
couldn’t fail?



“Accelerate by 
slowing down
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In het derde en laatste deel Versnellen leer je momentum opbouwen en leer je hoe je écht kan 
versnellen in de richting die je wil. Ik laat je zien hoe je grote Acceleration Moves maakt en hoe je 
een kwaliteit kan aanscherpen die we van nature in ons dragen: de kwaliteit van ‘vallen en opstaan’. 

Hier staan de 3 I’s centraal: Identify - Integrate - Improve

Deel 3 - VERSNELLEN

Deel 3 - VERSNELLEN
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“
“

Match the frequency of 

the reality you want and 

you cannot help but get 

that reality. 

This is not philosophy. 

This is physics
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Courage

Valkuilen en triggers

Als je begint te versnellen dan zal je te maken krijgen met triggers en valkuilen die momentum kunnen 
afremmen. Externe triggers in je omgeving, maar evengoed interne triggers zoals je eigen negatieve 
gedachten. Gedachten zoals: 

‘Dit zal mij toch nooit lukken’ 

‘Wie ben ik om dit te willen?’ 

‘Ik ben niet slim genoeg’

Je zal geconfronteerd worden met je eigen limiterende overtuigingen, die je gebaseerd hebt op ervaringen 
uit het verleden of op je eigen hoge verwachtingen. Weet dat dit niet de realiteit is. Dit zijn negatieve 
gedachten die vanuit je reptielenbrein getriggerd worden omdat je uit je comfortzone stapt. 

Als eerste stap bij de opdracht van deze video: lees het prachtige gedicht “there is a hole in my sidewalk” 
van Portia Nelson op de volgende pagina. Hoe ga jij om met het gat in jouw voetpad? Laat het gedicht je 
vertrouwen geven om verder te groeien en je momentum te behouden. Identificeer nu zo veel mogelijk 
potentiële valkuilen & triggers. Lijst ze op en bedenk hoe je hier vanaf nu mee zal omgaan. 

Tot slot: Deel met iemand wat je geïdentificeerd hebt.

Als je dit gedaan hebt, ben je beter voorbereid, zal je minder snel ontmoedigd of gefrustreerd raken en 
sneller de draad terug oppikken wanneer je toch in een valkuil belandt. Dit geeft vertrouwen om te groeien 
en je momentum niet te verliezen eenmaal je begint te versnellen in de richting die je wil. 

IDENTIFY - video 21
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I WALK DOWN THE STREET
-

Portia Nelson

I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.

I fall in.
I am lost... I am helpless.

It isn't my fault.
It takes forever to find a way out.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.

I pretend I don't see it.
I fall in again.

I can't believe I am in the same place.

But, it isn't my fault.
It still takes me a long time to get out.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.

I see it is there.
I still fall in. It's a habit.

My eyes are open.
I know where I am.

It is my fault. I get out immediately.

walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.

I walk around it.

I walk down another street.
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VALKUILEN EN TRIGGERS HOE ZAL JE HIER ANDERS MEE OMGAAN VANAF NU?

IDENTIFY- video 22
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A Museum-day

Kunnen omgaan met onzekerheid, kunnen omgaan met ‘het niet weten’ is één van de meest cruciale skills die 
jou futureproof zullen maken. Het doel is om meer en meer comfortabel te worden buiten je comfortzone.  
Onzekerheid is nu eenmaal de basis van alle groei en vooruitgang. En dat vraagt moed!

Wat zijn drie Acceleration Moves die een beetje spannend zijn voor jou, waar er een beetje onzekerheid 
bij te pas komt en die je flexibiliteit en je zelfvertrouwen zullen vergroten? Deze acceleration moves laten 
je toe om los te komen van de illusie van zekerheid en laten je bewegen in de richting van jouw doelen en 
verlangens.

1

2

3

Acceleration Moves

IDENTIFY- video 23
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Je opdracht voor vandaag: Beantwoord de volgende 3 vragen:

Wat zijn de elementen van een ideale dag? Schrijf minstens 5 dingen op die deel uitmaken van een ideale 
museum-dag, ongeacht wat er verder nog zou gebeuren die dag.

1

2

3

4

5

Denk na over wat je toekomstige zelf van plan is tijdens zo een ideale dag? Waar is die op gefocust? Waar 
is die mee bezig? 

IDENTIFY- video 23
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Plaats alles in een timeframe. Lijst vanaf ‘s ochtends - wanneer je wakker wordt - alle activiteiten op die je 
de hele dag zou willen zien gebeuren. 

Uiteraard zullen alle dagen er niet hetzelfde uitzien. Daarom is het identificeren van de kernelementen 
super belangrijk. Daarnaast zal het je helpen als je de tijd neemt om het effectief in een timeframe uit te 
schrijven.

IDENTIFY - video 23



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be 101© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be



© 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be © 2022 ACCELERATION BOOK | www.accelerationacademy.be102

Repetition is the mother 
of integration

In deze opdracht gaan we de inzichten integreren die je tot nu toe hebt opgedaan. De opdracht voor vandaag 
is om alle dingen te verwerken die je hebt geleerd, alle dingen die je hebt toegepast, geoefend en ervaren. 
Schrijf ze allemaal op en deel ze met iemand. Deel wat je leert, want dat versnelt je groeiproces en je 
resultaten enorm. Deel niet alleen dat je deze online training volgt, maar ook wat je over jezelf hebt geleerd, 
wat je over het leven hebt geleerd en hoe je perspectief veranderd is en hoe je de dingen anders ziet.

Als je echt wil versnellen naar je doelen en verlangens, dan is het cruciaal om sterk te eindigen. Want door 
sterk te eindigen bouw je zelfvertrouwen op.

INTEGRATE- video 24
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INTEGRATE - video 24
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“
“

If you pile up 

enough tomorrows, 

you’ll find that 

you are left with 

nothing but a lot of 

empty yesterdays
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A powerful experience

Welke super betekenisvolle ervaring kan je vandaag creëren? Een ervaring in de komende 24u die zo krachtig 
is dat ze jouw leven misschien wel verandert. Onthoud dat je in één dag meer impact kan maken dan in een 
heel jaar, als je echt op zoek gaat naar wat het meeste betekenis heeft voor jou. 

Think about it en creëer die ongelooflijk betekenisvolle ervaring vandaag!

INTEGRATE- video 25
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“
“
Multi-tasking is 

the ability to screw 

everything up 

simultaneously
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Single-tasking

Met alles wat je tot nu toe gedaan hebt, neem nu tijd om je intenties te herformuleren en schrijf op wat 
de meest betekenisvolle toekomst zou zijn die je zou kunnen creëren, zonder je zorgen te maken over wat 
andere mensen denken.

Wat zou je doen als je niet kon falen en als je je niets zou aantrekken van wat andere mensen van je denken? 
Beeld je in hoe het zou zijn als je  ALL-IN zou gaan op die toekomst! 

Uiteindelijk haal je uit het leven wat je er zelf in steekt. Daarom is het zo belangrijk om all-in te gaan op 
datgene waar jij het meest in gelooft. 

INTEGRATE- video 26
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“
“
The only person 

you should try to 

be better than, is 

the person you 

were yesterday’
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Tracking your wins

Als je niet regelmatig de tijd neemt om je evolutie in kaart te brengen, dan zal je die kleine wins nooit leren 
appreciëren. Als je niet beseft waar je bent en alleen maar focust op wat er nog niet is, dan kan je niet 
genieten van alle mooie momenten in het hier en nu en mis je alle voordelen van mindfulness. 

Wat zijn jouw wins van de afgelopen dagen? Lijst ze op. Allemaal!

Als je deze oefening naar the next level wilt brengen, dan kan je teruggaan en nadenken over alle stappen 
die je vooruit gezet hebt in de afgelopen periode. Breng hiervoor de grote wins van de laatste 3 maanden in 
kaart.

Als je deze oefening nog meer diepgang wilt geven, is het heel krachtig om niet alleen de big wins in je leven 
van de afgelopen 3 maand op te lijsten, maar ook die van het afgelopen jaar en alle wins die je de afgelopen 
10 jaar hebt behaald. 
 
Mijn big wins sinds de start van het acceleration traject:

IMPROVE - video 27
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Mijn big wins van de afgelopen 3 maanden:

Mijn big wins van het afgelopen jaar:

Mijn big wins van de afgelopen 10 jaar:

IMPROVE - video 27
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“ “The only way to 

predict the future, 

is to create it
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The last dance

Hoop is een essentiële voorwaarde voor motivatie en geluk. En hoop is cruciaal om elke dag opnieuw uit je 
bed te komen en ‘Acceleration Moves’ te maken. Schrijf op waar je echt op hoopt in de toekomst.
En breng in kaart hoeveel hoop je hebt.

Want hoop is niet zoiets van: je hebt het of je hebt het niet. Het gaat over een spectrum. Hoeveel hoop heb je 
echt? En op welke manier zou je vandaag die hoop kunnen vergroten?

Hoop gaat over je verwachtingen voor de toekomst. Als je verwacht dat er ongelofelijke dingen zullen 
gebeuren, is de kans veel groter dat ze gebeuren. Bovendien is de kans veel groter dat je dingen durft te 
ondernemen en doen dan wanneer je er alleen maar passief op wacht en bij de pakken blijft zitten. 

IMPROVE- video 28
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Mijn future big wins van de komende 3 maanden:

Mijn future big wins van het volgende jaar:

Mijn future big wins van de komende 10 jaar:

IMPROVE - video 28
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There is no fast

Proficiat om tot hier te komen. Je mag trots zijn op jezelf voor alle tijd en energie die je in jezelf geïnvesteerd 
hebt!

De grootste valkuil op weg naar je verlangens en doelen is ongeduld. Het zorgt voor stress, ontevredenheid 
en angst. Het is onze impuls om alles ‘snel’ te realiseren. Maar dit is geen quick fix. De tools die je aangereikt 
krijgt in deze online training zijn bedoeld om een leven lang te gebruiken. 

Verandering in gang zetten, is als pompoenzaadjes planten. Je wordt je vaak pas bewust van de veranderingen 
die je hebt doorgemaakt, lang nadat ze hebben plaatsgevonden. Het vraagt om vertrouwen. 

“Expect everything, attach to nothing”

Nu je deze online training bijna hebt afgerond, mag je terugblikken op de afgelopen periode en in kaart 
brengen wie je nu bent met alle vooruitgang die je gemaakt hebt. 

Vergelijk deze resultaten met de persoon die je was voor je aan de online training ‘Bewust Versnellen’ begon. 
Dit kan je teruvinden bij de opdracht van video 2 die je aan het begin van deze online training hebt gedaan. 
Zet je opnieuw voor de spiegel. Maak de balans op aan de hand van deze vragen en kleur de tekening in om 
een goed beeld te krijgen van waar je je nu bevindt. 

En je weet ondertussen hoe het werkt: voor een maximaal resultaat deel je dit best met ten minste 1 persoon 
uit je omgeving. 

IMPROVE- video 29
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Wie ben ik op dit moment?

IMPROVE - video 29
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Hou jezelf een spiegel voor en neem de tijd om de balans op te maken van onderstaande facetten.  
Scoor jouw eigen leven en beschrijf waarom je hier nu bent. 

Op vlak van WERK scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van VRIENDSCHAPPEN scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van GEZIN scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van HOBBIES scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van PERSOONLIJKE GROEI scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

IMPROVE - video 29
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Op vlak van ONTSPANNING scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van FINANCIËLE SITUATIE scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

Op vlak van GEZONDHEID scoor ik mezelf een

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdat

IMPROVE- video 29
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Als je zonder oordeel in kaart hebt gebracht waar je nu in je leven staat, vertel dan tenminste één 
persoon over je huidige score en waar je je nu bevindt. Je hoeft hen niet te overtuigen om deel te 
nemen aan deze online training, alleen al het delen van jouw resultaten zorgt ervoor dat je jezelf 
accountable houdt waardoor je resultaten nog meer de lucht in kunnen schieten.

Kleur onderstaande tekening in en krijg een visueel overzicht van waar je je nu bevindt. Vergelijk 
deze tekening met de tekening die je maakte bij video 1 aan het begin van deze online training. 
Welke facetten hebben meer aandacht gekregen? Welke minder? Waar zou je graag meer aandacht 
aan besteden? 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IMPROVE - video 29
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“ “You are becoming

who you are!
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You did it.
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