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Het mooiste cadeau
wat jij jezelf kan geven

Als een onrustig ‘rupsje nooit genoeg’ of hoe je het ook maar wilt noemen, leidde ik mijn leven. Het continu
najagen van status in werk en materieel, maar ook de leegte ervaren bij het bereiken van mijn doelen,
ambities, dromen en wensen. Het voelde als een soort honger die nooit gestild werd. Sinds een paar jaar
ervaar ik veel meer rust en vertrouwen, ondanks dat ik in de meest onrustige en onzekere periode in mijn
leven zit. Een paar grote teleurstellingen als ondernemer en ook privé ging het niet zoals gedroomd.
Innerlijke rust is, volgens mij, het allermooiste cadeau dat ik mezelf heb kunnen geven. En dat gun ik iedereen.
Wat ik zelf miste is een pragmatische niet zweverige methode om mezelf te ontdekken en te ontwikkelen. Als nu
een moment is dat je hierdoor geïnspireerd wilt worden, deel ik graag mijn inzichten met je. Ik ben een ingenieur,
dingen moeten voor mij meetbaar zijn, ik hou van snelheid en heb niet de rust om te mediteren. Wel ga ik regelmatig hardlopen zonder muziek, telefoon of sporthorloge waardoor ik een soort ﬂow ervaar, wat je misschien zou
kunnen vergelijken met mediteren.
Ondanks dat ik hou van snelheid waarschuw ik je nu alvast dat er geen snelle oplossing bestaat om een Concrete
Haalbare en Inspirerende ambitie (CHI, toevallig ook levensenergie in de Chinese cultuur) te vinden en te
formuleren. Een CHI ambitie is iets wat je voelt en niet denkt. Ik ben blij dat ik mijn CHI ambitie heb gevonden
maar het heeft mij veel bloed, zweet en tranen gekost. Die ervaring wil ik graag met je delen en ik heb een paar
tips voor je. Als jij jouw CHI ambitie hebt gevonden zul je merken dat je meer rust en vertrouwen hebt omdat je
steeds betere beslissingen kan nemen over activiteiten en mensen die bij jou passen. Daardoor haal je meer
energie uit de dingen die je doet en met de mensen waarmee je leeft, studeert of werkt.
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OK, eerst wil ik het uitgangspunt van mijn stappenplan met je delen voordat we de diepte in
gaan: je hersenen herkennen en begrijpen vooral wat ze eerder hebben gezien én begrepen
hebben. Mensen in een oerwoud die nog nooit een smartphone hebben gezien en ervaren
zullen hier ook geen behoefte aan hebben. Dus als jij nu een verlangen voelt voor iets, is de
kans vrij groot dat het voortkomt uit een ervaring uit het verleden.
Dus je ware ambitie/wens/droom is een logisch vervolg van de rode draad in je leven.

Hierbij mijn 5 stappenplan om je rode draad te vinden en je CHI
ambitie te formuleren:
STAP 1
Schrijf je persoonlijke ambitie op, neem daar de tijd voor. Als je het eerder hebt geformuleerd bij je iSeekMe
proﬁel, log dan in en check deze nogmaals.

STAP 2
Deel je persoonlijke ambitie met een aantal familieleden en vrienden en vraag om een eerste reactie, stel hen
vervolgens een verdiepingsvraag, bijvoorbeeld: “Als jij mijn persoonlijke ambitie leest wat voor stappen zou jij
vandaag ondernemen om deze ambitie te realiseren?“ Het is leuk om hier met elkaar over van gedachten te
wisselen. Hó wacht even, ik hoor je denken. Dit voelt niet comfortabel om ditnzo even te doen met vrienden en
familie! Herken je dat? Ik kan je zeggen dat dit ‘taboe’ onterecht is. Je hebt anderen nodig om jezelf te ontdekken
en andere mensen vinden het leuk om te helpen. Alleen zijn we bang om onze dromen en wensen bloot te stellen
aan anderen.

STAP 3
De stappen 1 en 2 zijn nodig om alles wat jij in je hoofd had, te kunnen dumpen/uiten. Een CHI persoonlijke
ambitie is de rode draad van alles wat je tot nu toe hebt gedaan of ervaren hebt in je leven. Naar mijn idee heb je
de keus om deze ervaringen te beschouwen als leermomenten, ter voorbereiding op je te vervullen ambitie. Of je
vader rijk was of een dronkaard, heeft jou op een bepaalde manier gevormd en je met bepaalde onderwerpen
geconfronteerd. Of jij je ouders niet hebt gekend, omdat je in een pleeggezin bent opgegroeid heeft je als
voorbeeld geconfronteerd met een maatschappelijk thema als adoptie en heeft je op een bepaalde manier
gevormd. Om een persoonlijk voorbeeld te geven, ik ben geboren en getogen op Curaçao. Passievol leven is voor
mijn een belangrijk onderwerp. Mijn ouders hebben mij heel vrij opgevoed en veel verantwoordelijkheid gegeven.
Die vrijheid is een belangrijke drijfveer voor mij om te ondernemen. Dit is de positieve kant. Het kan voor jou juist
het gebrek aan vrijheid zijn, dat nu een drijfveer is. Uit positieve en negatieve ervaringen kan je een leermoment
halen en dit ‘toevoegen’ aan je rode draad. Mijn ervaring is dat je door op deze manier te kijken naar je verleden,
je ook anders kunt gaan kijken naar het heden en toekosmt. Zo heb ik ook anders leren kijken naar de rol van
mijn vader in mijn leven.
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Beantwoord de volgende vragen:
1: Wat heb je meegekregen van je opvoeding thuis?
Wat vonden je opvoeders belangrijk?
2: Wat zijn thema’s in onze samenleving die jou echt raken?
3: Wie heeft jou enorm geïnspireerd en waarom?
4: Welke kansen zie je nu?
5: Wat is jouw grootste frustratie?
6: Is er een relatie tussen jouw frustratie en een maatschappelijk thema?
7: Wat kan je heel goed?
8: Wat zou je willen leren?
9: Wat is de kern van je studie of opleiding? Wat heeft het jou gebracht?
10: Wat zit in jouw DNA, m.a.w heb je meegekregen van je ouders of je grootouders?

STAP 4
Nu kan je een 2-de versie van jouw persoonlijke ambitie formuleren met iets meer diepgang. Vraag een vriend,
collega, partner of familielid samen met jou te puzzelen met de antwoorden uit vraag 3. Formuleer hiermee een
nieuwe versie van jouw ambitie die meer CHI (Cocreet Haalbaar en Inspirerend) is.

STAP 5
Het onderhouden van je Persoonlijke ambitie. Mijn visie is dat jouw persoonlijke ambitie iets is dat continu in
ontwikkeling is. Je kan het vergelijken met de software op jouw telefoon. Continu zijn er nieuwe inzichten, er
wordt daarom een nieuwe versie gemaakt die beter en of sneller werkt. Zo werkt het ook met ambities. Het moet
concreet haalbaar en inspirerend zijn. Geen grote dromen die dromen blijven. Bij het nastreven van je ambitie
maak je mooie dingen, maar ook teleurstellingen mee. Je leert en groeit en je maakt steeds weer een nieuwe
versie van je ambitie.
Ik wens je veel succes met vinden en het doorontwikkelen van je CHI ambitie. Als je vragen of opmerkingen hebt
dan kun je me direct mailen op steven@silkbricks.com. In de bijlage vind je een paar voorbeelden van sterke,
eﬀectieve CHI ambities (rechts) en minder eﬀectieve CHI ambities (links).
Meld je aan op app.iseekme.com en start met de eerst versie van jouw ambitie. Als je wilt dat ik je help, nodig mij
dan uit als jouw supporter (steven@silkbricks.com)
Groet en tot horens,
Steven de Lira
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Bijlage
Hieronder zie je een overzicht van ambities die wij in de praktijk zien. De meeste mensen
formuleren hun ambitie zoals in de linkerkolom. Uit een onderzoek die we samen met
Hogeschool Leiden (faculteit toegepaste psychologie) uitvoerden blijkt dat mensen met een
ambitie die meer aansluit bij de rechterkolom als productiever worden ervaren door hun
manager.
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