Making sense of last month

Energizers

Drainers
This is what drained your energy and made you
feel low, whether actual things or things in your
head.

Accomplishments

Enablers

This is the stuff you got done

These are habits, processes & people
that helped you get things done

Monthly score

This is what made you happy / energized last
month. Things you've done, movies you've seen,
books you've read, people you've hung out with,
habits you picked up, etc...

Personal growth & development
Family & friendships
Romantic relationships
Career & purpose
Health & wellbeing
Hobbies & interests
Adventure & exploration
Physical environment
Finance

Making sense of next month

Less

Same

More

Things you want
less of
in your life

Things you want to
keep the way they are
in your life

Things you want
more of
in your life

Top goals for next month
Your biggest priorities for next month.
Make them specific!

1.
2.
3.

Specific actions
Specific actions that will get you closer to your goals

1.
2.
3.

Ont-wikkeling van afgelopen maand

Boosters

Slurpers
Dit kostte jou afgelopen maand energie en had
een negatieve invloed. Dingen in je hoofd tellen
ook mee!

Resultaten

Helpers

Dit is wat je voor elkaar hebt gekregen.

Dit zijn gewoonten, processen en mensen
die je helpen dingen voor elkaar te krijgen.

maandscore

Dit is waar je afgelopen maand blij van werd en
energie van kreeg. Mensen, films/boeken,
activiteiten, noem maar op!

Persoonlijke groei/ontwikkeling
Familie/gezin en vriendschappen
Romantische relaties
Carrière en zingeving
Gezondheid en welzijn
Hobby's & interessen
Avontuur en grenzen verleggen
Je fysieke omgeving
Financiële zaken

Ont-wikkeling voor komende maand

Minder

Zelfde

Meer

Waar je minder van wilt
in je leven

Wat je hetzelfde wilt
houden

Waar je meer van wilt in
je leven

Topdoelen komende maand
Je belangrijkste prioriteiten voor komende maand.
Maak ze specifiek!
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Concrete stappen
Specifieke acties die je dichter bij je doelen brengen
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