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Ontdek wat echt belangrijk voor je is

als jouw
 leven een cirkel is, w

aar sta je dan?
Inez van O

ord

Ontdek wat echt belangrijk 
voor je is

Deze box helpt bij het nadenken over de 
dingen die we echt belangrijk vinden. Net als 
in het boek Als jouw leven een cirkel is, waar 
sta je dan? komen we door vragen te stellen 
in actie. Het boekje en de 42 kaarten geven 

ons inzicht in waar we nu staan. Zijn we alleen 
nog bezig met geld? Met de feiten? Of 

hangen we te veel aan onze idealen? Doen 
we nog wat we belangrijk vinden? Deze box 
helpt om – ook samen met vrienden – het 
gesprek aan te gaan over de dingen die 

ertoe doen, die ons gelukkig maken.

Inez van Oord is founding editor van  
Happinez. De volgende stap in haar leven 
was het boek Als jouw leven een cirkel is, 

waar sta je dan?
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voorwoord

Deze box gaat net als mijn boek over cirkels.
Over cirkels met een kruis erin. Als een kompas. 
Noord en Zuid kun je vervangen door ‘hemel’ 
en ‘aarde’, door ‘geest’ en ‘lichaam’. Oost en 
West door ‘ik’ en ‘de ander’.

De ring kun je zien als symbool voor ons leven, 
je eigen leven. Dat kan je helpen om dingen te 
begrijpen, in te delen, te kijken waar je staat.

Zie jezelf als een cirkel.
Maak je kompas, bepaal waar je staat en kies je 
richting. Zoals ik altijd heb gedaan, in elke fase 
van mijn leven.

Ik zette een punt, opnieuw en elke keer weer, 
omdat de middelpuntvliedende krachten zo 
sterk zijn dat een mens gemakkelijk zijn eigen 
grens over gaat. Over de rand. Buiten de cirkel, 
en buiten adem terug naar het midden.

De mooiste en moeilijkste plek om te zijn.

Inez
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Je kunt altijd opnieuw beginnen  

en bewust een nieuwe richting kiezen.

Gun jezelf die zoektocht naar het midden

en laat de hele cirkel tot leven komen!
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Ego Ik / Het 
Persoonlijke Ik

De ander 
en het andere

Het ideale ik zit in 
het midden, rondom 
het midden, dus met 
de Ik op rechts wordt 
het ego ik bedoeld.

Great spirit / god / geloof

geld / vorm
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- CIRKELVRAAG -

bekijk de cirkel 
- waar sta je? 

Vooral in de buurt van ego/ik of juist  
van de ander? Dicht bij hemel of bij aarde?
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- WOORDEN & WAARDEN -

Authenticiteit
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- CIRKELVRAAG -

is er op dit moment 
ruimte voor idealen en 
zingeving in je leven?
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- WOORDEN & WAARDEN -

Betrouwbaarheid
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- WOORDEN & WAARDEN-VRAAG -

Welke 4 waarden zijn nu 
belangrijk voor je en spelen 

op dit moment een rol 
in je leven?
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