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Doener,
Ik ben er van overtuigd dat er ‘iets’ is in
jouw leven wat je ooit graag wilde, of wat je
ooit zou willen doen of meemaken. Iets wat
tot op heden NIET is gebeurd. Ergens baal
je daar toch wel een beetje van…
Want…hoe zou het zijn als je deze Droom
eens ging DOEN? Wat heb je nodig? Hoe
zou jouw leven eruit zien als het WEL
werkelijkheid zou worden?
Het DOEN van Dromen geeft heel veel
plezier, voldoening & dankbaarheid voor
het leven & voor jouw eigen leven.
Want jij bent bijzonder! Jij bent zeker de
moeite waard om alles uit jouw leven te
halen wat mogelijk is. En er is veel meer
mogelijk dan je ooit had gedacht! Laten we
om te beginnen maar eens Dromen gaan
DOEN!
Dan wordt automatisch het leven stukken
beter en dragen we allemaal ons steentje bij
om deze GEWELDIGE planeet een stuk
beter achter te laten dan hoe wij haar
vonden.
Doe je mee? Ga jij jouw Droom DOEN?
Ik hoop jou en andere Droomboek Doeners
te ontmoeten tijdens een Droomboek
INTRO!
Voor nu wens ik je veel plezier & moed!
Dorien Ketel

DROOMBOEK
INTRO 2022
s,
Dag mooi men

Ik zit hier op een prachtige herfstmorgen in de suburbs van Washington
D.C. in Amerika. Wij zijn onze droom gaan doen! Wij zijn als gezin al 8
maanden fulltime aan het reizen. De eerste zeven maanden reisden we met
onze truck en de laatste 3 weken zijn we aan het oppassen op dieren bij
mensen thuis. We hebben eerst twee fantastische weken gehad in midden
Frankrijk waarbij we 5 Jack Russels bezig hielden (of zij ons). En nu houdt
een prachtige siamees ons in de gaten.
Wij zijn onze dromen gaan doen!
We hebben een vrachtwagen gebouwd tot een compleet zelf-voorzienend
huis op wielen, ons stenen huis in Gouda verkocht en op pad gegaan
Europa door. Het was een schitterende ervaring. Maar niet gemakkelijk.
Exact acht jaar later pak ik het Droomboek weer uit de kast. En wat is er de
afgelopen acht jaar veel gebeurd. Mijn kids zijn inmiddels pubers en Eli
(13jr) is al groter dan mij. Ik heb de afgelopen acht jaar ontdekt wat passief
inkomen is, gewerkt als energetisch therapeut, ben in crypto gedoken, heb
human design ontdekt, ben weer begonnen en gestopt met paardrijden.
Dat is het eerste wat boven komt als ik terugkijk op deze jaren.
Wat ook veel impact heeft gehad was dat ik volgens een paar artsen al
dood had moeten zijn. Ik heb deze artsen gevraagd: ‘ga ik dood van de
diagnose of door jullie behandeling?’. Ik heb simpelweg ‘nee’ gezegd tegen
hun aanbod. Maar dat vroeg om een lading moed waar je U tegen zegt. Zo
kwam ik in aanraking met de 5 biologische natuurwetten, dit gaat over het
ontstaan en verloop van wat wij zien als ziektes. En er is nog iets gebeurd
waar ik nog geen moed voor heb om dat publiekelijk op te schrijven, wie
weet, ooit. En ik heb natuurlijk mijn vrachtwagenrijbewijs moeten halen.
Dat was heel gaaf om te doen!

Dit alles had ik van te voren echt nooit kunnen bedenken. Het is alleen
maar gebeurd omdat ik op een dag zei: ‘en nu is het klaar, nu MOET het
anders’. Geen idee WAT en HOE, maar alles in mij stond open voor een
ander soort ervaring. En toen begon het dus.
In 2013 was de eerste keer dat ik een Droomboek Doener workshop hield. Ik
kan me niet meer herinneren wat ik toen opschreef wat mijn dromen
waren. Ik weet wel dat ik niet van te voren had kunnen bedenken wat ik nu
heb meegemaakt. Het leven verliep een beetje anders. Wat er is gebeurd is
mooier dan ik had kunnen bedenken, intenser, veel meer zogezegd Léven.
Met ook nieuwe mensen die ik acht jaar geleden niet eens kende! Maar ik
ben ook vrienden kwijtgeraakt. Mensen die mijn keuzes gewoon niet
snapten en niet meer met mij om wilden gaan. Dat deed pijn. Maar de
nieuwe vrienden die ik heb ontmoet zijn GOUD waard. En dat was nooit
gebeurd als ik niet elke keer weer uit die comfortzone was gestapt. Uit het
bekende naar het onbekende. Soms gebeurde dat onbewust en ging je
gewoon. Soms moest ik heel bewust stil staan bij de volgende stap omdat ik
zooo bang was voor de mogelijke uitkomst ‘wil ik dit echt, ga ik dit echt
doen?’. En elke keer weer bleek dat het een goede stap was: omdat je ervan
groeit. In zelfkennis. In mensenkennis. In het opdoen van ervaringen van
wat het leven allemaal te bieden heeft.
Genoeg over mij. Wat zijn jouw dromen? Wat zou jij graag willen dat er
gebeurt? Laten we gaan kijken naar jouw dromen, wat huist er in jou wat
zichtbaar wil worden? Wat let je, om dit te gaan doen?
Je dromen gaan doen vraagt om moed, heel veel moed. Je stapt
voortdurend uit je comfortzone en man wat is het daar prettig. Door je
droom te gaan doen wordt comfortzone zodanig opgerekt dat jij je in
steeds meer situaties en omstandigheden comfortabel voelt om volledig
jezelf te kunnen zijn! Hoe gaaf is dat, dat jij gewoon jij doet. En dan valt alles
op z’n plek.
Ik wens je veel moed en loop graag een stuk met je mee op dit nieuwe,
onbekende pad.
Alles goeds voor nu,

Dorien

DO
MORE
OF
WHAT
YOU
LOVE

Wat zijn DROMEN?
Verlangens die je had en bent vergeten
Dromen die je nooit hebt durven of mogen dromen
Grote ideeën én kleine ideeën
Stel je voor dat je nog een korte tijd te leven had: wat zou je doen en wie
neem je mee?
Of je wint opeens de loterij. Wat zou je doen met de prijs?
Wat wilde je als kind altijd al doen?
Waarvan zou je het meeste spijt hebben als je het tijdens je leven NIET
had gedaan?
Als je drie wensen mocht doen die ZEKER uitkomen, wat zou je wensen?
En nog veel, veeel meer!
Hoe weet je of een droom juist is?
Er is geen goed of fout: elke droom, elk verlangen is helemaal ok. Terwijl
je het bedenkt of opschrijft lijkt het misschien onmogelijk MAAR
tegelijkertijd ervaar je een enorm gevoel van enthousiasme, van
opwinding. Hoe zou het zijn als je denkt aan de mogelijkheid om DIT mee
te maken!
Ga niet teveel denken: ‘Zou dit wel kunnen? Hoe moet dit dan?’. Nee:
schrijf gewoon al die kleine hints op die bij jou van binnen oppoppen.
ALLES.
Een Droom staat altijd in 1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Dus:
ik heb…, ik weet…, ik ben…, ik fiets… etc.
Bekijk je lijst regelmatig en beoordeel of er dromen af kunnen of je
dromen kunt aanscherpen of afvinken:
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Yes! Jij bent e
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Fysiek
Dit gaat over alles rondom jouw lichaam.
Denk aan voeding, kleding, sauna dagen, sporten, sex, make-up, ... Wat zou jij nog willen meemaken?
VB: Ik ren de 10km tijdens de marathon in Rotterdam | Ik wil graag nog eens meemaken hoe het is om met
iemand anders sex te hebben | Ik wil weten op welke voeding mijn lichaam het beste functioneert | Elke
maand plan ik een saunadag mét massage | Ik draag kleding waar ik van straal

Fysiek

Spiritueel
Spiritualiteit is ‘hip’. Weten wie je bent en wat je hier te doen hebt is ‘handig’. Weten dat het universum altijd
vóór ons is. Ontdekken hoe je kan werken met bepaalde tools. Contact hebben met engelen. Het integreren
van het onzichtbare met het zichtbare in dit leven. Oefenen oefenen oefenen. Om volledig mens te kunnen
zijn. Waar verlang jij naar? Wat wil ik nog beleven?
VB: Ik vertrouw m’n intuitie | Ik leer werken met de tarot | Ik werk samen met mijn gidsen | Ik wil graag
dominee worden | Ik bezoek Taizé/ Jeruzalem/ ...

Spiritueel

Interesses
Vanuit de Human Design heb ik een 5/1 profiel. De 1 staat voor de onderzoeker. Ik ben dan ook altijd aan
het studeren. Er is altijd wel ‘iets’ wat ik nog wil uitzoeken of waar ik nog een vraag over heb. Er staat altijd
nog wel een cursus op mijn verlanglijst om te volgen. En ik lees altijd meerdere boeken tegelijk. De
onderwerpen waar ik me in heb verdiept zijn in de afgelopen jaren steeds veranderd, het één leidt naar het
ander. Maar ‘de mens en zijn gedrag’ is eigenlijk de rode draad in dit alles.
Heb jij nog een cursus die je wilt volgen? Of wil je nog een (vervolg) diploma halen? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik doe mee aan deze training/ cursus/ opleiding | Ik lees elke maand 1 boek van mijn boekenlijst

Interesses

Professioneel
Wat zijn jouw verlangens rondom jouw werk? Wat wil jij oefenen om jouw ervaring op je werk of
werkomgeving te verbeteren? Op welke (andere) wijze zou jij wel geld willen verdienen? Wat is er voor nodig
om meer ‘jij’ te kunnen zijn? Waar droom jij van om nog eens mee te maken?
Uiteindelijk is de wereld erbij gebaat dat ieder van ons zichzelf mag zijn, én daarmee je brood kan verdienen.
Dat je 100% op je plek bent en niet 80% of minder. Dat betekent ook dat het type werk wat veel mensen nu
nog doen zal veranderen omdat er nog meer geautomatiseerd zal worden. Daar is op zich niks mis mee, het
geeft ons ruimte om meer mens te zijn. Waar verlang jij naar? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik heb een nieuwe taak/ baan | Ik verbeter mijn presentaties | Ik integreer mijn hobby | Ik heb een side
hustle | Ik groei door naar functie x| Ik draai in 2027 een omzet van …

Professioneel

Emotioneel
Vanuit de Human Design heb ik een zogeheten Emotional Authority. Ik leef voortdurend in en met een
emotionele golf en voel altijd emoties, altijd. Dat kan enorm vermoeiend zijn óf juist duidelijkheid geven: dit is
wat ik (niet) wil want daar word ik (niet) blij van. Ik ben aan het oefenen om beter mijn woede te uiten: beter
mijn grenzen aan te geven. Ik heb één keer staan schreeuwen tegen de buurman die mijn zonnebloemen uit
de grond stond te trekken. Ik was blij met mijn reactie want ik wist niet dat ik uberhaupt tegen iemand kon
schreeuwen. Wat bij mij voorop staat is dat ik altijd vriendelijk wil reageren no matter what. Daar hebben
mensen meer aan dan gesnauw en gejammer. Bewust zijn in wat je van binnen voelt en hoe je daar
vervolgens naar buiten toe naar handelt. Een hele leerschool an sich wat volgens mij ons hele leven
doorgaat. Wat zijn jouw verlangens omtrent jouw emoties? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik kies om in elke situatie goed te reageren | Ik uit mijn woede | Ik leer mijn grenzen aangeven | Ik
omarm alle emoties die ik voel | Ik zet mezelf voorop zodat ik me goed voel

Emotioneel

Financieel
Ik houd van geld. Geld maakt het mogelijk om (nieuwe) ervaringen op te doen. Vliegtickets te kopen, uit eten
te gaan of uberhaupt gewoon alle rekeningen te kunnen betalen. Om al onze onzichtbare verlangens
zichtbaar te maken. Niet alles hoeft geld te kosten maar alles heeft wel een waarde. En geld gebruiken we nu
als ruilmiddel voor deze waarde.
Er zijn veel subonderwerpen als het gaat over geld. Denk aan: budgetteren, zakgeld voor de kinderen,
hypotheek regelen, investeren in aandelen (hoe werkt dat?) of crypto, vakanties, onderhandelen, sparen,
money mindset: welke ideeën heb jij meegekregen vanuit je opvoeding over geld. Een gift geven of zelf een
gift ontvangen (hoe voelt dat?). Geld is een onderwerp wat ons triggert. Het is nog altijd taboe om hier
‘gewoon’ over te kunnen praten. Wat zijn jouw verlangens rondom JOUW geld? Hoe wil jij je hierover voelen?
Welke ideeën wil jij jouw kinderen meegeven? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik regel 10% meer inkomsten | Ik geef meer giften | Ik voel me tevreden met mijn geld | Ik groei mijn
kennis rondom investeren | …

Financieel
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Mentaal
Mindset is everything. Hoe je denkt en voelt over alles in dit leven is nogal bepalend. Jaren terug kreeg ik bij
een psychologisch onderzoek voor een baan de diagnose ‘depressief’. Ik voelde me niet depressief maar
deze diagnose zette mij wel aan het denken: er was blijkbaar een betere manier om te denken waar ik me
niet bewust van was. Hier kon ik in groeien en dat heb ik gedaan. Je kunt je denken trainen. Je bent niet je
gedachte: je hebt een gedachte. Je bent niet je emotie: je vóelt je boos/blij. Hoe ervaar jij jouw mentale
gesteldheid? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik leef zonder angst voor… | Ik volg een mindfulness training | Ik ga in therapie | Ik ben me bewust van
mijn denkpatroon

Mentaal

Avontuur
Wij zijn op pad gegaan. Met onze truck. Op avontuur. Wat we niet wisten was dat we elke dag zóveel
avonturen mee zouden maken dat we snákten naar minder avontuur. Gewoon een supersaai leven leek
ineens héél aantrekkelijk.
Avontuur hoeft niet groot te zijn. Avontuur zit ook in een klein hoekje. Je ontmoet iemand die je haar
favoriete plekjes in die onbekende stad laat zien. Je proeft nieuwe gerechten. Je laat je verrassen tijdens een
speurtocht. Je gaat eindelijk die droomreis doen naar Australië. Je knoopt een gesprek aan in je favoriete
koffietentje. Avontuur is ‘ja’ zeggen tegen het onbekende en die ervaring volop beleven. Je onderdompelen in
wat het leven ons allemaal heeft te bieden. Wat wil je nog beleven?
VB: Ik heb elk jaar met elk kind apart een uitje | Ik vlieg in een luchtballon | Ik eet een onbekend gerecht | Ik
sta open voor het onbekende

Avontuur

Creatief
Ik typ dit in de kamer van een creatieve vrouw die zelf prachtige truien en vesten breit. Er hangen hier
onvoorstelbare mooie dingen aan de muur. Zij vond deze passie om zich creatief te uiten. Zij heeft het ook
nodig omdat ze met haar werk alleen maar met haar hoofd bezig is: ze houdt zich bezig met terrorisme
bestrijding. Ik kan me niet voorstellen dat je daar gelukkig van wordt en toch heeft ook dat onderwerp haar
interesse. Gelukkig zijn we allemaal verschillend!
Met je handen bezig zijn is je uiten wat er van binnen in jou leeft. Dat kan o.a. via muziek, kunst, dans.
Misschien droom je ervan om nog een kookcursus te volgen of een moestuin te hebben. Mijn wens is om
ooit nog (weer) in een orkest te spelen (piano). Daar heb ik vroeger zo van genoten. Waar droom jij van om
nog eens mee te maken? Wat wil je nog beleven?
VB: Ik maak zelf deze jurk | Ik ontwikkel een app | Ik volg een salsa cursus | Ik verkoop mijn aquarellen | …

Creatief

Materie
We hebben spullen nodig. Ze helpen ons simpelweg van A naar B. Of het nu gaat om boeken die we nodig
hebben voor een studie, goede kleding om ons te beschermen tegen de kou of een lekkere bank om op te
zitten, materie vinden we overal om ons heen. In deze wereld lijkt het alsof er een overdaad aan spullen is. .
We worden omringd door reclame om alles en nog meer te kopen. Maar worden we daar gelukkig van? Door
alleen dat aan te schaffen waar we echt gebruik van maken en volop van genieten dragen we bij aan een
ideaal leven. Heb jij een wensenlijstje van spullen waar jij blij van wordt? Wat wil ik?
VB: Ik rijd een zuinigere auto | Ik heb een openhaard | Ik slaap op een perfect matras

Materie

Relaties
Mensen zijn voor ons belangrijk. Ze geven op hun manier een schwung aan ons leven. Sommigen zien we
heel graag, anderen zien we graag gaan. Heb jij nog wensen rondom mensen? Wil je nog iemand bezoeken?
Wil je nog iets meemaken met een speciaal iemand? Waar gaan jouw sociale verlangens naar uit? Wat wil je
nog beleven?
VB: Ik ga jaarlijks een weekend weg met vriend(in)en | Ik doe vrijwilligerswerk in het bejaardentehuis | ...

Relaties

Erfenis
De dag gaat komen dat we er niet meer zullen zijn. Misschien ben je wel dusdanig gepassioneerd van iets
dat je daar graag je legacy van wilt maken. Wat wil jij graag nalaten? Wil je iets opbouwen waar de komende
generatie(s) ook nog op kunnen doorbouwen? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wat wil je nalaten?
VB: Ik richt een weeshuis op in dorp X in Afrika | Mijn doel is om een erfenis van xx na te laten | ...

Erfenis

Maak een plan, onderneem actie & verplicht jezelf te gaan DOEN!
Zet jezelf onder gezonde spanning! Dit gevoelt werkt stimulerend.
Schakel hiervoor mensen in om jouw dromen mee te delen en jezelf
ertoe te verplichten je aan jouw stappenplan te houden. Het mooie is
dat ze je tegelijk helpen om je droom te realiseren. Zij zijn jouw stok
achter de deur om door te zetten & motiveren je als het even niet
schijnt te lukken!
Maak een visionboard wat je kan helpen met visualiseren!
Het draait helemaal om de vraag hoe het onzichtbare zichtbaar wordt.
Ik gebruik daarvoor het stappenplan 'SPIRIT'. Niet voor niets natuurlijk,
een mens met spirit is bezield en Spirit zelf? WOW! Ontdek de
universele energie en pas het toe in het gebied waarin jij wilt groeien!
Verdiep je in je eigen gedachten, lees het boek ‘Gedachten Worden
Dingen met Spirit’ en volg de online cursus ‘Gedachten worden Dingen’.
Alles om jouw Droom te Doen!
Verdiep je in jezelf. Weet wie je bent, wat je hier te doen hebt. Je bent
een uniek mens, er is werkelijk niemand op deze aarde zoals jij. Ontdek
wat jou zo uniek maakt. Verwonder je over jezelf en geniet van al het
moois wat jij dit leven te bieden hebt.

Yes! Jij bent een Droomboek Doener!

DROOMBOEK
INTRO 2030
Lieve jij,
Weet je nog, dat je 8 jaar geleden al jouw
dromen en verlangens hebt opgeschreven?
Allemaal! Dat je je verbaasde over dit alles,
dat je van sommige dromen niet eens meer
wist dat je dit graag wilde meemaken. Dat je
absoluut wist dit MOET ik doen voor het te
laat is.
Heb je al je emoties gevoeld, gelachen en
gehuild om alle omstandigheden? Hoe
heavy shit sommige situaties ook waren. Je
hebt alles be-leefd. Heb je alle plekken
bezocht waar je nieuwsgierig naar was?
Heb je nog dromen over? Is er nog iets wat
je nu graag wil?
Voel je je moe, opgelucht, uitgelaten,
bedrogen, verbaasd en sprankelend? Ben je
dankbaar voor jezelf, voor jouw ervaringen,
jouw unieke ervaringen. Voor alles.
Kijk jezelf eens in de spiegel, ja jij lieverd, je
hebt het maar wel allemaal meegemaakt.
Alles. Dit is jouw leven. Je bent een
prachtmens!
Op nog meer dromen, op nog meer jou.
x

