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Hi! Mijn naam is Guido Bakker en ik heet je van harte 
welkom in dit e-book, mijn allereerste! 

Je hebt dit e-book gedownload, omdat blijkbaar iets je 
triggerde. Wil je iets in je leven veranderen of anders 
zien? 

Met deze 50 vragen zou het zomaar kunnen zijn dat je 
meer duidelijkheid of inzichten krijgt over jouw leven. 

Misschien weet je niet wat je wilt in je leven. Dit kan 
bijvoorbeeld op werkgebied. Of misschien is de 
onzekerheid breder en ben je op zoek naar jezelf. 
Misschien zit je niet lekker in je vel of merk je dat relaties 
niet lekker lopen. 

Neem echt de tijd om de vragen op je in te laten 
werken en te beantwoorden. 

Je kan er voor kiezen om een hele dag uit te trekken om 
de vragen te beantwoorden, maar je kan natuurlijk 
meerdere momenten uitkiezen. Als je het doet, neem je 
tijd er voor. 

Mocht je vragen hebben, schroom niet om mij te mailen 
op info@guidobakker.nu. 

Hartelijke groeten, 
 
Guido Bakker 

Voorwoord
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1.		 Hoe ervaar IK mezelf? 
2.		 Hoe sta IK in de wereld? 
3.		 Wat vind IK belangrijk in het leven? 
4.		 Waar ben IK goed in? 
5.		 Ben IK blij met MIJN leven? En waarom? 
6.		 Als IK jezelf zou kunnen klonen, welke eigenschappen wil IK dan       
	 	 niet 	meenemen? 
7.		 Wat is het verschil tussen MIJ en de rest van de meeste mensen? 
8.		 Waar ben IK het meest trots op? 
9.		 Wanneer ben IK op mijn best? 
10.	 Wat vind IK interessant in het leven? 
11.	 Wie bewonder IK en wát bewonder IK in diegene? 
12.	 Op welke manier word IK graag beloond? 
13.	 Waar krijg IK energie van? 
14.	 Waar kan IK echt naar verlangen? 
15.	 In welke omgeving voel IK mij het fijnst?
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16.	 Krijg IK energie van mijn sociale kringen? 
17.	 Zou IK mijzelf op dezelfde manier kleden en verzorgen als ik de  
	 	 enige op de wereld was? 
18.	 Waar ben IK dankbaar voor? 
19.	 Als er één ding is wat IK zou kunnen doen om de wereld te  
	 	 verbeteren, wat zou ik doen? 
20.	 Als het er echt op aan zou komen, wat zou IK dan onmiddellijk 	 	  
	 	 doen en onmiddellijk laten? 
21.	 Heb IK ergens spijt van als ik er morgen niet meer zou zijn? 
22.	 Zou ik mijn huidige werk uitvoeren als IK er niets voor betaald 	 	  	  
	 	 kreeg? 
23.	 Heb IK ergens angst voor? 
24.	 Ben IK bang om fouten te maken, ook al is er geen straf? 
25.	 Is er iets wat MIJ in de weg zit? Zo ja, waarom is het er nog? En 		
	 	 is het oké om het te negeren?   
26.	 Wat ben je aan het vermijden in het leven? 
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28.	 Is er iets wat IK nog niet los kan laten, maar waarvan ik weet dat ik 	
	 	 het zou moeten? 
29.	 Wat zijn de belangrijkste lessen die IK tot nu toe heb geleerd? 
30.	 Als IK nog drie dagen te leven heb, welke drie dingen zou IK dan 	 	
	 	 doen? 
31.	 Ben IK blij met wat ik op het moment doe in mijn leven? 
32.	 Ben ik waar IK nu wil zijn? 
33.	 Heb ik het gevoel dat IK mezelf laat zien aan de wereld? 
34.	 Ben ik wie IK nu wil zijn? 
35.	 Zou IK mij net zo druk maken om de mening van anderen als 	  
	 	 iedereen mijn familie was? 
36. Wat maakt MIJ blijer? Om iemand te vergeven of iemand voor altijd 	
	 	 te haten? 
37. Waar maak IK mij zorgen om en wat is het verschil als ik mij geen 	 	
	 	 zorgen maakt? 
38. Als rijkdom wordt gemeten met blijheid, hoe rijk vind IK mijzelf dan? 
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39.	 Welke leuke dingen deed IK als kind wat ik nu niet meer doe en 	 	 	
	 	 eigenlijk wel weer zou willen doen? 
40.	 Wat is MIJN grootste wens? 
41.	 Waarom heb IK deze wens? 
42.	 Wat heb IK nu nodig om mijn droomleven te leven? 
43.	 Als IK eigen moeder of vader zou zijn, welk advies zou ik krijgen? 
44.	 Hoeveel beloftes heb IK met mezelf gemaakt en hoeveel heb ik er 	 	
	 	 waargemaakt? 
45.	 Wat is dat ene ding wat IK altijd al heb willen doen, maar nog nooit 	
	 	 heb gedaan? Waarom? 
46.	 Waar zie IK mijzelf over 5, 10 en 20 jaar? 
47.	 Als IK met een tijdmachine terug in de tijd zou kunnen, welk advies 	
	 	 zou ik de 6-jarige ik geven? 
48.	 Welke stap zou IK zetten als ik zeker weet dat het zou lukken? 
49.	 Hoe wil IK herinnerd worden? 
50.	 Wat kan IK nú doen om meer uit MIJN leven te halen en om met 	 	
	 	 een goed gevoel te kunnen terugkijken? 
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Ik ben holistisch fysiotherapeut en coach in Leiden en heb een 
onwijze passie om mensen op weg te helpen naar een voor hen 
optimale lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid. Dit doe ik 
door middel van coaching voor zelfontwikkeling en lichamelijke 
ontspanningstechnieken die op de spieren, bindweefsel en 
acupunctuurpunten werken. 

Als fysio en coach vind ik het belangrijk dat iemand buiten de sessies 
om ook aandacht besteedt aan de gezondheid. In mijn praktijk zie ik 
veel situaties waarin fysieke klachten in stand worden gehouden door 
bijvoorbeeld ongezond beweeggedrag of ongezonde voeding. In de 
sessies kan een pijnklacht al snel verholpen zijn, maar voor een 
genezing op lange termijn is advies op geven op leefstijl voor mij 
onmisbaar. 

Zelf heb ik ook een mooie reis achter de rug, zo noem ik de weg van 
zelfontwikkeling graag. Ik had veel spanning in mijn lijf en pijn in mijn 
rug. Meerdere behandelingen en pogingen om te ontspannen namen 
de pijn en spanning niet weg. Tot ik op een dag bewust werd dat de 
spanning in mijn lijf werd veroorzaakt door mijzelf. Ik leefde veel te veel 
naar de verwachtingen van anderen en dat gaf de spanning. Na 
meerdere coaching- en therapiesessies sta ik dichter bij mezelf dan 
ooit. Ik voel me energiek, ontspannen en veel dingen gaan vanzelf. 

Stuur mij een berichtje op Instagram (@guidobakker) of via mail 
(info@guidobakker.nu) en dan kunnen we een gratis 
kennismakingsgesprek plannen om te bespreken wat ik voor je kan 
betekenen. 

Ik wens jou van harte al het beste toe en dat al je mooiste dromen uit 
mogen komen! 

Hartelijke groet, 

Guido Bakker 

Over Mij
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