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De Sweet Spot - dat is een plaats waar alles samenkomt en de best mogelijke mentale 
toestand wordt bereikt met minimale inspanning. Een Sweet Spot leidt tot diepe 
tevredenheid en vervulling.   
   
De "volwassen" fase (rond 50 jaar) is uniek omdat we hopelijk onze emotionele 
volwassenheid, financiële stabiliteit en duidelijkheid over onze waarden en wijsheid 
hebben ontwikkeld. En als we dan goed voor onszelf hebben gezorgd, hebben we ook 
onze fysieke en mentale vitaliteit nog. Er is nog maar één ingrediënt nodig om een Sweet 
Spot te creëren en dat is het "besef" dat de tijd dringt.   
  
Dit gezegd hebbende, kun je jezelf de volgende vragen stellen:   
• Hoe vaak zal ik nog met mijn man vrijen?    
• Hoe vaak zal ik nog dubbel liggen van het lachen?    
• Hoeveel inspiraties zullen er nog komen terwijl ik ze nog kan verwoorden en delen?    
• Hoeveel geweldige boeken zal ik nog kunnen lezen? Of schrijven?    
• Hoeveel sneeuwengelen zal ik nog maken in mijn leven?    
• Hoeveel geweldige skipistes, meren of stranden zullen mij nog inspireren?   
  
Jouw antwoord op al deze vragen kan zijn: "Niet genoeg." In dat geval richt je je op de 
beperking en maak je jezelf bang. Je antwoord kan ook zijn: "Zoveel als ik kan." Dan ben 
je je ervan bewust dat het aantal beperkt is, maar je legt niet te veel nadruk op dat feit - 
Net genoeg dat je besluit volledig aanwezig te zijn en de ervaringen te waarderen die je 
nog hebt, op dit moment.    
    
In het beste geval heb je geen tijd om boos te zijn, vooral niet op de mensen van wie je 
het meest houdt. Je hebt geen tijd om dingen onuitgesproken te laten. Je hebt geen tijd 
om andere mensen de schuld te geven, je gevoelens eindeloos te verwerken en 
teleurstellingen uit het verleden te herhalen. Je hebt geen tijd om regenbogen na te jagen; 
in plaats daarvan jaag je dingen na waarvan je denkt dat je ze kunt vangen.    
  
Ons leven bestaat uit 3 delen. Het eerste deel van ons leven is om te leren, het 
tweede deel is om te groeien, en het laatste deel is om te dienen.    
    
"Dienen" heeft te maken met het leveren van een bijdrage, zodat we een zinvolle impact 
kunnen hebben op ons kleine stukje in deze wereld. Dus wat is jouw visie op jouw 
stukje nut, jouw doel, en jouw overtuiging dat je een bijdrage kunt leveren in 
deze wereld en kunt leven vanuit jouw persoonlijke Sweet Spot?    
    
- Volgens Jake Eagle  
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