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EEN FRIS EN
NIEUW JAAR
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Nog 1 dag te gaan en dan luiden we het
nieuwe jaar in. Elke nieuw jaar brengt
een hernieuwd optimisme voor
verandering, een beter leven en een
nog betere versie van jezelf. Met zo een
nieuw jaar in het vooruitzicht krijgen
wij het gevoel dat we ook nieuwe
kansen krijgen. Kansen om onszelf
opnieuw uit te vinden want alles is
mogelijk, toch?

Mijn antwoord hierop is ‘ja’, alles is
mogelijk maar alleen het volhouden is
vaak voor heel veel mensen een
probleem omdat de druk die ze zichzelf
opleggen vaak veel te hoog is en niet
gedoseerd is. De bekende goede
voornemens! Ik moet je heel eerlijk
zeggen dat mijn haren omhoog gaan
staan bij het woord voornemens. Het is
veel te beladen en heeft, voor mij, een
negatieve inslag. 

Toch zijn er een paar handvatten om de
intentie(s) die je hebt, via een
makkelijker pad te bewandelen
waardoor je uiteindelijk datgene bereikt
wat je wilt bereiken. Ik deel er graag
een aantal met je die mij geholpen
hebben.



T O O L S

Dit is allemaal oude bagage. Een
nieuwe start vraagt   om een   
schone lei. Laat alles uit het
verleden los (makkelijker
gezegd dan gedaan, ik weet het).
Maar wel essentieel.
      
Laat zaken of dingen los waaraan
je gehecht bent geraakt, 
     
Laat mislukkingen los,
   
Laat opgebouwde angsten los, 
       
Laat de tegenzin los,
       
Laat je ideeën over hoe je leven
eruit moet zien los, want het
heeft je gebracht waar je nu staat, 
       
Laat lang gekoesterde
overtuigingen en gewoonten los. 

Je wilt een nieuwe start. Laat
vorig jaar los en misschien zelfs
wel de jaren daarvoor en probeer
om echt opnieuw te beginnen
en met een fris en vooral open
blik naar het aankomende jaar te
kijken.

LAAT LANG
GEKOESTERDE
OVERTUIGINGEN
GEWOON LOS
MARISKA KEMPER

1. Laat los.
Vaak worden we tegengehouden
door het ingewikkelde web in ons
hoofd van eerdere mislukkingen
zoals verplichtingen, emoties en zelf
opgelegde barrières. Voorbeelden
zoals; 

Niet van carrière veranderen omdat
we gewend zijn aan wat we doen,
     
Geen tijd vinden om gezond en fit
te worden, want we hebben al deze
andere dingen te doen,
      
Geen tijd vinden voor onze dierbaren
omdat we te veel verplichtingen
hebben.



BEPAAL WAT
VOOR JOU
BELANGRIJK IS

Vergeet je doelen voor het aankomende jaar.
Beslis in plaats daarvan: wat wil je vandaag
doen? Wat is het belangrijkst voor jou, voor je
leven? Waar ben je op dit moment het meest
gepassioneerd over? Wat boeit en stimuleert je?
Wat zou je de meeste voldoening geven?
Mijn advies aan jou, hou het simpel en neem
voor jezelf maximaal 2 dingen om op te pakken.
Hierdoor is de kans vele malen groter
dat de intentie(s) die je hebt, ook tot een succes
kunt maken.
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V I N D  G E L U K

Geluk is een heel klein woordje maar met een
grote lading. Geluk is voor iedereen anders.
Beschouw geluk niet als iets dat komt wanneer
je de intentie die je hebt, tot een ‘voor jezelf’
goed einde hebt gebracht. Geluk, of jezelf
gelukkige voelen is per direct mogelijk en kun je
voor jezelf creëren. Zoals we vaak horen, geluk
is in hele kleine en simpele dingen terug te
vinden. 

Een klein voorbeeldje; als ik met mijn
twee
trouwe viervoeters in het bos wandel
ervaar ik een gevoel van geluk zelf
meerdere malen. De zon die speels door
de takken van de bomen schijnt, de zachte
ondergrond onder mijn voeten, het zien
van blije honden die dartelen door het
bos. Deze kleine dingen geven een kriebel
in mijn buik en voelen voor mij als geluk
want ze toveren ook nog eens een grote
glimlach op mijn gezicht.
 
Als je echt leert om te leven vanuit je hart
en gepassioneerd bent bij alles wat je
doet zul je merken dat het ‘gelukkig
voelen’ veel meer op de voorgrond
aanwezig is. En geloof me……. Dat is echt
een geschenk en maakt het leven stukken
aangenamer en makkelijker.



VIND JEZELF ELKE DAG
OPNIEUW UIT

Elke dag word je herboren. Vind jezelf en je leven elke dag opnieuw uit. Doe die dag
wat voor jou het belangrijkst is. Het kan hetzelfde zijn dat gisteren het belangrijkst
was, of misschien niet. Wat belangrijk is, is vandaag - nu. 

Zorg dat in het aankomende jaar, elke dag een nieuwe start voor je is. En dat, lieve
volgers, is het fijnste gevoel en het meest kostbare cadeau wat je jezelf voor dit
aankomende jaar kan geven. 

 
XOXO Mariska 
Njoy your #Moments
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