Drie hartverwarmende
adviezen voor wie zichzelf al
een tijdje niet meer gezien
heeft

Gefeliciteerd,
Je hebt er zojuist voor gekozen om aandacht
te geven aan het gevoel dat je langs jezelf
heen leeft. Dat je niet echt aanwezig bent in je
eigen leven. Dat je toe bent aan iets anders.

Iets duidelijks.
Het enige wat je nu hoeft te doen, is vergeten
wie er allemaal op je zitten te wachten.

Niemand zit namelijk op je te wachten.
Jij leeft jouw leven. Dat is alles.

Dus lees even door.
Het is belangrijk.
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Ontdek waar je blij van wordt en kies ervoor
om hier veel aandacht aan te besteden. Vertel
erover, schrijf erover, en doe het.

Nu, vandaag. Het maakt niet uit wat het is of

wat een ander daarvan vindt.
Durf het fijn te hebben. Bedenk iets waar je

zin van krijgt. Kies, maak ruimte en doe het
gewoon.
Adem diep door.
Probeer te genieten.

Het mag.
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Onderzoek je eigen ‘ja

maar’s’.

Je weerstanden, schuldgevoelens of
oordelen hebben een functie. Je hebt ze
misschien ooit nodig gehad om jezelf te
beschermen, nu houden ze je weg van
nieuwe ervaringen. Ervaringen die jou
doen leven.
Durf ze te leren kennen en geef ze de plek
die jij wél wil. Wees de baas.
Het leven is niet maakbaar, maar je kunt er
wel middenin gaan staan.

Durf met jezelf te zijn.
We zijn zo gewend aan onze rol, onze
functie en onze context, dat zuiver
in ons eigen gezelschap zijn al snel
ongemakkelijk voelt.
Wees geen vreemde voor jezelf.
Zoek jezelf op. Kijk eens een tijdje naar je
spiegelbeeld. Schrijf met jezelf, speel met
jezelf, lach om jezelf, praat of zing en hoor
jezelf.

Ontmoet jezelf in de ogen van de
ander. Ontdek wat er in jou leeft. Wees je
gewaar van de kleur van je eigen bril.

En wees niet bang.
Alles hoort erbij.
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Gun jezelf de opwindende ervaring
van het onbekende.
Probeer het eens.

Vrij
Maar voel je vooral

Zin om in beweging te komen?
www.onderwoorden.nu

