
Iedere dag 
is 

een nieuw begin, 
een nieuwe start



Aangezien je een nieuwe start wil maken, ga ik er even van uit dat je weet
wat je dan anders wil. Dat je enkele weken of maanden geleden goede
voornemens hebt gemaakt, maar dat je nu tot de vaststelling komt dat je
deze niet volgehouden hebt.

Voor diegenen die nog niet precies weten wat ze willen; dat is natuurlijk ook
perfect mogelijk én helemaal niet erg. 
WANT ik ben ervan overtuigd dat je wel héél goed weet wat je niet meer wil.
En als je dat weet, neem je bij wijze van spreken het tegenovergestelde. Dat
lijkt misschien wat kort door de bocht, maar het is een begin.
Als je hierbij graag wat meer hulp wenst, klik dan hier even door om mijn
tips & tricks te downloaden over hoe je in 4 stappen jouw goede voornemens
effectief omzet in resultaat.

We nemen de draad weer even op: voornemens genomen, maar niet
volgehouden.
Ik laat het bewust zo hard klinken, maar eigenlijk moet je helemaal niet zo
streng voor je zelf zijn.
Want het is nu eenmaal niet zo makkelijk bepaalde gewoontes of een
bepaalde manier van doen te veranderen.
Dit kan echt niet op 1,2, 3 
of van vandaag of morgen.

Ieder voornemen, ieder idee dat je hebt, 
heeft tijd nodig om tot stand te komen.
Hoeveel tijd? Dat kan ik je niet zeggen, 
want dat hangt van een aantal dingen af. 
Die we verder gaan bespreken.

https://opsmoja.com/wp-content/uploads/2021/04/Goede-voornemens.pdf


Het idee toelaten

Sta er eens even bij stil: wanneer krijg jij een nieuw idee?

Wel, meestal zal dit zijn als je iets aan het doen bent waar je niet al te veel
bij moet nadenken, bijvoorbeeld strijken, poetsen, met de auto rijden (op
voorwaarde dat je dit al even doet), ...
De reden? Op dat moment is je onderbewustzijn met die routinetaak
bezig en krijgt je bewuste geest de kans om te dagdromen, om die
droom die je hebt in je geest vorm te geven - je kan het resultaat letterlijk
zien en beschrijven.

Maar wat gebeurt er dan al te vaak? Er gebeurt iets in je omgeving (je moet
bijvoorbeeld parkeren) en je hebt opnieuw je volledige aandacht nodig om
dat uit te voeren.
En weg is het idee, want dan begin je te denken: dat was me toch niet
gelukt, ik ben daar te oud, te jong, niet slim genoeg, ... voor.
Je onderbewustzijn wil liefst niets in je omgeving veranderen en alles bij
het gekende houden.

Jouw eerste stap is om het idee dat je hebt, vast te houden en niet te
luisteren naar die bezwaren. Laat het idee toe en maak het jouw idee!



 Het idee zo gedetailleerd 
mogelijk omschrijven

Vervolgens ga je dat idee zo gedetailleerd mogelijk beschrijven. En
dat bedoel ik echt letterlijk: schrijf het op, teken het, maak een
board - wat het best bij jou past, maar doe meer dan het gewoon in
je hoofd te omschrijven.
Je moet het als het ware tastbaar maken!

Beschrijf het zodat je het kan voelen, ruiken, proeven, horen,
zien!

Op deze manier zal je je ook steeds zekerder voelen dat het
mogelijk is om jouw idee, jouw voornemen te realiseren.
Want remember: if you can dream it, you can do it!



We zijn er nog niet!
Het is een kwestie van iedere dag met jouw idee bezig te zijn.
Dit hoeven echter geen grote dingen te zijn - je kan je trouwens de vraag
stellen: wat is groot?

Met jouw idee bezig zijn betekent ook actie ondernemen, want jouw idee
beschrijven en aandacht/passie geven is niet voldoende.
Je zal iets moeten doen!

Dus bepaal iedere dag voor jezelf:
Waaraan besteed ik vandaag aandacht? 
Wat ga ik doen om mijn idee meer vorm te geven?

En op het einde van iedere dag maak je een evaluatie:
Ben ik er in geslaagd om te doen wat ik had gezegd?

En indien niet: dit kan gebeuren, focus je dan op datgene waarover je wel
tevreden bent.
En maak een nieuwe intentie.

De dag nadien is het    repeat, 
en repeat 
en repeat!

Na x tijd zal je een verandering in je denken, 
voelen en handelen waarnemen en 
dus het resultaat zien.
Je voornemen is geen droom gebleven, maar een resultaat geworden!

 

Het idee jouw volledige 
aandacht geven 



Is er iets niet helemaal duidelijk?
Loop je ergens op vast?

Ik help je graag verder.

Je kan me altijd mailen via: monica@opsmoja.com.

Wil je me liever spreken?
Dat kan ook: plan een meeting in in mijn agenda en dan horen/zien
we elkaar digitaal.

www.opsmoja.com

Vragen?

Every really new
idea looks crazy at

first

 

http://opsmoja.com/
https://calendly.com/monica-158/30min?back=1&month=2021-01

