HERKENBARE

VALLKUILEN

INZICHTEN
WAAROM
HET VAAK
NIET LUKT
En overzicht hoe het je wel gaat lukken!

WAT LEUK DAT JE ER BENT!
IK VAL EVEN MET DE DEUR IN HUIS;
IK BEN JULIA WIEGMAN
Met een paar tips zorg je al voor bewustwording en
voorkom je dat je één van de meest gemaakte ‘fouten’
maakt: te vaak 'ja' zeggen tegen een ander....
In deze download vind je alvast een korte checklist. In
Boost je energie bespreek ik valkuilen uitgebreid met je.

ZORG JIJ WEL
VOOR JEZELF?
OH DUIZENDPOOT LEES DIT
Je hebt best een druk bestaan
En je verdeeld de hele week je
aandacht over werk, gezin, vrienden en
als er tijd over is dan ga je af en toe
bewegen.

Je weet dat zorgen voor jezelf en je
lichaam belangrijk is en kan wel wat
balans vinden met al die drukke
verplichtingen.

Een moment voor jezelf creëren waarbij
je je even onttrekt aan de moetjes en
to do's van je werk, gezin en sociaal
leven doet jou echt goed.

Zodat jij ontspant of simpelweg eens
toekomt aan een boekje lezen.

In je dagelijks leven vliegt de tijd voorbij. Even
knipperen met je ogen en dan is er weer een jaar
omgevlogen.

VAN RENNEN
ZONDER
RICHTING NAAR
DOEN WAT JE BLIJ MAAKT
Weet je waar je energie van krijgt? Wat
motiveert jou en waar word jij blij van?
Wat maakt je écht gelukkig en waarom?

Respect, is niet alleen sociaal voor
anderen, maar juist voor jezelf. Na al
die jaren, mag dat weleens toch?

Hoe vaak neem jij de tijd voor een
wandeling in je buurt? Of naar buiten,
in de tuin, op je terras of balkon?

We laten ons vaak 'leven'. Wil jij hier
een verandering in aanbrengen zonder
alles compleet om te gooien? Lees dan
snel verder.

En wil je dat het je lukt om te stoppen met jezelf te
laten leven door anderen?
LEEF JE MOOISTE LEVEN VOL ENERGIE!

DOE JIJ NU
WAAR JE BLIJ
VAN WORDT
OF VLIEGT DE WEEK VOORBIJ
Lukt het je maar niet om iets af te
vinken? Dat is heel begrijpelijk. Vaak
leven we ons leven en gaat alles z'n
gangetje.

Stel je weet waar je blij van wordt en je
gaat steeds meer van die dingen doen.
Dan tellen al die kleine geluk
momentjes mee in jouw totale geluk en
voel je je energieker dan ooit.

Speciaal om dat gevoel te ervaren heb
ik een simpele oefening voor je. Op de
volgende pagina lees je hoe je dit
makkelijk kan toepassen in je dagelijks
leven.

Dagelijks naar buiten gaan is bijvoorbeeld goed voor
je. Dus doe dat nu maar. Elke dag. Door blootstelling
aan zonlicht, maakt je huid zelf vitamine D aan.

LIJST MET 50
ENERGIE
GEVERS
OEFENING BAART KUNST
Ooit gaf iemand mij de tip om meer
dingen te doen die mij energie geven
en dan ook wekelijks of zelfs dagelijks
toepassen in m'n agenda.

Volgens haar was het eigenlijk een
optel som, bijna wiskunde, of misschien
heel logisch:
- Doe je meer dingen waar je blij van
wordt in je dagelijks leven, dan ervaar
je een gelukkig gevoel en meer energie

- Eet je meer gezonde dingen in de
juiste combinaties dan kom je meer met
je gewicht en energie in balans

Misschien denk je nu, ik heb eigenlijk
geen tijd.

Mijn tip: start toch maar even. Begin voordat je er
klaar voor bent. Vertrouw op me en maak een start.

ZO BEGIN JE
EN BOUW AAN
JOUW 50-LIJST
DIT MAAKT JOU GELUKKIG
Maak een lijst met 50 dingen waar je
energie van krijgt: Pak een A4-papier
en schrijf voor jezelf 50 dingen op waar
je echt blij van wordt en je energie
geeft. Als je niet tot 50 komt, 40 is ook
goed. Het gaat om dat je nadenkt wat
je 't liefste doet als alles kan.

Van appeltaart tot champagne proeven
Dat kan van wandelen door het bos,
appeltaart eten in je favoriete
restaurant, een ijsje, wijn drinken met
een vriendin, in de tuin werken, vissen,
varen, suppen, schilderen, bakken,
champagne proeven in Frankrijk,
familie, ontbijten in Parijs, die treinreis
naar Zwitserland, sporten, een museum
of die ene stad in Europa bezoeken.

Het maakt niet uit wat het is, als het maar bij jou
past. Doe zoveel mogelijk van deze favoriete lijst.

FOCUS OP
JOUW UNIEKE
LIJST EN...
KIES ELKE WEEK VOOR IETS
Als je de lijst hebt gemaakt (je mag er
een week over doen, als je het maar
doet). Kijk er dan naar. En houd die lijst
dan naast je huidige agenda of week.

Doe jij dan voldoende dingen waar je
energie van krijgt? Of sluipen er
onbewust energieslurpende activiteiten
in je agenda.... Heb je écht gekozen?

Probeer zoveel mogelijk dingen van
jouw lijst te doen, kies voor wat jou
energie geeft en pas het toe in je
dagelijks leven. Dingen die je over 5
jaar wilt doen, wil je eigenlijk nu al.
En, begin voordat je er klaar voor bent!

Doe deze oefening en houd het een maand vol.
Ervaar na die maand het verschil. Je hebt ongeveer 3
maanden oefening nodig om voor lange termijn toe
te passen in je lifestyle. Veel succes!

OEFENING

BAART

KUNST

WEES
GEDULDIG
EN HOUD VOL
VOOR RESULTAAT
Eerst zaaien, kleine stapjes zetten, dan oogsten!

PAS HET TOE IN JE DAGELIJKS LEVEN EN
VRAAG JEZELF TELKENS AF, VOOR JE
ERGENS JA (OF NEE) OP ZEGT: GEEFT HET
ME ENERGIE? MAAKT HET ME ECHT BLIJ?
Wil je meer tips voor meer energie in je dagelijks leven,
reizen of voor de laatste 5 kilo? Voor jou schrijf ik graag
vanaf mijn blog. Kom je eens bij me kijken?
Klik hier, je bent welkom -> www.happyhappyjuliet.com

