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We moeten onze geest net zo goed voeden zoals we vitamines voor ons lichaam
nemen.
We voelen ons tevreden in het leven als we ons afstemmen op onze innerlijke geest.

We gebruiken drukte als afleiding. We zijn bang om onszelf onder ogen te komen, dus
maken we een hele lijst van taken, afspraken en dingen om ons bezig te houden.

Uiteindelijk worden we moe, gestrest en gespannen, die intimiteit en het avontuur op
een laag pitje gezet en uiteindelijk zijn ze volledig uit het zicht verdwenen. 

Onze geest heeft tijd en ruimte nodig om de vrije loop te kunnen hebben. 
Neem de tijd om van je leven te genieten. Je kunt jezelf plezier gunnen en toch je
verantwoordelijkheden nakomen. En als je de geest tevreden houdt, zal je jouw taken
zelfs sneller volbrengen met heel veel voldoening!



 
Wat kun je doen waardoor je meer plezier in je leven krijgt?
Hoe ga je dit doen?
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Luister naar muziek
Lees voor plezier
Ontdek kunst
Dans - in je huis, buiten of in een café 
Ontmoet vrienden
Maak nieuwe vrienden of connecties
Speel met je huisdier
Pak een hobby op
Doe je best om iemand te helpen
Ga de natuur in
Dagdroom
Niksen
Ga op het gras liggen en staar naar de wolken
Blootvoets over het gras lopen
Mediteren
Lach - zoek grappige YouTube filmpjes 
Ga in een café zitten en ga mensen kijken
Ga op roadtrip
Ga lunchen buiten de stad, in je eentje
Tekenen, knutselen of vingerverven 
Neem een   vrije dag - trakteer jezelf op een heerlijke dag!

Maak elke dag tijd vrij om je geest te voeden met bijvoorbeeld deze activiteiten;
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W E E K P L A N  

Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag

Zondag


