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LOGIE

Mijn dagelijkse rituelen

Elke dag tijd maken voor persoonlijke groei is dé manier om tevreden en geestelijk fit te blijven. Net zoals 
je niet één keer gezond eet, maar elke dag. Zoals lichaamsbeweging: geestbeweging.

Ik doe het om veranderingen waar te maken en mijn groei bij te houden. Ik hou een oogje op mijn gedachten 
en gevoelens, zodat ik ze bewuster kan kiezen. Daar komen immers mijn handelingen uit voort. Het helpt mij 
bovendien om betere relaties te hebben met anderen én met mijzelf. Ik omzeil mijn automatische piloot, zeg 
maar, door zelf in de cockpit van mijn eigen leven te gaan zitten.  

1. MEDITATIE

Ik start de meeste dagen met mediteren. Het liefst net na het wakker worden, dan is mijn brein nog tussen 
slapen en waken, en dat zijn de ideale hersengolven om een meditatie te beginnen. Als ik die kans niet heb 

stop ik er wel eens op andere momenten een meditatie tussen.

Mediteren heeft een bewezen effect op je gemoedsrust en je tevredenheid, en het verlaagt stress. En, 
belangrijker nog, mediteren helpt je te zien dat je niet je gedachten en gevoelens bént. Jij bent de 
waarnemer. Als je leert om mild waar te nemen en dat dagelijks oefent, ga je minder onbewust vanuit je 

gedachten en gevoelens leven. Je wordt vrijer om zelf te kiezen wie je wil zijn, wat je wil denken en wat je wil 
ervaren.

Ik gebruikte eerder de meditaties uit de achtweekse opleiding Mindfulness (die ik deed bij David Dewulf) en 
de meditaties van de apps 'Headspace' en 'Stop, Breathe and Think'. Op dit moment ben ik bijzonder gelukkig 
met de meditaties van Joe Dispenza, en hun krachtige effect op mijn leven.

2. OCHTENDPAGINA'S

Julia Cameron raadt ze aan in haar bijbel, The Artist's Way. En al wat er over gezegd wordt is waar: elke dag 
drie pagina's vrij schrijven is de beste manier om je hoofd leeg te maken, je innerlijke criticus tot rust te 
brengen (de mond te snoeren zelfs) en je dag in te stappen zonder mentale rommel. Pas op: het dagelijks 
doen hiervan verandert je leven. 

Ik schrijf ze nu zo'n vijf jaar, meestal 's ochtends, soms ook later op de dag of 's avonds. De dag er mee 
starten is het fijnste, maar soms kom ik daar niet aan toe. Het leven is immers een mysterie dat geleefd 
moet worden, geen bedrijf dat geleid moet worden.
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De ochtendpagina's helpen mij om te zien waar ik dankbaar voor ben en waar ik mij zorgen om maak. Wat ik 
anders wil en wat ik vooral wil koesteren. Heerlijk!

Je doet het zo: ga zitten, met een kop warmte, ergens waar je even niet gestoord wordt. Neem een half uurtje de 
tijd. Schrijf alles wat in je hoofd opkomt. Als je niets meer weet, schrijf dan 'ik weet niets meer te schrijven', tot er 
weer een gedachte op komt.

De eerste jaren gooide ik mijn pagina's weg, omdat ik anders niet de vrijheid voelde écht te schrijven wat ik 
dacht. Ondertussen ben ik in staat steeds in hetzelfde boekje te schrijven en ze te bewaren. Zie maar hoe dat 
voor jou voelt.

En ohja, geen spelling, geen grammatica, geen mooischrijverij. Dit is geen dagboek dat na je dood gevonden zal 
worden en gepubliceerd als prijswaardig proza. Dit is gewoon jouw werkinstrument, jouw mentale speelplaats.

3. INTENTIONEEL PLANNEN

Eerst gebruikte ik hier de Desire Map Planner van Danielle Laporte voor, nu ben ik sinds anderhalf jaar dik 
tevreden met mijn versie van het Bullet Journal. Daarin schrijf ik, naast to-do's en de weekplanning en notities, 
dagelijks een soort intentieverklaring.  

Hoe wil ik deze dag leven? Wat wil ik deze dag doen, denken en voelen dat mij dicht brengt bij mijn verlangde 
leven en bij mijn best mogelijke zelf?

Ik beantwoord kort deze vragen:
• welk gevoel wil ik vandaag ervaren?
• welk talent wil ik bewust inzetten?
• welke grote steen uit mijn to-dolijst ga ik aanpakken (met als criterium: wat zal mij vanavond het gevoel 

geven dat dit een zinvolle en productieve dag was)?
• hoe wil ik vandaag van betekenis zijn voor anderen?
• waar ben ik dankbaar voor (drie dingen)?

En ik houd mijn veranderingen bij, de acties die mijn doelen helpen waarmaken. Ik leg daarvoor afvinklijstjes 
aan of invul-kolommetjes. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: heb ik negen uur slaap gehad vannacht, at ik 
gezond en puur, was ik minstens een uur buiten, koesterde ik mijn geld door het niet zinloos uit te geven, gaf ik 
aandacht aan mijzelf, mijn gezin en mijn liefste, nam ik minstens een uur tijd voor diep werk?

Zoals ik al zei, ik wil zelf aan het stuur. En met deze planner zorg ik daarvoor.
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