
Writefulness
Een reis naar bewustwording

Ontdek jezelf dankzĳ de kracht van

meditatief schrĳ ven!
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Inleiding
Welkom op je persoonlĳke „Writefulness”-reis waarbĳ je jezelf
leert ontdekken dankzĳ de kracht van meditatief schrĳven. Het is
een reis naar én voor jezelf, waarbĳ reflectie en zelfontwikkeling
centraal staan.

Als jouw persoonlĳke reisbegeleidster neem ik je dan ook graag
mee op weg doorheen 7 hoofdstukken naar meer bewustwording
over jezelf. Wie je bent en wat je wil. Al schrĳvend leer je jouw
hoofd leegmaken, maar ook dingen verwerken of verwoorden
waarvan je eerst niet wist dat het er zat of geen woorden voor kon
vinden.

Aan de hand van verschillende schrĳftechnieken gaan we ons
verdiepen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en ervaringen.
We gaan proberen hier kritisch naar te kĳken en leren om dingen
van ons af te schrĳven.

Zoals bĳ een echte wandel-/trektocht zal ook dit ons voorbĳ
verschillende landschappen brengen. Er zullen bergen zĳn maar
ook serieuze dalen, mooie groene of net verdorde omgevingen.
Onze emoties kunnen net zoals het weer wisselen tussen vreugde,
verdriet, ontgoocheling of iets anders. Het ene stukje zal vlotter
lopen dan een ander. Je zal jezelf tĳdens deze tochten tegenkomen,
maar het is zo dat we leren groeien en weer vooruit geraken.

Dit is een begeleide reis. Dat wil zeggen dat de route in een
bepaalde richting is uitgezet. Net zoals een kompas dat de richting
aangeeft, maar je wel je eigen tempo gaat. Het is geen wedstrĳd om
de oefeningen af te werken. Het doel is niet om zo snel mogelĳk de
eindbestemming te bereiken, maar wel de reis op zich. Haast je
niet!

Dat betekent dus misschien ook dat op het einde van de rit nog niet
alles is uitgeklaard of bepaalde doelstellingen zĳn bereikt, maar
voor alle duidelĳkheid: dat moet ook helemaal niet. Dit is een
proces waarin je groeit en op termĳn de vruchten ervan plukt. Voel
je dus de nood om ergens langer te blĳven hangen, doen! Maar sta
zeker ook stil bĳ oefeningen die je liever snelsnel wil afwerken én
vooral waarom, want dat zegt dikwĳls ook veel!
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Het leuke is ook dat je alles volledig zelf kan bepalen, ook op vlak
van vertrouwelĳkheid. Werk je liever in stilte? Waar? Wanneer?
Met of zonder huisgenoten in de buurt? Deel je jouw antwoorden
en bezorgdheden of misschien net liever niet? Aan jou de keuze.
Bekĳk wat voor jou werkt en maak eventueel goede afspraken. Stel
je grenzen en voel je zeker niet schuldig als je in de drukte van
alledag me-time neemt. Als jĳ je goed voelt, straal je dit af op je
omgeving en plukken ook zĳ er de vruchten van. Een win-
winsituatie dus.

„Self care is giving
the world the best of you,

instead of what is left of you.”
- Katie Reed-

Tot slot, ervaar je soms moeite om tĳd vrĳ te maken? Prik dan een
vast moment in je agenda dat je beschouwt als een activiteit zoals
een ander, met evenveel waarde en recht om er tĳd aan te besteden.
Geef jezelf dat cadeau! Je zal er jezelf later dankbaar voor zĳn.

„Make yourself a priority.”

Als je er klaar voor bent, laten we ons dan klaarmaken om te
vertrekken. Ik wens je alvast veel plezier op deze ontdekkingstocht
naar je ware zelf!

Liefs,
Kristien


