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Tijd om te oogsten



De drie aan.dachtspunten voor de maand september zijn:

Overgang naar een ander seizoen.

De herfst is in aantocht. Dat vraagt om meer balans tussen rust en

actie. De energie van de zomer voel je misschien nog in je lijf/lichaam

maar deze nieuwe maand vraagt om aandacht voor regelmaat en

rust. 

To do

Richt je aandacht binnen je werk op wat goed is, dat waar je mee

verder wil de komende maanden. Niet meer, maar beter.

Onrustig?

Dat is niet zo gek. Dat komt door de zomerenergie die nog in je

systeem zit. Probeer niet toe te geven aan teveel acties naar buiten

toe gericht. Ga aan de slag met yoga, mindfulness of meditaties. Zo

voed je je balans en innerlijke rust.

Seizoen

Kleur

Sterrenbeeld

Hobby

Seizoensgroenten

Materiaal

Vier successen met

Met beide benen op de grond

Herfst

Bruin

Maagd

Wandelen

Aubergine

Aardewerk

Voetmassage

Bruin staat voor basis, veilig,

vertrouwd, betrouwbaar. 

Het is de kleur van de aarde.

Altijd aanwezig maar nooit

opdringerig. Bruin houdt ons

met beide benen op de grond

en zorgen voor rust en

evenwicht in hoofd en huis.

Weetjes



September

Mijn september

affirmatie:

Van welke projecten

en/of personen krijg je

een glimlach?

Welke challenge start je

deze maand?

Hoe ziet deze maand je

ochtendroutine eruit?



Focustip 1:

Kies een dagelijkse activiteit die je nu met volle aandacht gaat uitvoeren.

Een activiteit die je normaal op de automatische piloot doet. Denk aan:

douchen, lunchen, fietsen, etc. 

Focus tijdens die handeling op je zintuigen. Bijvoorbeeld tijdens het eten:

voel de spierkracht die nodig is om de hap naar je mond te brengen, voel

het koude metaal van de vork. Hoe smaakt het eten? Wat is de structuur?

Houd deze aandacht zo'n vijf minuten aan.

Focustip 2:

Wist je dit? Als je tijdens een taak afgeleid bent, bijvoorbeeld omdat je

even je telefoon checkt, duurt het minimaal 8 tot 25 minuten om weer

volledig met je aandacht bij je oorspronkelijke taak terug te keren. 

Gebruik daarom een 'afleidings-to-dolijst' wanneer je aan het werk bent.

Wil je iets opzoeken, wil je iets doen, herinner je opeens je een afspraak

of taak? Geef niet toe aan de afleiding, maar schrijf het op de lijst. Dan

gaat het uit je systeem en houd je toch je focus. 

Train je aandacht



Doelen

Productiviteit Focus Energie

Voedzaam eten Bewegen Bewust leven

Geef jezelf cijfers

Noteer 3 doelen voor de maand september

 .................................................................. 1.

2. ..................................................................

3. ..................................................................



Kalender

Bijzondere dagen

1 september - Duurzame Dinsdag

5 september - Dag van de Liefdadigheid

11 september - Open Monumentendag

22 september - Start van de herfst

30 september - Broer en zus dag

Niet vergeten!
Noteer de data die je niet moet vergeten. Denk aan deadlines en

speciale dagen om te vermelden op social media.   

Dit ga ik deze maand doen:
Meerdere antwoorden mogelijk

O Kleurplaat inkleuren

O Boek herlezen

O Dansen

O Moodboard maken

O Wandelen met iemand

O Trots op mezelf zijn 

O Genieten



planner oktober 2020

vanaf 30 september gratis te downloaden

Loslaten


