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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

Hoe herinner je jezelf aan je  
goede voornemens?   

In de Psychologie-scheurkalender las ik een boeiend 
verhaaltje van Sandra van Mameren, kenmerkend voor 
deze periode waarin we onszelf en anderen overstelpen 
met ‘goede voornemens’.  

Om een voornemen kracht bij te zetten kun je implementatie-
intenties gebruiken. Een implementatie-intentie is een concreet 
plan over wat je gaat doen, wanneer, waar en op welke manier. 
In plaats van ‘ik ga aardiger doen tegen mijn collega’ neem je 
je voor dat je, als je morgen op je werk koffie gaat halen, ook 
koffie meeneemt voor die collega. De situatie (koffie halen) heb 
je nu in verband gebracht met je voornemen. 

Daardoor werkt de situatie als een ‘cue’ die jou aan je voorne-
men herinnert. Ook besparen deze als-dan-voornemens je 
energie. Vaag gepieker in de vorm van ‘daar moet ik nog een 
keer iets mee…’ is namelijk niet meer nodig. De energie die je 
overhoudt kun je aanwenden om je voornemen vol te houden, 
ook als het tegenzit. Heeft de collega de eerste ronde zelf al 
koffie gehaald, dan doe jij dat gewoon die keer erna!   

Domme mensen… 
 

Mijn moeder zei altijd: “Ik ben op niemand jaloers, alleen op 
mensen die gestudeerd hebben….” Maar toen ik haar daar 
eens op aansprak, kwam ze met een veel duidelijker analyse 
van deze opmerking. “Mensen die gestudeerd hebben, leren 
verder te kijken dan hun neus lang is. Die durven stappen te 
zetten, wat niet-gestudeerden niet eens overwegen! Wanneer 
je iets in je leven wilt neerzetten, omgeef je dan niet met 
domme mensen, maar zoek mensen met lef!” was haar reactie. 

Nu valt mij steeds meer op dat juist ook onder gestudeerden 
veel ‘domme’ mensen schuil gaan. Wijsheid heeft namelijk 
alles te maken met innerlijke wijsheid, met levenservaring, met 
grenzen durven verleggen, met kritische zelfreflectie. En dat is 
een nobel streven om in 2010 ‘domme mensen’ achter je te 
laten in jouw persoonlijke transformatieproces. 

Je zit immers niet te wachten op reacties als: “Dat had ik nou 
niet van jou verwacht! Ik zou het zelf niet gedurfd hebben! Daar 
is wel moed voor nodig, waar haal je dat toch vandaan, want 
we hebben dezelfde achtergrond, maar ik doe het niet!” 

En deze lijst met beperkende overtuigingen kan ik héél lang 
maken: we kennen er allemaal tientallen. Laat je dus niet ont-
moedigen door ‘domme mensen’ maar omgeef je met wijze 
mensen die weten waarover ze praten omdat ze immers zélf 

het voorbeeld zijn. 
 

ELK GOED VOORNEMEN BEGINT MET DE 
EERSTE STAP

  Lezingen in mei 2010.   

Stafleden gaan komende periode ‘on tour’ in Nederland (we hopen 
daarmee alle windrichtingen te bereiken) en zoeken ‘ambassadeurs’ 
die de organisatie voor een avond op zich kunnen en willen nemen. 
Voor niks gaat de zon op: er staat dan ook een vergoeding 
tegenover. Loek zal vooral in de meimaand voordrachten gaan ver-
zorgen, maar enkele stafleden nemen de andere maanden voor hun 
rekening. 

Heb je interesse, laat het ons weten. Wij zorgen voor posters, korte 
persberichten en jij zoekt een locatie in jouw regio, legt contacten 
met de regionale pers en nodigt mensen zélf uit waarvan jij denkt dat 
zij toe zijn aan een ‘traject I.H.C.’. Je zoekt vooral mensen die je het 
zo graag gunt en die een innerlijke wijsheid hebben en bereid zijn 
naar zichzelf te kijken en zich laten spiegelen door hun 
groepsgenoten. Want transformatie begint daar waar anderen jou in 
de spiegel laten kijken en je confronteren met een beperkte over-
tuiging. Dan is de keuze aan jou om met jouw ‘spelletje’ door te gaan 
of werkelijk te kiezen voor ‘kwaliteit in je leven’ 

We hopen natuurlijk dat je kiest voor kwaliteit in je leven.  

 Uitbreiding team.   

Vanaf januari 2010 hebben we maar liefst vier nieuwe collega’s  
bijgekregen. Allemaal mensen met het hart op de goede plek en 
professionals in hun onderdeel. Tijdens onze eerst stafmeeting op  
12 januari gaan we met elkaar de diepte in en staan we stil bij onze 
‘roeping’ om dit werk te mogen doen. 

Een groot welkom aan: Joop van Remortel, Ria Hopman, Marina 
Rombouts en Brigitte van de Velden. 

2010 belooft dan ook in alle opzichten een ‘vruchtbaar jaar’ te 
worden voor het Internationaal Holistisch Centrum en biedt daardoor 
nog meer mogelijkheden om te werken aan de doelstelling van het 
centrum. In de Nieuwsbrief van februari zullen we de doelstelling van 
het centrum wederom eens uitvoerig toelichten. 

Cursussen 

Laatste kans om je aan te melden voor de cursus EHBO voor thera-
peuten met een officieel erkend diploma.  Aanmelding uiterlijk  
9 januari 2010. Klik hier voor informatie. 

Vakantie plannen ? Datum voor de zomerschool is bekend. Voor 
meer informatie klik hier. 

Kun je de Nieuwsbrief niet lezen, 

klik dan hier ! 


