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THE DEFINITION OF INSANITY IS DOING THE
SAME THING OVER AND OVER AGAIN, BUT

EXPECTING DIFFERENT RESULTS 
- ALBERT EINSTEIN
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Hey! Kei tof om te zien dat jij stappen wilt ondernemen  naar een  leven vol rock

‘n roll. De volgende  vijf tips zetten je op weg om van jouw leven de beste

tournee ooit  te maken. De wereld (lees: het podium) is gereserveerd voor jou. En

jij bent de rockster waar iedereen op zit te wachten! 

 

Tenminste, als je de  tijd en moeite  neemt om wat hier staat niet alleen te lezen,

maar ook  echt toe te passen. 

 

Kurt Cobain werd niet wereldberoemd door alleen maar te dromen van

gitaarspelen. Of door erover te lezen. Hij moest effectief een gitaar vastpakken,

zichzelf akkoorden leren spelen, oefenen tot zijn vingers bloedden, een paar keer

flagrant falen (voordat Nirvana Nirvana werd, was hij frontman bij Fecal Matter,

Skid Row, Pen Cap Chew en Ted Ed Fred), verhuizen, van platenlabel veranderen,

een lid van de band buiten sjotten én twee albums uitbrengen.

 

Kortom: als je er alleen maar over nadenkt, verandert er niets. Je moet  actie

ondernemen. En liefst eens iets proberen dat je nog nooit eerder gedaan  hebt.

Neem het niet van mij aan. Maar van één van de grootste genieën die ooit heeft

geleefd.
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GEEF DE CONTROLE UIT HANDEN
De waarheid is zelfs dat je nérgens controle over hebt. De publieke opinie, wat

anderen doen, de Dow Jones, vliegtuigrampen, het openbaar vervoer, files, je

broers voorliefde voor slapstick komedie en de grillen van je baas,…  Als je hier

iets aan zou kúnnen veranderen, dan had je dat waarschijnlijk al lang gedaan.

 

Maar helaas, dergelijke superkrachten heeft niemand. En dagelijks de haren uit je

hoofd trekken omdat je wéér maar eens vast staat op de ring van Antwerpen,

gaat het fileprobleem niet opeens oplossen. Dus. Go with the flow. Letterlijk. Van

al die onnodige stress word je ziek. Ook letterlijk.

Dagelijks. En bewust. We staan veel te vaak stil bij de dingen die mislopen of die

niet zijn zoals wij dat zouden willen. Als we evenveel energie zouden steken in

het obsessief overdenken van de dingen die wél fantastisch zijn in ons leven,

zoals dat dak boven ons hoofd, het eten op ons bord, het WiFi-signaal waarmee je

deze pdf gedownload hebt, het bestaan van katten en kattenfilmpjes en je beste

vrienden en deo en pizza, stel je dan eens voor hoe gelukkig we zouden zijn!

 

Neem het leven wat minder serieus. En als er iets misgaat, kijk jezelf na je

oncontroleerbare huilbui in je kamer (dat is kei oké) in de spiegel in de ogen en

stel jezelf de vraag: but did you die? En schrijf dan alle dingen op die goed en

positief en leuk zijn.

WEES DANKBAAR
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Oké, Kurt Cobain is misschien niet écht het perfecte voorbeeld. Hij was dan wel

de belichaming van een rockster, hij was ook verslaafd aan heroïne, depressief en

probeerde verschillende keren zelfmoord te plegen tot hij daar op 5 april 1994 †
in slaagde. 

 

Laat dat niet jouw lot zijn. Doe de volgende dingen:
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ADEM
Diep in…  En uit. Voelt goed, toch?

 

Ik was vroeger vooral een grote voorstander van voelen. “Je emoties

wegstoppen, ontkennen of minimaliseren heeft geen zin”, vond ik. Wat je voelt is

echt. Wat je voelt is oké. Wat je voelt is belangrijk. En dat vind ik nog altijd. Maar

waar ik vroeger, wanneer ik kwaad of ongelukkig of gefrustreerd was, me

volledig overgaf aan dat gevoel om het daarna uit mijn systeem te hebben, zet ik

die negatieve gevoelens nu van me af door te ademen.

 

Dat gaat ongeveer zo:

“G*DVERD*MME KL*TEZ**I WAAR*M IK HEB HIER T*CH N**IT *M ADEM…  IN…
UIT…  IN…  UIt…  In…  Uit…  in…  uit…”

 

Veel beter.

Faal zoveel je kan. Want dat betekent dat je iets probeert. En als wat je probeert

niet de gewenste uitkomst heeft, dan wilt dat zeggen dat wat je geprobeerd hebt

niet de gewenste uitkomst heeft. Niet dat jij een mislukking bent. Integendeel.

 

Falen geeft je de kans om te leren. Falen maakt je inventief en veerkrachtig en

wijs.  Fail forward. Improvise, adapt, overcome. Opgeven is veel erger dan falen.

FAAL
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WORD JE GROOTSTE FAN
Een rockster heeft fans. Rijen en zeeën en oceanen aan krijsende, dansende,

springende, opdringerige, zwijmelende, flauwvallende fans. Eén daarvan moet je

zelf zijn. Iemand moet toch het goede voorbeeld geven.

 

Als je nu nog je eigen grootste hater bent, dan moet je daar dringend mee

ophouden. Stop met negativiteit te verspreiden over jezelf. Dat is tegenwoordig

écht niet cool meer. En je bent een rockster verdorie! Ja, nu al! Je moet niet

wachten tot je in een villa woont, 5 miljoen volgers hebt of eindelijk een lief aan

de haak hebt geslagen om voor jezelf je borsten te flashen. You rock already!
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De meesters van het loslaten zijn de Stoïcijnen. Daar heb je ongetwijfeld al wel

van gehoord. Hun filosofie was 2.000 jaar geleden enorm populair en is ook

vandaag de dag nog steeds relevant. Als je hier meer over wilt weten, raad ik

Ryan Holidays YouTube kanaal en zijn boek* The Daily Stoic aan.

 
*Als je een boek koopt via deze link, steun je niet alleen de auteur ervan, maar ook deze blog. Bij aankoop via de link krijg ik immers een kleine

commissie. En dat kost je niets extra!
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Eén op vier  mensen krijgt vroeg of laat min of meer ernstige psychische

problemen

Vrouwen hebben bijna twee keer zoveel last van  depressie en angst

Mannen hebben veel vaker last van psychische stoornissen die te maken

hebben met alcoholgebruik

Vlaanderen heeft één van de  hoogste zelfmoordcijfers  van Europa

46% van de mensen met een ernstige aandoening krijgt geen therapie

31% van de mensen met psychische problemen weet niet waar ze hulp kunnen

vinden

32% van de mensen met psychische problemen  stelt het zoeken van hulp uit

om financiële redenen

Hey rockstar! Vond je dit interessant? Dan heb ik goed nieuws! Als je je inschrijft

via dit formulier (wat jij al gedaan hebt als je dit stappenplan gedownload hebt)

blijf je altijd als eerste op de hoogte  van alle grave inzichten, mindblowing

content én levensverrijkende e-boeken  die ik met de wereld deel. En er zijn  nog

veel meer leuke extra's  voor alle rockstars  die zich inschrijven!

 

Blijf  niet achter  in een wereld die aan recordtempo aan het veranderen is! Free

your inner rockstar en rock your life!

 

HELL YEAH!

 

 

Heeft dit stappenplan of andere content die ik met je deel voor jou een

meerwaarde? Heb ik je doen lachen? Huilen? Inzichten bijgebracht? Prachtige

zinsconstructies  gemaakt? Of originele standpunten  belicht? Voel je dan vrij om

die waarde terug te geven en stort hier een bedrag naar keuze. Zo zorg je ervoor

dat ik interessante content  kan blijven delen. Niet alleen met jou, maar ook met

anderen  die het minder breed hebben.

 

STEUN T' ESSENCE

 

 

 

PAY IT FORWARD
 

Bron: geestelijkgezondvlaanderen.be

R O C K  Y O U R
L I F E

www.t-essence.net

https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.t-essence.net/rock-your-life
https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.t-essence.net/rock-your-life
https://www.t-essence.net/
https://www.t-essence.net/podcasting-vibes
https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
https://www.gofundme.com/f/t039-essence-rock-your-life?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
http://www.t-essence.net/

