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o m g e s p i t

gedichten • quotes • hersenspinsels en stel jezelf de vraag



   oorden met aandachtWgekozen. Zorgvuldig met andere woorden
naast elkaar, samen één. Zinnen die zinvol,
maar ook onbenullig, vreemd en raar. Los
van elkaar te zien, toch één geheel,
samenhangend, heel.
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Vrijheid
Als je denken je geen beperkingen oplegt of een belemmering vormt in wie je kunt zijn, en wat je kunt doen. 



" Ik zat heel even op de bank in alle
hevigheid proberen niks te doen. 
Wat denk je is het mij gelukt? "

Wat is niks doen? Kun je überhaupt niks doen? Denken aan niks doen,
doorbreekt dat het niks doen? Is niks doen wel echt goed voor je? 



   ag ik nog wat blijven MIs de vraag
antwoord onbekend
Nog een vraagje dan
Ach laat ook maar
Ik zie het wel 
Of ik vandaag



Gedachten over jezelf zijn. 

Gedachten over Jezelf zijn. Sterk en ook kwetsbaar (want is dat niet het nieuwe sterk?). 
Invloeden. Woorden. Zuiver. Zonder masker. Maar met filter. Filter vergroten voor

inkomend verkeer. Zorgvuldig(er) omgaan met toestaan van invloeden van buitenaf.
Welkom. Informatie. Gesprekken (met niet al te veel gesproken woorden) dat zijn de
allerbeste. Uitgaand verkeer meer en meer van mezelf. Nadenken en navoelen. Puur. 

Op gevoel. Jezelf zijn. Je zelf zijn. Zelf. Zijn. Loskomen van ik. Wakker worden.

Stel jezelf de vraag: Wat zijn jouw gedachten over jezelf zijn?



 chakel na schakelSEen ronde gemist
Doorbraak
Tussen donker
en wit
Omgespit terrein
De klok slaat 12 uur
Goedemiddag



"I've got a
hundred
million
reasons to
walk away
But baby,
 I just need
one good
one to stay"

Kun je tegelijkertijd zowel veel als weinig met woorden hebben ? 
Ik heb niet zo veel met woorden als ik niet de juiste  woorden kan vinden of als e

niet op de juiste manier worden gebruikt. Dat je bijvoorbeeld je woorden gebruikt
om expres te kwetsen of kwaad te spreken. Dat je woorden gebruikt voor je eigen

gewin. Dat je niet de waarheid spreekt. Ik heb veel met woorden als het
bijvoorbeeld gaat over de tekst die hiernaast staat van Lady Gaga. Het liedje

'Million reasons' raakt me. Het heeft ook zeker te maken met de uitvoering van
Gaga maar ook de woorden zetten bij mij van alles in beweging. Muziek doet dat

ook wel met je. Een heleboel partijen in je hoofd werken samen en laten het bij
elkaar komen tot de meest prachtige klanken - die mij helemaal in vervoering

brengen.   Het kan zomaar ineens raak zijn.  De woorden spreken mij dan aan,
alles komt samen en er komt ruimte vrij, toegang tot alles; fijne gedachten,

inspirerende ideetjes borrelen op. Dat geeft me kracht, helpt me om vooruit te
komen. In mijn vrije uurtjes luister ik vaak naar muziek. Lady Gaga met 'Million

reasons' is meerdere keren voorbij gekomen. Het is ook een krachtige boodschap
verpakt in die ene regel. Wat is die ene regel uit jouw liedje dat jou zo enorm

aanspreekt? 



  tussen twee lijnen in TOnduidelijk niet af
Vastgehouden
Sterk verlangen
Naar buiten
Een weg
Onbedwingbaar
Nooit voltooid
Zonde?



liefdeis de sleutel. Liefde voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de natuur. Wat zou liefde doen? 
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Gedachten over liefde

Gedachten over liefde. Liefde zijn. Lief zijn. Lief doen. Liefde geven. Liefde ontvangen.
Verliefd. Omarmen. Liefde voelen. Krachtig. Één liefde. Iedereen is liefde. Allesomvattend.

Oorsprong van bestaan. Natuur. Zuiver. Zonder masker. Onvoorwaardelijk. Puur. Op
gevoel. Vrijheid. Jezelf zijn. Zonder woorden. Laten zien. 

Stel jezelf de vraag: Wat zijn jouw gedachten over liefde?



" Ik zat heel even op de bank in alle
hevigheid na te denken of het ook
anders kan." Wat denk je, kan dat?

Alles verandert. Tussen deze regel en de volgende is niets meer
hetzelfde. Angst voor de verandering is denk ik het grootste
struikelblok. Het blok aan je been (heel handig lekker dichtbij) dat je op
je weg legt ervoor zorgend dat je niet meer de volgende stap kan
zetten. Ga het gewoon lekker helemaal niet aan. Blijft alles bij het oude
bekende. Ook niet optimaal maar dat ken je tenminste. 
Kun jij jouw manier van kijken naar verandering wijzigen?

Verandering staat voor groei. Daarna je leven niet per definitie beter of
mooier maar je bent een ervaring rijker. Je zal zien dat angst een
goede raadgever kan zijn maar niet de doorslaggevende stem hoeft te
hebben in wat je doet en wie je kan zijn. Verandering is een
onvermijdelijke verrijking in je leven. Zonder verandering zou je niet
eens bestaan!



 e mag blijvenJGa niet weg
Fijne dag
Voorbij de wolken
Schaterlach
Onbezorgd
Kalm en vrij
van veel



   ankjewel D
voor je aandacht voor de woorden die ik
graag met je deelde. 

Hoi, ik heet Monique van den Berg, ook wel bekend als de
aandachtgever. Ik heb de woorden in dit e-book met

liefde en aandacht voor je aan elkaar geregen en geplakt.
Niet vergeten; vier het leven en de liefde elke dag, het is te

mooi om een dag over te slaan.

info@metaandacht.nu / www.metaandacht.nu 


