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  H A A R L E M  6 1  V I E W S

N HOKJES DENKEN BEN IK NIET

GEK OP, MAAR SOMS IS HET VOOR

HET VERHAAL EVEN HANDIG.

I
Dus voor het verhaal stop ik mijzelf even in het hokje van een ambitieuze vrouw. Een vrouw

met een ondernemers-mind, ik denk graag in mogelijkheden, in kansen en in groei. Bij een

tegenslag denk ik: wat kan ik ervan leren of hoe kan ik hierdoor groeien. Bij kritiek denk ik:

hoe kan ik mezelf hierdoor verbeteren? Het heeft me een prachtige carrière opgeleverd.

Toch heeft die ambitie me ook gekost, hard werken naar beter, meer, hoger, (ver)lichter…

Al jaren ben ik bezig met persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei. En stiekem was

zelfs daar die ambitie in geslopen. Ik heb zeker ook meer zel�iefde, bewustzijn en acceptatie

ontwikkeld, maar ergens was die honger naar groei en groots een beetje uit balans geraakt.

Vanuit enthousiasme wilde ik het leven ten volle leven: groots en meeslepend. Tot ik uitgeput

was van de rat race, en zoals een vriend van me het laatst zo mooi zei: stiekem ook wel de

grote ‘Michèle-race’. Want natuurlijk was het dat wat ik mezelf allemaal oplegde. Of het nou

te maken heeft met de leeftijd (euh… ouder, wijzer, je weet wel), maar rond mijn veertigste

was het tijd voor een grote reset. Loslaten, meer genieten, meer rust en opnieuw bezien.

Ik ben acht maanden in Bali gaan wonen en 6 maanden op Ibiza in de rustige wintertijd.

Plekken waar de mentaliteit heel anders is, veel relaxter, geen rat race, maar veel meer in het

moment leven. Want steeds maar bezig zijn ergens te komen kan ook doodvermoeiend zijn!

Zeg eerlijk, is het ooit goed genoeg? Niet meer streven naar het perfecte droomleven, maar

genieten van wat ik heb. Genieten van de verbinding met mensen om me heen. Dagen die
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soms heerlijk en blij zijn en soms gewoon kl*te en boos of verdrietig. Menselijk, realistisch en

écht. Wabi Sabi: niets is perfect, dus laten we die imperfecties omarmen.

“Vanuit enthousiasme wilde ik het leven ten volle leven:

groots en meeslepend. Tot ik uitgeput was van mijn rat

race”

GENIETEN VAN DE KLEINE DINGEN: MET BLOTE VOETEN IN HET GRAS

In Bali en op Ibiza voelde ik nog beter wat ik verlang: mooie dingen creëren vanuit mijn hart.

Zonder dat ik daarmee de wereld hoef te veranderen of beroemd hoef te worden. Of dat nu

boeken zijn, illustraties, schilderijen, teksten, een online platform of workshops. Als vanzelf

ging ik daar veel dieper genieten van de kleine dingen in het leven. Mijn blote voeten in het

gras, de vuurvliegjes dansend rond de veranda. Ik voelde steeds meer behoefte om al dat

(van mezelf) ‘moeten’ los te laten. Overgave aan het leven en aan innerlijke rust door meer

overzicht, minder spullen, minder moeten.

Terug in Nederland ben ik een half jaar in een houten huisje gaan wonen met een stuk land

erbij, wel gewoon in de levendige randstad, maar heerlijk rustig met een moestuintje erbij: a

simple life. Een simpel leven is een geavanceerd leven ben ik achter gekomen, want laat al die

overtuigingen die we in deze maatschappij hebben meegekregen maar eens los.

Bijvoorbeeld op het gebied van geld verdienen en werk (veeeeeeeel uren maken is veel geld

verdienen en daarvoor moeten we vooral heel erg hard buffelen) en tijd (er is nooit genoeg).

Het is niet gemakkelijk om alles wat me tegenhield los te laten, maar het lukt wel.

Ambitie, een honger naar groeien en leren, mezelf ontwikkelen, het hoort bij me en zal ik tot

mijn laatste zucht leven. Maar… de basis is anders. Ik doe het tegenwoordig vanuit innerlijke

rust, het is al goed zoals het is, ik geniet van de kleine dingen, ik leef vanuit mijn hart met

blote voeten in het gras. En al woon ik op dit moment in mijn leven weer gezellig in een stad,

die rust is mijn stevige basis, waar ik ook ben en wat de omstandigheden ook zijn. Ik creëer

mooie dingen en plezier is mijn uitgangspunt. En of dat wat ik in het leven doe nog groots en

meeslepend wordt, is uiteindelijk helemaal niet aan mij. Doe mij dus maar a simple life…



#boeken  #michele bevoort  #simple life  
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ONDERZOEK: 80% MAAKT GELUKKIGER

Auteurs Becky Beaupre Gillespie en Holly Schwartz Temple van ‘Good Enough Is The New

Perfect: Finding Happiness and Succes in Modern Motherhood’ hebben hun boek

gebaseerd op uitgebreid onderzoek van twee jaar onder werkende moeders. Uit dit

onderzoek bleek dat er twee type vrouwen zijn: de 100% vrouwen, die altijd een drang

voelen om alles heel goed te doen en de 80% vrouwen, die goed genoeg ook prima vinden.

Wat bleek? De vrouwen die goed genoeg ook prima vinden voelen zich gelukkiger. Ze maken

makkelijker tijd voor zichzelf, voor familie en vrienden en voelen zich meer verbonden met

hun partner. Ze hebben meer plezier in het leven en waren bovendien op alle vlakken meer

succesvol. De 100% vrouwen hadden meer last van schuldgevoelens en frustratie. Of we

nou moeder zijn of niet: heel erg ons best doen om alles goed te doen en om succesvol en

gelukkig te zijn levert dus vaak juist het tegenovergestelde op.

 

MIJN FAVORIETE ‘SIMPLE LIFE’ BOEKEN

Minimalisme, Leef een betekenisvol leven van Joshua Fields Millburn en Ryan

Nicodemus (Uitgeverij Luitingh-Sijthoff) 

Leef Lagom, Het Zweedse geheim voor een gelukkig leven van Anna Brones (Kosmos

Uitgevers) 

Psychologisch handboek voor de niet zo perfecte vrouw, Lisette Wevers en Francisca

Kramer (uitgeverij Brandt Amsterdam)

Door: Michèle Bevoort
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