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Januari, start van het nieuwe
jaar.
Terugblik
Thema wandelingen
Cursusnieuws

Waar krijg je oneindig veel
energie van?
Bewegen natuurlijk!
https://www.bewegen-natuurlijk.nl
info@bewegen-natuurlijk.nl

Healthy
H - harmonie
In harmonie met je zelf, je omgeving en de natuur leven.
E - energie
Doe waar je blij van wordt, waar je je goed bij voelt.
A - ademhaling
Dit is je anker, hier kun je altijd naar terug.
L - liefdevol
De wereld is zoveel mooier als we elkaar lief hebben.
T - tevreden
Tevreden “in het moment kunnen zijn” maakt gelukkiger.
H - hart
Voel! Het klopt!
Y - Yes! Ik kan het! Neem een mantra die je op het moment nodig hebt. Het kan je brengen
waar je zijn wilt.

De berk hierboven op de kaart symboliseert de poort naar een nieuw begin, ofwel het
opruimen van oude patronen, opdat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Het helpt je om
balans en harmonie te vinden.
De gracieuze berk is de eerste boom die als pionier verschijnt op onontgonnen gronden. De
ranke vorm, de witte bast, de hangende twijgen en de kleine blaadjes geven de energie die van
de boom uitgaat iets liefdevols en rustgevends.
De berk staat voor bescherming, zuivering, verandering en nieuw begin, hij maakt de
levenskracht in je wakker.

Januari
Januari nodigt je uit om je oude pad te verlaten en je te richten op het nieuwe; op de stappen
die je daarin gaat zetten. Januari is de poort naar vernieuwing, een opening in de tijd die je de
kans biedt je nieuwe inzichten toe te passen. Achter je ligt de bekende weg, vóór je ligt een
nieuwe. Het is aan jou om te kiezen welke richting je inslaat. Ga je door op de bekende weg,
waar je verstrikt raakt in oude patronen of kies je voor een ander, een door jezelf nog te banen
pad? Er “moet” nog niets. Je hoeft enkel maar te luisteren naar je innerlijke stem, die helpt bij
het bepalen van je richting.
Je hoeft niet aan goede voornemens te doen om je nieuwe jaar toch met een frisse start te
beginnen. Vaak zijn we geneigd om onszelf te onderwerpen aan van alles wat beter moet:
fanatieker sporten, vaker oma bellen, elke dag koken, langer wandelen, een betere vriend zijn,
enzovoorts. Natuurlijk zijn dit allemaal dingen die heel positief kunnen zijn, maar we mogen
uitkijken dat we de lat niet te hoog leggen voor onszelf. We moeten al genoeg. En hoe
frustrerend is het als je na een tijdje erachter komt dat je voornemen niet haalbaar is en
afhaakt.
Helpend is om een doel voor ogen te hebben. Met een concreet doel voor jezelf stellen, heb je
nog niet de stappen hoe je deze wilt bereiken in zicht. Door een woord of zinnetje (mantra)
centraal te stellen heb je een richtlijn en spreek je een wens of een intentie uit voor en naar
jezelf.
Mantra: Een mantra is niets meer of minder dan je gedachten op een rij zetten, jezelf focussen
op een groter geheel en rust creëren in jouw leven.
Je eigen mantra is in feite een positieve boodschap aan jezelf die bestaat uit bevestigende en
inspirerende woorden. Het helpt je om zo bij je doelen te komen en die de negativiteit van
jouw vastgeroeste gewoontes uit je gedachtes haalt.
Herhaal deze woorden regelmatig terwijl je een moment voor jezelf neemt of tijdens een
wandeling.

Je kunt door het jaar heen meerdere mantra’s gebruiken. Of herhaal het hele jaar door
dezelfde.
Wat je ook doet, doe niet alles tegelijk. Doe het met aandacht en plezier.

De start van een nieuw jaar
Nieuwjaarsdag wandelde ik samen met mijn vriend door het bos, langs de Regge en door het
dorp. Er waren uiteraard meer mensen die deze prachtige dag aangrepen om naar buiten te
gaan. Er gebeurde iets moois. Wie we ook tegen kwamen, iedereen zei allervriendelijks
goedendag en wensten ons een goed Nieuwjaar. Het geeft me hoop en vertrouwen voor het
komende jaar. Vreedzaam, liefdevol en iedereen gelijk aan elkaar.
Vooruitkijkend op het komende jaar, zie ik volop mogelijkheden om mijn activiteiten van
Bewegen Natuurlijk voort te zetten en er net als voorgaande jaren weer veel voldoening en
plezier aan zal beleven.
Er zullen ongetwijfeld weer nieuwe ideeën komen. Ideeën die zomaar kunnen ontstaan,
ideeën die uitgewerkt worden, omdat er behoefte aan is, ideeën die ontstaan doordat ik
geïnspireerd raak door wat ik op dat moment zie, hoor, voel. Ideeën die zich ontpoppen tot
plannen, doordat ik met anderen aan het sparren ben. Ideeën die afgelopen jaar al gezaaid zijn
en nu aan het ontkiemen zijn. Er gaan nog heel leuke dingen komen!
Op Pad
Afgelopen november en december mocht ik op vraag van de gemeente een activiteit van
Bewegen Natuurlijk aanbieden.
De gemeente Hellendoorn bood inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse
programma’s met het motto: een gezonde geest in een gezond lichaam dat kun je leren.
Om aan de vraag van de gemeente te voldoen om iets te bieden aan de doelgroep die veel te
maken heeft met stressgerelateerde klachten, heb ik het 3 weeks programma Op Pad
ontwikkeld.
Vanuit het breed steunpakket Corona werd dit gratis aangeboden.

Op Pad
Wandelen afgewisseld met bewegings- ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
Het is een korte en krachtige buiten training om op een plezierige manier te ont stressen.
Op Pad helpt je om in beweging te komen en je bewustwording te vergroten.
Het biedt een startpunt en houvast om weer stappen in de goede richting te zetten.
Bewust bewegen in de natuur betekent zoveel meer dan bewegen alleen. Het betekent je
krachtig en vitaal voelen in je dagelijks leven.
Bewegen in de natuur maakt blij, inspireert, verbindt en geeft energie.
Ik vond het superfijn om met de deelnemers op pad te zijn geweest en mijn bijdrage te hebben
geleverd aan wat meer ontspannen momenten in hun leven.
Ik heb ze tips en tools mee kunnen geven om ook in te zetten in het dagelijks leven.
Meer rust en minder stress maakt het leven een stuk aangenamer.
En natuurlijk hoop ik dat ik ook mijn liefde voor bewegen in de natuur met al zijn positieve
en helende invloeden overgebracht te hebben.
Het programma is goed ontvangen. Ik ben blij en trots op de positieve feedback die ik
gekregen heb van de deelnemers.
Om een indruk te geven heb ik er een paar zinnen uit gehaald.

• Wat jammer dat Op Pad alweer afgelopen is! Ik heb het als een heel fijn
programma ervaren, echt iets wat ik op dit moment nodig heb.
• Het heeft mij weer aangezet om tijd voor mezelf in te plannen. Het
bewegen en sporten weer oppakken, hoofd leegmaken door te bewegen is
toch het fijnst.
• Fijn dat je bent wie je bent, ik voelde me veilig en vertrouwd.
• Op Pad heeft mij handvaten gegeven voor wat betreft de bewuste
aandacht aan mijzelf.
• Ik heb wat meer rust gekregen door deze wandelingen en doe af en toe
de ademhalingsoefeningen om weer tot mezelf te komen.
• Goede balans tussen theorie en praktijk.
• De oefeningen vond ik erg fijn. Niet te intensief, voor iedereen goed te
doen en toch het gevoel nadien dat je echt wat gedaan hebt.
• Ik heb geleerd om in het nu te leven, stukje loslaten en genieten van het
moment!
• Het programma was goed opgebouwd en gevarieerd.
• Op Pad mij handvaten gegeven en ik zou wel vaker dit willen ervaren
en doen om het vast te houden

Afsluiting Mind-Walk seizoen

In oktober hebben we het Mind-Walk seizoen afgesloten. We konden het net niet redden tot
de wintertijd, het werd te vroeg donker.
De laatste avond hebben we heerlijk door het bos rondom de camping gestruind op zoek naar
materialen voor een natuur-herfst-mandala.
Het theater op de camping bood ons een mooie plek om hier mee bezig te gaan.
Prachtig om te zien hoe we allemaal op gingen in deze activitieit. En ook nog eens geweldige
resultaten!Van een paar heb ik hieronder foto’s geplaatst.

Bedrijfswandeling
Begin oktober zijn Arthur en ik de Lemelerberg op geweest met maar liefst 140 mensen.
We waren gevraagd om een wandeling te verzorgen voor een bedrijf. Een bedrijf die
gezondheid en vitaliteit wil uitdragen, maar ook ontmoeten en ontspanning belangrijk vindt.
Een leuke uitdaging voor ons om routes uit zoeken waar zowel kinderen, volwassenen met
verschillend beweegniveau aan hun trekken konden komen. En ook nog zo te plannen dat we
grote kans hadden de schaapskudde te treffen. Dat is gelukt! Met hulp van de schaapherder,
die zijn kudde richting pad stuurde, zodat er door de kinderen (en volwassenen) ook nog
geknuffeld kon worden met deze wollige beesten.
We kijken er tevreden op terug. Wat fijn om te doen! Het verliep super.

Thema wandelingen
Data zijn nog niet vastgezet. Deze komen op de site te staan onder kopje “nieuws”
Volle maanwandeling
Wandelen onder het schijnsel van de volle maan. Het is een bijzondere en mysterieuze
ervaring om langs de maanverlichte Regge te wandelen. De duisternis maakt je vertrouwd met
andere zintuigen dan je zicht. Je hoort ineens nieuwe geluiden om je heen. De nadruk ligt op
de mystieke sfeer van de natuur bij volle maan, zoals de silhouetten van bomen en struiken en
de stilte. En met een beetje geluk hoor je de roep van een uil, of kruist een ander nachtdier je
pad…
Startpunt: Parkeerplaats Koemaste Hellendoorn
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Gratis
Bomenwandeling
Wat vertellen bomen ons?
Een inspirerende wandeling waar je de kracht van bomen ontdekt.

Cursusnieuws
Mind-Walk:.
Woensdag 7 april 2022 start het nieuwe seizoen in Lemele.
Fit-Walk:
Op vrijdag 9.00 – 10.30 uur in Hellendoorn loopt het hele jaar door.
Mindful Run vervolg:
Start zondag 16 januari in Lemele

Mindful Run basis:
Nieuwe cursus start in april 2022.
Voor een individuele cursus kan het hele jaar door worden aangemeld.
Verdere info en invulling staat op de site www.natuurlijk-bewegen.nl
Heb je belangstelling om deel te nemen of weet je iemand voor wie dit geschikt zou kunnen
zijn? Er kunnen cursisten bij!
Het is altijd mogelijk om te overleggen voor andere tijden, data en dagen!
Tips

Op de site staat onder het kopje “nieuws” het actuele nieuws. Hier komt ook een uitgebreider
invulling van de thema wandelingen te staan.
Zou je bij je bedrijf waar je werkzaam bent, bij de HR medewerker mijn activiteiten onder de
aandacht willen brengen? Werknemers willen graag gezonde werknemers.
Activiteiten van Bewegen Natuurlijk leveren hier een bijdrage aan.

www.bewegen-natuurlijk.nl

