
VERANDER JE ACTIES
VERANDER JE RESULTAAT



Dromen is heerlijk. En als je het over paarden is al helemaal. Maar
om deze dromen om te zetten in werkelijkheid is heel andere koek.
Want als het zo makkelijk zou zijn, dan zou ieders droom al
uitgekomen zijn.

Graag wil ik je helpen om inzicht te krijgen in hoe je een stap
voorwaarts kunt maken in het realiseren van die droom. Vandaag
krijg jij zicht op hoe het komt dat jij nog niet die rendabele stal hebt
waar je van droomt of Grand Prix rijdt, waar jij zo hard voor traint,
en hoe je ervoor kunt zorgen dat die dromen dichterbij
werkelijkheid gaan komen.

Laten we beginnen met die grote wens, die grote droom van jou,
werk maken van jouw passie voor paarden. Iedere dag alleen maar
bezig zijn met wat jij het liefst doet, voor en met paarden. 

Wat doe jij om je droom te bereiken?

Zorg dat je helder hebt wat jouw droom precies is!
En dan bedoel ik echt tot in detail. Wat is jouw grote droom? Hoe
ziet jouw leven eruit? Wat doe je in het dagelijks leven? Wie help je
en wat moet er gebeuren of wat moet er zijn om jou ultiem gelukkig
te maken?

Hoe lang droom jij hier al van en in hoeverre ben jij dagelijks bezig
om stappen te zetten om dit te bereiken? Misschien is het nog wel
interessanter om jezelf af te vragen waarom je ze eigenlijk nog niet
leeft. Want hoe kan het nou toch dat je al jarenlang iedere dag je
uiterste best doet, jij je uit de naad werkt, van je sociale leven nog



maar weinig over is en je maar niet van de grond komt. Misschien
begin je de moed zelfs al wel op te geven en ben je al bijna zover
dat je  je dromen begint los te laten.

Naapen heeft geen zin

Wait a moment! Bedenk je dit:

“Waar je nu staat is het resultaat van al
jouw acties uit het verleden”

Wat betekent dat nou eigenlijk? Alle dingen die jij hebt gedaan, alle
acties die jij hebt ondernomen om jouw droom te bereiken, hebben
je opgeleverd waar jij nu staat. Pak eens pen en papier en schrijf
eens op: welke acties heb jíj ondernomen? Wat heb jíj allemaal
gedaan om dichterbij jouw doel te komen?

Ben je daar tevreden over? Heb jij je droom bereikt of heb jij de
progressie gemaakt die je had willen maken?

Met name in de paardensport lijkt het alsof veel mensen dezelfde
strategie voeren. Ze apen elkaar na, want als hij of zij succesvol is
geworden dan zal ik dat ook wel worden, zolang ik maar hetzelfde
pad volg. Natuurlijk, er wordt niet voor niets gezegd ‘Beter goed
gejat, dan slecht bedacht’. Maar, dat is een misvatting. Wat voor de
één werkt, hoeft niet per definitie voor jou ook te werken. Iedereen
is verschillend. Iedereen bewandeld een ander pad. 



Succes & enjoy the journey!

Gwenda Melssen

Het feit dat wat jij in het verleden hebt gedaan jou niet
heeft gebracht waar je wilt zijn, wil niet zeggen dat je daar geen
verandering in kan aanbrengen. Dat kan juist wel! De eerste stap is
het erkennen dat hetgeen wat je tot nu toe gedaan hebt niet het
gewenste resultaat heeft opgeleverd en dat je daarom andere
keuzes moet gaan maken wil je volgend jaar wel kunnen zeggen dat
je blij bent met de geboekte resultaten. Tenminste, wel als je echt
graag voor je dromen wilt gaan!

Verander je acties, verander je resultaat
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