
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

‘Vier je mee?’ 

 

In het nadenken over een onderwerp van mijn nieuwsbrief 

realiseerde ik me dat het alweer een jaar geleden is dat ik 

mijn bedrijf Metanoia heb opgericht. Mooi om hier even bij 

stil te staan. Een eerste mijlpaal met een bubbelend 

gevoel van binnen om dit te willen vieren. Om vervolgens 

voor mezelf na te gaan hoe wil ik mijn éénjarig 

succesvol bestaan vieren en waar gaat het bij vieren 

eigenlijk om? 

 

Al onderzoekend besef ik me dat je met vieren als het 

ware een pas op de plaats maakt binnen de dagelijkse 

gang van zaken, die doorbroken wordt door een moment 

van feestelijkheid. Deze vormen een aanleiding voor een 

passend moment van aandacht, een woord, een kus. Het 

geeft een besef van het leven, van iets of iemand op 

waarde te schatten. Tijdens het vieren, verbinden we ons 

(in de geest van AI),  door vanuit het heden terug op het 



verleden en onze toekomst te blikken. ‘Weer een jaar 

voorbij, hoe is het gelopen, wat zijn daarin evt. moeilijke 

en anderzijds ook inspirerende momenten geweest? Wat 

zijn mijn wensen voor het komend jaar?‘ 

 

Soms zijn er perioden in je persoonlijk leven of binnen 

organisaties waarin er zoveel speelt dat er naar je gevoel 

weinig te vieren valt. Er is sprake van overdruk en er 

wordt op dat moment veel van je gevraagd. Vaak is het 

samenspel van factoren die bij elkaar komen die zowel 

extern als intern spelen. Hoe moeilijk ook, maar juist in 

deze periodes kan het van grote waarde zijn als we ook 

voelen wat de kostbaarheid van het leven is. Vieren als 

houvast om vanuit donkerheid het contact met het licht 

niet te verliezen. In organisaties zie je regelmatig door 

bezuinigingen en reorganisaties de focus zich al snel 

voornamelijk richten op wat er mis is. 

 

In deze tijden is het goed om ook stil te staan bij wat er 

van waarde is. Aandacht te besteden aan wat je 

waardeert aan iemand. Deze persoon te vieren om aan 

het vanzelfsprekende ervan voorbij te gaan. Om in de 

geest van David Cooperrider te spreken: 'It's all about 

celebration of the other'. Hieronder staat een link naar 

gratis e-cards, als kadootje van Metanoia vanwege haar 

één jarig bestaan, om een ander, elkaar en het leven te 

vieren. Stuur je ook een kaartje ter blijk van je 

waardering en VIER JE MEE? 

 

Feestelijke groet, Annet 

 

http://www.metanoia-ai.nl/e-cards/ 

 

 

 
 

http://metanoia-ai.us7.list-manage.com/track/click?u=0abea9e53af66760ace068bd5&id=4c4e2199ee&e=3956da6a96


 

 
Feesten 
 
Temidden van het 
daagse doen, 
als afwisseling van 
eentonigheid 
viert een mens bij tijden 
het leven. 
  
Alledaagse sleur wordt 
doorbroken: 
bij geboorte, verjaardag 
en huwelijk 
wordt leven genoten met 
rituelen. 
Elke religie heeft haar 
hoogtijdagen, 
in iedere cultuur is feest 
een gegeven 
of het nu carnaval heet of 
Sinterklaas. 
  
Je kunt vakantie vieren, 
van een 
examenuitslag of 
promotie genieten, 
een feest geven. 
 
Het grootste feest moet 
wel zijn, dat 
je jezelf aanvaardt en je 
medemensen. 
Dan vier je het leven 
kwetsbaar echt. 
  
 
Frits Litmaath 
28 juni 2006  
 

 

 
 

‘Vierende’ Vragen 

 

Ter inspiratie 

waarderende 

onderzoekende vragen 

om een goed gesprek 

met je zelf te voeren of er 

één te creëren met een 

collega, een vriend of in 

je team. Een dialoog over 

het vieren van de 

waardevolle momenten, 

die zowel verdrietig als 

blij kunnen zijn, om deze 

de aandacht te geven die 

ze verdienen. 

 

Vertel eens over een 

moment waarop je in je 

organisatie iemand of iets 

gevierd hebt? 

Beschrijf de situatie en 

hoe de viering plaats 

vond. Wat was het effect 

op je zelf, de ander en de 

organisatie? 

Hoe kan je vieren nog 

meer een plek geven in 

de organisatie? 

En wat kunnen we doen 

om stil te staan bij soms 



ook de pijnlijke of 

verdrietige momenten? 

Om deze ook te vieren 

door ze te erkennen? 

 

Denk na over je leven en 

vertel welke momenten 

nu de moeite waard zijn 

om te willen vieren? 

Wat zou je graag even 

aan het vanzelf-

sprekende voorbij willen 

brengen?' 

Beschrijf de situatie. Wie 

waren er bij betrokken? 

Wat maakt dat je dit 

moment wil vieren en op 

welke manier? 

Wat brengt het vieren 

jezelf en de ander? 

Hoe zou je vaker meer 

‘vanzelfsprekende 

momenten’ vieren? 

    

 


