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Inleiding
Als ondernemer is het belangrijk om je naar buiten te richten via je acties rond
zichtbaarheid waardoor je in relatie kan gaan met je potentiële klanten en je
aanbod kan verkopen.
Daarnaast is ook de beweging naar binnen bijzonder belangrijk, zodat je je
acties kan afstemmen op je dieper weten, op wat je werkelijk bezielt en op wie
je in wezen bent. Op die manier kan je je innerlijk kompas inzetten en hoe
meer je dit traint hoe fijner dit je kan ondersteunen in het ondernemen.
Het is mijn verlangen je te inspireren en handvaten te geven zodat jij kan leven
vanuit jouw kwaliteiten, kan voelen wie je in wezen bent en kan doen wat je
werkelijk te doen hebt. Zodat je wakker, warm en wild in het leven kan staan
en mee kunt bewegen op de golven die zich aandienen in je leven en je
onderneming. Golven die je eigenlijk uitnodigen om dieper in jezelf te aarden
en je kansen geven om te groeien.
Zelf ken ik de zoektocht ook van durven voelen wat ik voel, durven zijn wie ik
ben. Het vergt alertheid om het leven niet te zien als iets wat je overkomt,
maar juist als een kans om jezelf te verdiepen. En het leven biedt je kansen,
vaak verpakt in de vorm van crisissen of terugkerende gevoelens. Ook al
betekent dit dat je door rauwe gevoelens heen gaat, het loont de moeite om
de weg naar binnen te gaan. Het vraagt wel moed en een verbinding met de
zalm. Zalm? Ja, ze zijn experts in tegen de stroom in zwemmen, terug naar de
bron. Een heuse inspirator dus...
In deze module leer via 9 sleutels hoe je ziel met jou communiceert en wat je
kan doen om meer vanuit die stroom te leven.

Ik wens je veel succes, een mooie verdieping en een wakker, warm, wild én wijs
bestaan!
Liefs

Liese
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Belemmeringen om te leven vanuit
bezieling
We verlangen ernaar te leven vanuit overgave, met hart en ziel. Toch is het
niet simpel om onszelf volledig te laten zien, om te durven voelen wat we echt
verlangen.
Volledig contact hebben met onze ziel wordt ons bemoeilijkt doordat we ons
(vaak onbewust) richten naar drie illusies. Illusies die ons uit ons centrum
halen, uit de balans die nodig is om in overgave te leven.
Deze illusies zijn ons met de paplepel ingegeven en al eeuwen aan de orde. Het
zijn illusies die eigen zijn aan paternalistisch gestructureerde samenlevingen.
Het vraagt alertheid om te zien hoe ze ons belemmeren en moed om deze om
te buigen.
Het is goed om zicht te krijgen op hoe die belemmeringen in jouw leven vorm
kregen. We hebben het over:
1. Er is iets hogers buiten ons waar we moeten aan voldoen
2. De blik van de ander
3. Meelijden met je naasten
Illusie 1 : Er is iets hogers buiten ons waaraan we moeten voldoen
Hoewel velen denken dat we God achter ons hebben gelaten, is het maar de
vraag of we dat werkelijk hebben gedaan. De God waar we lang in hebben
geloofd was een straffende God. De God op zich hebben we wel achter ons
gelaten maar de attitude is gebleven, namelijk: de houding dat we minder zijn
dan iets buiten ons. Kijk maar hoe we nog steeds omgaan met onszelf. Kijk
maar hoe streng we zijn voor onszelf, hoe weinig mild en liefdevol. We voelen
ons gefaald, mislukt, niet beantwoordend aan, zondig, schuldig… Aan wie?
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De God waar mensen vroeger in geloofden is nu vervangen door iets anders:
een andere traditie, iets hogers waaraan we moeten beantwoorden zoals een
bepaalde levenswijze, een spirituele hiërarchie, een gids,… In ieder geval aan
iets buiten ons, iets wat beter en hoger is dan ons en waaraan we moeten
beantwoorden.
De grote misvatting is dat het hogere doel buiten ons ligt. Het ‘Goddelijke’ zit
namelijk in elk van ons. Het ligt niet buiten ons, het ligt in ons!
Zolang we iets buiten ons zien als hoger en beter maken we geen contact met
dat hogere doel dat eigenlijk IN ons ligt.
Spirituele leringen (of het nu het christendom, het boeddhisme, het
sjamanisme, het taoïsme,… is) kunnen absoluut inspireren, een weg tonen.
Maar het dieper weten zit in jou. Toets dus alles af aan dit dieper weten.
Klopt het voor jou wat jou aangereikt wordt? Strookt het met jouw dieper
verlangen en weten?
We kunnen contact maken met ons hogere doel. We kunnen ons levensdoel,
onze diepe drijfveer, onze diepste inspiratie voelen. Hoe? Via onze emoties,
via ons gevoel. Het is aan ons om te leren luisteren naar die stem, die stem van
ons hart, van ons dieper weten, van onze diepste verlangens. Door onze
emoties heen spreekt onze ziel.
Wil je weten wat je ziel op dit moment wil, neem dan je dagelijkse emoties
waar. Om emoties te kunnen waarnemen is het belangrijk dat je mild bent.
Het is belangrijk dat je een warme houding hebt naar alles wat je ervaart.
Zonder die warme houding veroordeel je wat er is en toont het zich niet in
wezen.
Door mild en eerlijk je emoties bij je te nemen, ze niet buiten je te leggen of
aan een ander uit te besteden kan je ze zien als resultaat van jouw keuzes.
Ben je vaak boos, wat vertelt die boosheid je? Welke boodschap brengt
ze? Heeft het te maken met niet gezien worden? Wat zorgt ervoor dat je
jezelf niet laat zien, dat je je terughoudt of geen ruimte in neemt? De
boosheid vertolkt een verlangen, herken dit verlangen door de boosheid
heen
Of ben je moe. Wat ben je moe? Waar zit het energielek? Wat ben je
aan het doen dat je niet voedt en vanuit wat doe je dat?
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De makkelijkste manier om voeling te krijgen met je dieper weten, je dieper
verlangen, met wat jou te doen staat is door contact te maken met het kind in
ons. Daar voelen we onze emotie.
Het kind in ons is eigenlijk onze passie, onze creativiteit, ons verlangen om uit
te breiden. Het kind in ons kan gieren van het lachen, dansen, rennen, zot
doen, spelen,…. Het is de bron van onze vreugde. Het is het pure zijn, het
doen.
Toch kan ons kind verstoord zijn! Het kan te veel uit evenwicht zijn en
overmand worden door emoties waardoor ze vervormen.
Angst kan overgaan in afweer, frustratie, neurose
Verdriet kan naar depressie en bitterheid overslaan of naar kwaadheid
Boosheid kan naar wrok, agressie, haat gaan
Het kind is te lang miskend geweest. En emoties tonen zich nu vervormd, in de
hoop je aandacht te pakken te krijgen.
Door contact te maken met je innerlijk kind kan je het erkennen en het tot rust
laten komen. Zo kan je je bron van dieper weten aanspreken.
Het is de moeite waard om hier mee te oefenen, om dit principe deel te laten
uitmaken van je leven. Het brengt je bij je intuïtief weten.
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Opdracht: Maak contact met je innerlijk kind en ontvang je leidraad
Beluister de opname. Zoek een rustige plaats, neem pen en papier bij de hand
en zorg dat je niet gestoord wordt. Neem na de oefening even de tijd om wat
zaken op te schrijven. Onderstaande vragen kunnen daarbij een leidraad zijn.
De oefening kan je vaak herhalen, telkens emoties zich aandienen, krijg je een
kans om je ziel te beluisteren.

Waar ontmoette je je innerlijk kind deze keer?

Hoe zag het eruit? Hoe was de mimiek? Welke gebaren maakte het?

Welke emotie belijfd het? Wat had het van je nodig?

Welke boodschap had het?

Hoe wil je de boodschap concreet maken voor jezelf de komende tijd? Waar
zal je aandacht aan besteden, waar zal je opletten?
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Illusie 2 : Waarden en normen in de maatschappij: de blik van de ander
Onze maatschappij functioneert op zo’n manier dat ze ons uit contact haalt
met onze eigenheid en onze originaliteit. We schikken ons naar regels,
waarden en normen, voeden er onze kinderen mee op en laten ze ons sociale
leven beheersen. Toch zijn het regels die vaak gebaseerd zijn op angst en de
behoefte alles te structureren en te beheersen. Gericht op uiterlijkheden en
daarmee niet beantwoordend aan ons gevoel.

Een goed betaalde job betekent dat je geslaagd bent in het leven,
combineer dit met een eigen huis en een mooie auto en dan heb je het
echt voor elkaar.
Werken doe je zo veel mogelijk want dan ben je van belang, als je het niet
druk hebt dan scheelt er wat.
Onze kinderen worden best zo hoog mogelijk opgeleid want dat is goed
voor onze eigen status...
Uiteraard kom je de angst tegen om er niet bij te horen, de druk dat je moet
voldoende presteren. De blik van de ander heeft veel macht. Echter, als je je
hier blijft aan afmeten dan verlies je je creatieve energie en is het moeilijk je
thuis te voelen in deze wereld. Door bovenstaande idealen van succes en geluk
durven we onze oorspronkelijke creativiteit niet meer te onderzoeken of er
mee te experimenteren. We durven niet meer buiten de gebaande paden te
treden. We gaan tegen de stem van onze ziel in.
Durf af te wijken van deze normen en doelstellingen, maak contact met je
creativiteit, druk deze op jouw manier uit. Neem er de tijd voor om te
ontdekken wat voor jou goed voelt, wie je bent, waar jouw energie zit, hoe jij
je energie wil vormgeven. Daar waar jij je licht, gemakkelijk en ontspannen
voelt, daar zit je oorspronkelijke inspiratie. Daar kan je vanuit rust en stilte
zijn wie je in wezen bent.
Durf werkelijk achter jezelf te staan, koester je eigen verlangens en gevoelens
en maak je los van oordelen van buitenaf. Oordelen zijn geboren uit angst en
zijn gebaseerd op oude regels en structuren waar we eigenlijk geen voeling
meer mee hebben. Door te veel rekening te houden met het oordeel van de
ander houd je valse ideaalbeelden in stand.
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En het grootste nadeel is dat je juist hierdoor jezelf steeds vastzet. Je leeft
maar een beperkt deel van jezelf, laat maar één stuk van jezelf zien. Daardoor
zal de erkenning die je krijgt van een ander nooit goed genoeg zijn. Je zal de
ander nooit ten volle geloven, je gelooft ook jezelf niet. Het blijft aan de
oppervlakte.
Hoe kunnen we waarderen wat de ander van ons vindt als we zelf weten dat
we niet helemaal ten volle leven, onszelf niet helemaal laten zien? Hoe kunnen
we ons dan geaccepteerd voelen als we onszelf niet ten volle accepteren?
Waar we nood aan hebben is aan regels en structuren waarmee we durven in
contact te komen met ons hart, met ons verlangen, met onze diepste inspiratie.
Durf een voorbeeld te zijn, durf bij te dragen aan deze bezieling en deze
transformatie!

Hoe?
Door het speelse in jezelf boven te laten komen. Door contact te maken met
het kind in jezelf. Want zij weet heel goed wat ze wil!
Durf te stoppen met je enkel te focussen op je beperkte mogelijkheden, maar
ga mee met je kind, zij die je over de grenzen heen laat kijken en je weer in
contact brengt met je innerlijke vuur, passie, motivatie, norm. We zijn hier
allemaal met een passie en een motivatie om iets neer te zetten. En het mooie
is dat we ook allemaal iets te bieden hebben.
Durf werkelijk aanwezig te zijn, durf jezelf te manifesteren. Want dat maakt je
diep gelukkig. Voel je meisje, volg haar, voel je ‘oer’spronkelijke passie en je zal
merken dat grenzen en beperkingen worden opgeheven en je levenspad zich
makkelijk en licht ontvouwt (ook al krijg je zware uitdagingen! Je wordt ook
telkens weer voorzien van de manieren om er mee om te gaan)
Lange tijd wist ik niet meer wat er in mijn hart leefde, ik was mijn gevoel
en hartstocht kwijt, ik kon niet meer spelen en droomde mijn eigen droom
niet meer, leefde mijn eigen leven niet. De uiterlijke normen hadden het
overgenomen. Een job, een appartement, een beginnende relatie en
vervolgens ongepland maar wel gewenst zwanger van mijn eerste kindje.
Met dankbaarheid kijk ik terug op het moment dat het leven het overnam
en me de moed gaf om te durven kiezen voor wat ik diep van binnen
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voelde. Dat de relatie niet klopte. Dat samenblijven niemand gelukkig
zou maken. Dus ik deed wat mijn hart me ingaf en de moed vond om de
relatie in de zwangerschap te beëindigen. Tegen de stroom in. Bijzonder
moeilijk maar het heeft eigenlijk alleen maar mooie dingen gebracht voor
alle betrokkenen. Het heeft me vertrouwen gegeven in het leven en in
mijn eigen kracht. Tegen de oordelen van iedereen in. ‘Het zullen de
hormonen zijn…’ En ja wat kan ik ondertussen voelen wat mijn hart me
ingeeft. Het verlangen naar vrijheid dat ik al van kinds af had, het
verlangen om nieuwe zaken te leren kennen, mijn eigen pad te zoeken in
de wereld, het op mijn manier mogen doen. Het avontuur en het
onbekende niet te schuwen. Durven zekerheden los te laten als ik voel
dat dit is wat me te doen staan. En telkens opnieuw worden zaken
mogelijk gemaakt…

Leef vanuit vrijheid en overgave aan je hart en je zal de instrumenten
aangereikt krijgen om jouw passie tot uiterlijke manifestatie te brengen, het
enige wat je hiertoe moet doen is angst, onzichtbaarheid en je klein voelen
laten varen.

10

Sta eens voor jezelf stil bij de volgende vragen:
Hoe bepalend is de blik van de ander in mijn leven?

Kijk eens terug naar je opgroeien: welke waarden en normen zijn je
meegegeven vanuit je ouders, je opvoeding, de school, de maatschappij,…

Kijk ook eens terug in je generatielijnen. Wat zie je terugkeren? Wat is
daarvan de impact geweest op bv je grootouders, je ouders, jezelf,…

Welke keuzes zou je maken als je de moed in jezelf zou vinden om tegen de
stroom in te gaan. Om volledig te leven volgens je eigen regels?

Wat heb je nodig om die keuzes te kunnen maken? Wat kan je hierin
ondersteunen?
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Illusie 3 : Mee lijden met je naasten
Dienstbaarheid, empathie, jezelf aan de kant zetten,… Het zijn waarden die
goed ingeburgerd zitten en zeker bij vrouwen. De pijn van de ander voel je als
het ware eerder en beter dan je eigen pijn. De pijn van de ander is ook iets
waar je je vaak verantwoordelijk voor voelt en wil oplossen. Toch is het niet de
bedoeling dat wij ons ten volle ten dienste stellen van anderen, hun pijn even
fel voelen. Het trekt ons weg uit ons centrum.
Het is niet alleen niet goed voor jou en je energie, het helpt hen ook niet. De
ander heeft, hoe vreemd het ook mag klinken, recht op haar of zijn ‘miserie’.
Op haar/zijn pad, op haar/zijn beproevingen en haar/zijn uitdagingen en op de
keuzes die zij/hij erin maakt. Velen onder ons zijn gevoeliger voor de pijn en
het verdriet van anderen dan dat van onszelf. Veel hooggevoelige mensen
staan zo open voor de energie van de ander dat het echt ten koste gaat van
zichzelf.
De problemen die anderen hebben zijn afspiegelingen van hun innerlijke
conflicten, het zijn hun creaties. Ze manifesteren zich enkel in de buitenwereld
om zo duidelijker te worden. Door deze problemen te ervaren krijgen ze de
kans om tot innerlijke helderheid te komen.
Als jij hun problemen oplost of ervoor probeert te zorgen dat ze zich beter
voelen dan kan je ongepast geven of teveel geven en daarmee je eigen energie
doven of de ander emotioneel aan je vastbinden. In geval van dat laatste gaat
jullie welbevinden afhankelijk zijn van elkaar. En dat is de voornaamste reden
van het verlies van kracht, energie, bewustzijn en vitaliteit. Schuldgevoelens,
verantwoordelijkheid, plichtsbewustzijn, het zijn allemaal dovers van de ziel.

Moeten we de anderen dan aan hun lot overlaten?
Nee…
Het vraagt wel om op een andere manier betrokken zijn.
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Er is een andere manier om betrokken te zijn op de pijn van anderen die veel
voedender is voor zowel jezelf als voor de ander. Maar … het vraagt een
fundamenteel andere houding.
Het vraagt immers dat je eerst de focus op jezelf hebt. Je helpt de ander pas
echt door eerst jezelf te helpen. Door zelf je thema’s aan te gaan, de stappen
te zetten in je leven waar je ziel naar verlangt. Zo kan je energie inspirerend
werken.
Door daarnaast te zorgen dat jij gehemeld en geaard bent, eerst voeling hebt
met jezelf, vooraleer je het contact aangaat, kan je je energie ten dienste
stellen van de oplossing van het probleem ipv enkel voor het probleem. Je
zorgt eerst voor je eigen verbinding met het groter geheel.
Rust in de stille plek in je buik, laag in je bekken – onder je navel. Wees je
bewust van jezelf en voel je individualiteit, je onafhankelijkheid. Zet jezelf niet
aan de kant voor de ander door je klein te maken, maar integendeel, ga in je
eigen ruimte staan, vanuit verbinding aanwezig zijn. Zo straal je de energie uit
die de ander nodig heeft om het probleem op te lossen.
Onthoudt dat meelijden het probleem bevestigt. Door bij jezelf te blijven, met
een open hart maar tegelijk met een doorstroom, bied je een ander
perspectief. Bovendien blijven de zware emoties niet bij je hangen.
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Contact met je bezieling en je missie
Bezield leven is leven vanuit overgave. Het wil zeggen dat je leeft vanuit
verbinding met je passie, je diepste verlangens en je dromen. Het betekent JA
zeggen tegen het leven en je gedragen weten door een ruimere stroom, een
overstijgende dimensie.
Het betekent niet langer leven vanuit een nood aan controle, vanuit angst.
Angst …
•
•
•
•
•
•
•

om overspoeld te geraken door wat we voelen
voor het noodlot of voor tegenslag
voor het niet weten
om het beeld dat de ander van je heeft te verliezen
voor de dood
het mislopen van een relatie
ziekte,…

Eigenlijk kunnen we zeggen dat ons ego de controle wil omdat het bang is.
Bang voor overgave. En toch komen er momenten waarop het leven ingrijpt en
je duwt richting overgave. Een scheiding, een bevalling die veel openmaakt, je
loopt vast op je werk, hikt tegen een burn-out, verliest iemand die heel
waardevol is, ... Een crisis die je ten volle doet voelen, het rauwe maar ook het
pure. In de crisis is er ook de dankbaarheid, voor de lessen, voor de verdieping.
Voor alle emoties die ons iets leren over wie we werkelijk zijn.
Juist in momenten van crisis, van werkelijke crisis in je leven, krijg je oog voor
iets diepers, voor iets wat enorm voedt. Voor de kans die in de crisis ligt, de
vrucht, de diamant. Je krijgt namelijk dan de kans, de uitnodiging om kennis te
maken met de energie van je hart. En dit maakt een groei mogelijk in
bewustzijn.
Het zijn die momenten waarop je ondanks en dankzij de pijn van het leven
HELDER weet wat je te doen staat, HELDER voelt wie je eigenlijk bent en hoe je
in het leven wil staan. Alsof iets groters je beroert.
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Bezield leven en bezield ondernemen is je niet meer uitputten ten behoeve van
anderen, alles geven voor je werk, je relatie, je idealen, je kinderen,… Neen,
het is meebewegen met de stroom van het leven. Erop vertrouwen dat je krijgt
aangereikt wat je nodig hebt ipv angstvallig de controle te nemen. En daarvoor
durven gaan en staan.
Accepteren en aanwezig zijn bij wat er is in je leven. Want op deze manier kun
je contact maken met je diepe kern, met je ziel.
Zomaar? Nee, niet zomaar. Het vraagt je om je gevoel serieus te nemen, waar
nodig tegen de stroom in te gaan, door angsten te gaan om afgewezen te
worden of af te wijken, eenzaam te zijn of geen erkenning te krijgen. Door dit
alles gaan, accepteren en omarmen én volledig vertrouwen op de stem van
binnenuit door je af te stemmen op je gevoel (en niet op de buitenwereld!)
brengt een transformatie op gang. Het zal moed en eerlijkheid vragen. Het
brengt je ongekende inzichten en vervulling.
Doe het vanuit een wakkere, warme, wilde houding en het zal je wijsheid
brengen.

15

Sleutel 1:Wakker, warm, wild en wijs
Om goed met de negen sleutels te kunnen werken om in contact te zijn en
blijven met je bezieling is het van belang om eerst een goede levenshouding te
ontwikkelen. Met een goede levenshouding bedoelen we een nieuwsgierige,
milde, levendige en wijze houding. Eens je je deze houding hebt eigen gemaakt
(en ik geef toe, dat vraagt even wat discipline), zal je merken dat deze houding
een geschenk is. Het is namelijk een manier om je te hemelen en aarden en
ten volle aanwezig te kunnen zijn bij wat het leven je brengt. Zonder samen te
moeten vallen met het gekwetste kind in je en met de emoties. Iets wat ons
vaak vastzet in situaties. Het is juist deze houding die het mogelijk zal maken
om met je innerlijk kind te werken. Ze bestaat uit drie aspecten: warm, wakker
en wild. Daaruit volgt het vierde aspect: je wordt wijs.

Wakker zijn in jezelf vraagt dat je in contact bent met je lijf en je gevoelens.
Het betekent alert en intens leven, niet routinematig en zo vol gepland dat je
niet durft voelen wat er werkelijk toe doet, of hoe zaken werkelijk voelen.
Maar juist met al je aandacht naar binnen voelt, steeds.
Het vraagt een houding waarbij je rechtop zit zodat je ruggengraat als het ware
de stam van een boom kan worden. Het wortelen gebeurt via de zitbotjes en
de voeten. Het hemelen (de kruin van de boom) gebeurt via het kort aantikken
van je kruin zelf.
Door zorg te hebben voor deze houding zal je fijner waarnemen en voelen en
bewuster kunnen omgaan met wat allemaal binnenkomt aan emoties en
indrukken. Sowieso komt er van alles binnen, zonder dat we dit door hebben.
Het niet verzorgen van je houding betekent dat het niet kan doorstromen en
dus in je systeem blijft hangen en kan ‘gisten’.
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Warm nodigt uit naar een milde houding, in de eerste plaats voor jezelf. Het is
dé manier om met de innerlijke criticus om te gaan. In plaats van te
veroordelen wat we denken, voelen of doen is het een uitnodiging om alles
mild en liefdevol op te merken, het interessant te vinden en daardoor de
ruimte te creëren om te onderzoeken. Door een warme houding naar jezelf val
je niet langer samen met de emotie maar kan je beter waarnemen wat er in en
met je gebeurt.

Wild is enerzijds het gevolg van een wakkere en warme houding. Door wakker
en warm in het leven te staan kan je meer ruimte maken voor je innerlijk kind
en deze ook meer laten spelen en doen. Spel, luchtigheid, vitaliteit zijn
bijzonder belangrijk. Anderzijds kan je ook bewust je lijf en je levensenergie
laten stromen om meer in voeling te komen met je lijf en je gevoelens
waardoor je wakkerder aanwezig kan zijn. Dauwtrippen, dansen, zingen,
spelen, lachen,… Fantastische manieren om de wilde en vitale kant van jezelf
te voeden…

Hoe je dit concreet kan oefenen ontdek je in de volgende basisoefening:
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Oefening zitbotjes

Zoek een rustige plek, ga zitten op een stoel (bij voorkeur een harde stoel).

© Ga rechtop zitten op je zitbotjes, vooraan op je (harde) stoel. Sluit de
ogen. Zet je voeten in een hoek van 90°. Adem je rug recht. Kantel je
bekken naar voren, open je schouders. Raak met je middelvinger heel
licht je kruin aan zodat je een zindering voelt. (Soms kan je dit nog niet
meteen voelen, dat is niet erg. Het komt vanzelf op een dag.)
© Leg een zachte glimlach op je mond en glimlach naar binnen. Naar jezelf.
Deze glimlach is heel belangrijk! Check hem ook regelmatig, we denken
soms te glimlachen in plaats van het werkelijk te doen. Voel hoe je
gehemeld en geaard bent en dus verbonden met een groter geheel.
© Merk je adem op, volg ze zonder ze te sturen.
© Als iets pijn doet, dan geef je dat aandacht door met je adem naar die
plek te gaan. Merk hoe de pijn kan verspringen, gewaarwordingen
veranderen en voel hoe je zitbotjes en je voetzolen warm
worden/tintelen/pijn doen. Als dit gebeurt, weet dan dat je aan het afaarden bent.

Herhaal de oefening regelmatig, meerdere keren per dag. Ze is heel efficiënt
bij het opstaan, voor het slapen gaan en als je in een moeilijk gesprek bent
beland.
Ze is cruciaal als je met mensen werkt omdat je dan kan afaarden wat van hen
binnen komt, fijner kan waarnemen en mee kan voelen met wat zij ervaren.

Vanuit deze basishouding kan je nu met de 9 sleutels aan de slag.
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Sleutel 2: Jezelf graag zien
Heb jezelf lief!
Zie jezelf graag.

Als we heel eerlijk zijn met onszelf dan moeten we constateren dat we voor
onszelf veel strenger zijn dan voor anderen. We doen het niet goed genoeg,
reageren verkeerd, moeten het alleen doen, zijn het niet waard om,… We
zetten de zaken aan de kant die voor ons belangrijk zijn omdat we anderen
voor nemen, willen helpen,… We geven aan anderen veel meer dan we aan
onszelf geven en dan vooral ook meer positieve aandacht en waardering. Onze
innerlijke criticus krijgt vaak vrij spel…
Bij velen werd het een houding in het leven. We staan amper stil bij de
gevolgen ervan. En toch zijn die indrukwekkend.
Zo circuleert een filmpje op internet over twee planten. De ene plant
kreeg positieve aandacht en liefde, de andere werd bekritiseerd, gepest &
kreeg alleen maar negatieve dingen te horen. Voor de rest kregen ze
evenveel zonlicht, evenveel water,… Het experiment resulteerde na een
paar weken in een bloeiende plant en een verschrompelde plant.
Dit betekent dat als je negatief met jezelf omgaat, streng bent voor jezelf,
kritisch bent op je zelf,… je eigenlijk jezelf vertroebelt. Je laat de schoonheid
niet floreren. Jammer, want ieder van ons heeft een prachtige kern en is hier
ook om ten volle vanuit die kern te leven.
Door liefde en vervulling in je leven te ervaren, door jezelf te waarderen en
respecteren, doe je het werk waarvoor je gekomen bent. Je geeft jezelf de
ruimte om te ZIJN in plaats van te DOEN. Jezelf graag zien, zoals je bent, geeft
je ruimte om te worden wie je bedoelt bent te zijn. Zolang jij jezelf niet
waardeert, vecht tegen het lijf waarin je mag wonen, kritiek hebt op wat je
doet en hoe je het doet,… kan je niet ten volle ontplooien wat in potentie in
jou aanwezig is.
Wil je helemaal tot wasdom komen, bloeien vanuit je essentie, dan is het
belangrijk om (te leren) van jezelf te houden en jezelf te waarderen.
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Je gevoel van eigenwaarde
Er zijn momenten uit het verleden die de bouwstenen zijn van je
diepgewortelde negatief gevoel van eigenwaarde. Het is belangrijk dit soort
kwetsuren te onderkennen en er verdriet over te hebben om ze zo terug te
kunnen geven aan de eigenaar.

De grootste voldoening die je kan ervaren zit hem juist in het jezelf worden,
jezelf zijn en jezelf tot uitdrukking brengen. Jezelf vrij en gelukkig kunnen
ontplooien. Zonder oordeel op wie of wat je bent.
Ook in het ‘nu’ vraagt dit naar een wakkere en warme houding naar jezelf toe.
Betrap jezelf mild op de oordelen die je over jezelf hebt. Merk het op dat je
oordelen hebt, dat je heel streng bent voor jezelf, veel strenger dan voor
anderen misschien. Vind dat interessant.
Zeg tegen jezelf: tiens, ik vind mezelf maar …. Bv niets (als partner, ouder,
professional,…) Interessant dat ik zo’n oordeel heb.
Stel het daarna bij. Ook al vind je dat onwennig in het begin. Maak hierbij
contact met je innerlijk kind, voor een kind ben je ook mild. Je accepteert het
zoals het is, moedigt het aan om zichzelf te zijn. Doe dit voor je innerlijk meisje
of manneke en laat het terug groeien.
Sta jezelf toe gelukkig te worden zodat je kan stralen van voldoening, van
vreugde en van de vrijheid die je in jezelf beleeft. Het zal bruisen in je lijf als je
durft de roep van de energie voelen, die roep waarvan je weet dat je ervoor
geboren bent om ze neer te zetten. Je hele wezen wordt blij als je milder met
jezelf omgaat.

Verwelkom jezelf zoals je bent. Durf terug te vertrouwen op wie je bent. Je
bent de moeite! We zijn liefde.

Word gelukkig en voorzie in je behoeftes en verlangens. We leven in een tijd
waarin zoveel mogelijk is, waarin zoveel binnen ons bereik ligt als we maar
durven onze roep te volgen, durven onszelf te zijn. Niet die persoon te zijn die
een ander voor ons in gedachten heeft, maar volledig te zijn zoals wij voelen
dat we willen en kunnen zijn. Volledig vanuit onze waarde in het leven staan.
Het kan!
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We zijn veel wakkerder aanwezig dan ooit en hebben mogelijkheden en de durf
om bewuste keuzes te maken. Als een relatie geen doel meer dient dan leven
we nu in een tijd waar het ook niet meer hoeft om samen te blijven vanuit
religie, of vanuit een vorm van angst. Er is overvloed van alles: eten, onderdak,
liefdevolle relaties,… waardoor we ook echt ruimte hebben om aandacht te
geven aan wie we werkelijk zijn.
Als je voelt wat je te doen staat en van daaruit leeft, komt er betekenis in wat
je doet en kan je weer in balans komen met jezelf.

De relatie met ons hart

Alles hangt samen met onze relatie met ons hart. Ons hart heeft te maken met
de bereidheid ten volle te durven voelen. Soms worden we aangeraakt door
een pijn, die diep kan gaan. Een pijn van afwijzing, teleurstelling,
verlatenheid,…. Ons waardeloos voelen, minder voelen, alleen voelen,…
Hoewel we redenen kunnen geven voor de oorzaak van die pijn is het goed te
weten dat sommige van die pijnen veel dieper gaan dan we beseffen. Het gaat
om pijnen die in onze generaties liggen vervat, die uit ons cultureel erfgoed
komen. Het gaat om pijnen die via ons getransformeerd kunnen worden. Wij
kunnen bewuster met die pijn omgaan. Dat is ook onze taak, om deze pijn
waar nemen, dichtbij nemen in plaats van ze weg te willen.
Het zal je doen groeien als je mild kan zijn voor de pijn die zich via jou toont.
Het is belangrijk jezelf niet te bekritiseren ervoor of af te straffen, maar het te
accepteren als een deel van wie we zijn en als een deel dat via ons de kans
krijgt om geheeld. Door de pijn toe te laten ipv het weg te duwen kunnen we
het integreren.
Het echte voelen terug durven voelen opent heel veel mogelijkheden. Het
geeft de ruimte om getuige te zijn van wat je voelt en de diepere boodschap
ervan te kunnen omvatten. Zolang je je verzet tegen pijn en het echt voelen
van wat je hart raakt val je samen met wat je voelt, vecht je er tegen en wil je
het weg.
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Ook dit vraagt dus om tegen de stroom in te gaan. Niet evident in een
maatschappij die er alles aan doet om het voelen onder controle te krijgen, om
pijn te beheersen. Sterven wordt met medicatie begeleid, als we ziek zijn moet
zo snel mogelijk de pijn weg en het ongemak minder, bevallen wordt veel te
weinig op eigen kracht gedaan,… Alles wat ook maar iets van pijn of ongemak
kan geven wordt uit de weg gegaan. Daardoor zijn we niet meer bestand tegen
pijn, zijn we bang van pijn. We doen er werkelijk alles aan om geen pijn te
moeten voelen waardoor we ook het waardevolle ervan mislopen.
We hoeven niet bang te zijn hiervan als we ze maar mild en liefdevol toelaten.
Zo kunnen ze dieper geheeld worden. Pijn is eigenlijk altijd iets wat jouw
aandacht vraagt, iets wil gecommuniceerd worden en dat kan je pas horen
door wakker bij de pijn aanwezig te zijn. Dat doe je door de tijd te nemen om
te voelen wat er te voelen valt, om die zaken eerlijk in de ogen te zien en zorg
te dragen voor de pijn.
Als jij wijsheid en kennis hebt verzameld op basis van je ervaringen, dan geeft
dat ook veel aan anderen. Het maakt het mogelijk dat anderen ook blokkades
onder ogen gaan zien en deze ook zelf met bewuste aandacht zullen omringen.
Door jezelf graag te zien zal je naar anderen uitstralen wat zij nodig hebben om
innerlijk te helen. Je hoeft ze dus niet op sleeptouw te nemen. Het enige wat
je dient te doen is je ruimte in te nemen, in het centrum gaan staan van wie je
bent, jezelf in je waarde te plaatsen. Dan ben je magnetisch. Anderen zullen
zich aangetrokken voelen en willen proeven, willen begrijpen hoe jij straalt
zoals je straalt.
In wezen is het zelfs zo dat mensen die belangrijk voor je kunnen zijn of die
door jou geholpen kunnen en willen worden vanzelf naar je zullen toekomen.
Hiervoor is het belangrijk dat je je zichtbaar maakt, dat je durft jezelf helder en
duidelijk te manifesteren en te laten zien wie je bent. Niet vanuit strijd of
competitie. Het gaat gewoon over het vinden van jezelf en het tot uitdrukking
brengen van jezelf. Walk your talk …

De grootste voldoening zit hem in het jezelf worden, jezelf zijn en het tot
uitdrukking brengen van jezelf. Jezelf vrij en gelukkig kunnen ontplooien.
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Eerst stroomt het licht naar jezelf, eerst ga je met je eigen pijn, verdriet, angst,
woede,… aan de gang. En jouw donkere plekken helen, verzachten. Je eigen
angst en weerstand. Dan komen de omstandigheden waarbij je dit als het ware
kan doorgeven aan anderen. Hoe je dit zal vormgeven wordt dan vanzelf
duidelijk en zal ongetwijfdeld deel uitmaken van je missie.

Opdracht: Aandacht voor de pijn
Zet je in de basishouding, wakker, warm en wild bij jezelf. Zorg dat je goed op
je zitbotjes zit en gehemeld en geaard bent. Leg een milde glimlach op je
lippen, sluit je ogen. Handen zijn ontvankelijk.
Voel in je lijf. Hoe is het daar. Neem ruim de tijd. Vraagt er iets aandacht, voel
je iets trekken of duwen. Is er pijn die met je wil communiceren? Ga dan met
je volle liefdevolle aandacht naar dat plekje. Omarm het, streel het met je
adem, wees mild en liefd, dus het niet weg, maar wees volledig aanwezig. Het
mooie is dat de pijn vanzelf zal verdwijnen, alleen maar door er ten volle bij
aanwezig te zijn, het te zien, het je volledige ‘compassion’ te geven.
Verbind je nu met de pijn die je voelde toen bijvoorbeeld je eigenwaarde
kneuzingen opliep, of met de pijn die je voelt rondom je waarde, je
opgroeien,…. .
Geef aandacht aan die pijn. Het enige wat je moet doen is er met je adem
heen te gaan, daar waar jij die pijn voelt. Laat de pijn toe, laat ze dichtbij zijn.
Blijf ze aandacht geven. Neem waar wat er met je gebeurt.
Schrijf even je bevindingen op:
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Sleutel 3: Je hart openen
Om ten volle vanuit ons hart te kunnen leven is het belangrijk om eerst een
diepe wonde aandacht te geven. Een wonde die te maken heeft met een pijn
in de ziel, namelijk een innerlijke twijfel of we wel goed genoeg zijn zoals we
zijn. Hierdoor is een verkramping ontstaan in ons en deze zorgt ervoor dat we
onszelf inhouden, waardoor we niet op een spontane en natuurlijke wijze
onszelf kunnen zijn.
Deze wonde vraagt je om aan de slag te gaan met je angst voor veroordeling.
Om je zelftwijfel en de angst voor het oordeel van de ander niet langer vast te
houden. Het is sowieso niet mogelijk om aan alle idealen en verwachtingen
buiten jezelf te voldoen. Bovendien zijn velen ervan zelfs tegenstrijdig. Zolang
jij je daarop afstemt blijf je in de war, blijf je twijfelen en weet je niet wie je
bent. Door al die stemmen kan je de stem van je ziel niet horen, dat maakt het
moeilijk om je eigen pad te vinden, bv op het vlak van werk.
Door je aan te passen aan wat de wereld van je wil, aan wat volgens de wereld
goed of fout is, vergroot je de zelftwijfel. Je vervreemdt van jezelf en van je
eigen natuurlijke impulsen door je af te stemmen op de verwachtingen en
idealen van de ander.

In ons zit een angst om onszelf volledig te manifesteren, omdat we bang zijn
om afgewezen te worden juist op de kwaliteiten van ons hart.

Door je bewust te zijn van je angst rondom oordeel, het oordeel van de ander
maar ook de neiging om zelf te oordelen, bewandel je de weg om jezelf vrij te
durven manifesteren. Het vraagt een houding van jezelf liefhebben, met alle
angsten en twijfels erbij. Een houding waarbij je ten diepste gelooft in jezelf.
Op die manier kan je in balans komen met jezelf en vervolgens de rust en
eenvoud die dat geeft delen met anderen. Mensen komen hierdoor vanzelf op
je pad. Want wanneer je vertrouwt op de stem van je intuïtie zal je merken dat
je de juiste kansen en mogelijkheden krijgt aangereikt.
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Hiervoor is het dus belangrijk je niet te laten leiden door je angst, maar de
durf te hebben om in de openbaarheid te treden met wat je inspireert en
motiveert.

Het is de terughoudendheid die maakt dat je moeite hebt met het laten
doorstromen van je energie, je zielenenergie en dus met het vinden van bv
inspirerend werk dat je werkelijk vervult, of een gelijkwaardige relatie, of...
Wil je de stem van je ziel horen fluisteren is het belangrijk dat je de angst voor
veroordeling loslaat, dat je durft vertrouwen op wie je bent en jezelf helemaal
durft te laten zien door naar buiten te komen met wat je weet en voelt. Op die
manier neem je jezelf serieus.

Telkens weer je hart binnengaan en voelen wat voor jou juist is om te doen,
de zuiverheid van je hart laten spreken door je in jezelf te keren vooraleer je
handelt, is één van de belangrijkste sleutels. Dit is wat overvloed en vreugde
brengt, in jouw leven maar ook in dat van anderen.

Wat je te doen staat is eerst de weerstanden en obstakels in jezelf oplossen en
‘vergeven’, zodat de verkrampingen van je ziel kunnen gaan, waardoor je vol
vreugde jezelf kan zijn. Waardoor je spontaan kan laten zien wat er in je leeft,
wat je aan wijsheid en liefde in je hebt. Dit doe je door ze waar te nemen en je
er niet tegen te verzetten. Blijf bij de weerstanden en juist door ze aandacht te
geven vanuit je warme, wakkere en wilde houding kunnen ze transformeren.

Durf dus je hart open te zetten, durf je over te geven aan het leven. Durf te
vertrouwen en laat de inspiratie in je vrij doorstromen tot in al je cellen. Durf
jezelf te zijn, eenvoudig jezelf. Niets bijzonder, gewoon jezelf. Geen held,
gids, leider, … gewoon jij zoals je bent. In alles, in angst en twijfel, in
vreugde, in gevoeligheid, in…
Het mag er zijn, zonder oordeel op (en is het er toch, dan merk het mild op).
Gewoon zijn wie je bent. Imperfect. Je hoeft niets te worden, je kan gewoon
zijn.
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Zoek het niet buiten maar in jezelf. Perfectie is een illusie. Twijfel niet aan je
zuiverheid want deze twijfel belemmert je. Voel maar wie je in wezen bent.
Voel het van binnen. Ga met je aandacht naar binnen, naar je buik, je bekken.
Voel wie je bent en verbind je met de aarde vanuit je zitbotjes. Veranker dat.
Het is op het terrein waarin we tegenkrachten ontmoeten dat we kansen
krijgen om ons hart te openen. Daar waar oude energieën van angst, macht,
en autoriteit spelen kan jij oefenen om in je hart aanwezig te zijn en het
oordeel te ontstijgen. Daar waar je uitgedaagd wordt krijg je voeling met de
negatieve energie die nog in je veld aanwezig is en kan je die transformeren
naar positieve energie, naar liefde, naar een hogere trilling.
Beperkende structuren, op angst gebaseerde procedures, allerlei regels die je
ervan weerhouden om je energie vrij te laten doorstromen nodigen je uit om
hierbij aanwezig te leren zijn, er niet tegen te vechten, maar in voeling te
blijven met je hart als je daar bent. In je rustpunt te zakken, de emoties af te
aarden en bij je gevoel uit te komen.

De doorbraak zit hem in het trouw blijven aan wat jij voelt in je hart, in het
niet oordelen. In het mild waarnemen en tegelijk blijven voelen bij jezelf. Zo
kom je innerlijk los van je omgeving, je valt er niet meer mee samen.

Eigenlijk is dat stil werk, werk dat niet uitgesproken wordt maar toch effect
heeft op de omgeving en jouw functioneren daarin.
In feite moet je maar één iets beslissen: dat je wil leven. Ten volle, uit je ziel.
Dat je wil risico’s nemen, openstaan voor het nieuwe, vertrouwen op je hart.
Je overgeven. Toestaan dat je geraakt wordt, dat je in oude angsten en pijnen
schiet en door intense gevoelens heen gaat. Mild en zonder ze te veroordelen.
Toestaan dat het leven niet stil staat, niet stabiel is, dat het verandert en
voortbeweegt en niet altijd veilig voelt. Aanvaarden dat je de moed kan
opbrengen om angstig te zijn en toch te handelen.
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Innerlijk glimlachen naar je hart en je levenscentrum

© Doe eerst de basisoefening, ga zitten op je zitbotjes glimlach naar jezelf
en neem je adem waar.
© Open nu je hart. Dit doe je door met je aandacht, adem en je glimlach
naar je hart te gaan. Voel subtiel. Voel je fysieke hart eerst. Voel
daarna je spirituele hart. Je voelt vibraties. Blijf bij je hart tot de liefde
stroomt en er daardoor een innig welbehagen in je ontstaat.
© Richt dit welbehagen vervolgens bij elke uitademing op je
levenscentrum, je chi. Deze zit een 5tal cm onder je navel. Vul je ermee
op, het zal je in een helende vrouwelijke toestand plaatsen.
© Merk op dat er een werkelijk diep authentiek liefdesgevoel in je ontstaat,
niet alleen maar een slap roze droomwolkje.
© Neem waar dat je ademhaling steeds rustig wordt en je met iedere
uitademing dieper in je midden zakt.
© Voel nu wie je eigenlijk bent. Je wezenlijke zelf. Veranker deze energie
in de aarde. Stel je voor dat deze energie zich via je voeten verbindt met
de aarde onder je. Verbind je hart met de aarde, spreek het uit als je wil,
of fluister het.
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Sleutel 4: Accepteer waar je bent
Ervaring is niet hetgeen je overkomt
ervaring is het geen je doet met wat je overkomt
Ulrich Emil Dupréé

Sommige zaken kunnen we niet ongedaan maken. Het leven raakt ons, brengt
een kwetsuur aan en die kwetsuur kan niet ongedaan worden gemaakt. Ze is
er. Wat wel verandert kan worden zijn de gevoelens die we met die
gebeurtenissen verbinden. En door die gevoelens te veranderen kunnen we
ook ons geheugen veranderen. Zo hebben we impact op het heden en de
toekomst. Belangrijk daarvoor is een acceptatie van het verleden, zacht en
warm. Een acceptatie van waar je nu bent. Ondanks (en zelfs dankzij!) de pijn
zijn dit wegen om dichter bij jezelf te gaan leven.
Om dit te kunnen is het belangrijk dat je accepteert waar je nu bent. Dat je je
niet langer verzet tegen wat er is in het leven, tegen hoe je zelf bent op dit
moment in je je leven. Dat je de strijd staakt met de worstelingen die je dient
aan te gaan. Je ziel nodigt je uit om in contact te gaan met alles wat het
leven je brengt. Om dit alles te doorvoelen.
Misschien worstel je met mensen die je niet waarderen, of met structuren die
je belemmeren om je creativiteit te laten stromen en jezelf te ontplooien. Het
kan ook zijn dat je worstelt met jezelf of met iets uit het verleden. Eigenlijk zijn
de structureren die je belemmeren en de mensen die je niet erkennen ook
gewoon weerspiegelingen van oordelen in jezelf. Ze raken dat stuk in jezelf aan
waar je zelf nog niet in gelooft, waar je zelf nog niet volledig in straalt.
Door je bewust te worden van jouw gevoelens en je emotionele pijn en deze
warm en mild te omringen met begrip, schep je zelf de mogelijkheid naar
andere wegen die je meer zullen vervullen.

Deze gevoelens zijn een kans voor je!
Je hebt keuzes…
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De keuze om ofwel de strijd aan te gaan met het systeem, met de wereld, met
de ander,… in een poging ze te veranderen. Grote kans echter dat dit niet lukt
en resulteert in boosheid en verbittering.
Ofwel wordt je de luis in de pels en mondt het uit in een relatiebreuk, je
ontslag of een andere taakinvulling.
Of je past je aan. Ook hier kom je felle emoties tegen, je zult je na verloop van
tijd moe en futloos voelen, je energie is als het ware afgesneden. Je inspiratie
is weg.

Er is nog een andere weg die kan gekozen worden!

Je kan ervoor kiezen om te accepteren waar je bent. Om alle emoties die je
ervaart te zien als een middel om jezelf beter te leren kennen. Je neemt waar
bij jezelf wat geraakt wordt, hoe je erop reageert, welke impulsen je hebt,
zonder dit te veroordelen. Op ontdekkingsreis in jezelf dus. En daarbij kom je
eigenlijk steeds meer over jezelf te weten.
Je emoties kan je dan zien als boodschappers. Boodschappers van waardevolle
informatie over jou, waardoor je je meer bewust kunt worden van je drijfveren
en je diepste verlangens en van je blokkades. Hoe meer je begrijpt hoe en wat
je voelt, hoe meer je jezelf zult accepteren. Telkens opnieuw zal je hart
spreken tot je en je laten zien waar je jezelf niet liefhebt. Waar je nog
oordeelt over jezelf, jezelf niet goed genoeg vindt.
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Ho’oponopono

In Hawaii hebben ze een interessante manier om jezelf te accepteren en van
daaruit te helen: Ho’oponopono. Het is een ritueel dat ruimte creëert voor
mededogen, innerlijke vrede, harmonie en eenheid door het oordelen en
beoordelen los te laten. Het uitgangspunt is dat de wereld weerspiegelt wat
diep in ons hart leeft.
In feite is het voor ons veel gemakkelijker om de verantwoordelijkheid van de
dingen door te schuiven naar anderen en in de positie van ondergaan te gaan
staan: het overkomt me, ik ben hier slachtoffer van. Het is gemakkelijk omdat
het ervoor zorgt dat we onszelf niet moeten in vraag stellen.
Toch klopt dit niet. Wat er ook gebeurt, je bent geen slachtoffer. Zodra er zich
iets voor jouw ogen afspeelt, kun je je afvragen wat er met de gevoelens in
jezelf gebeurt. Wat voel je?

Voor wat je voelt kan je de volle verantwoordelijkheid nemen. Jij bent
verantwoordelijk voor wat je voelt. En wat je voelt in dat moment raakt iets
wat dieper in je zit, wat ruimer is dan de situatie. Zodra je dit voor jezelf
aanvaard hebt, kan je beginnen met het opruimen van alle ‘herinneringen’ die
de oorzaak van je gevoel, van je ongenoegen zijn. Want dit soort herinneringen
gunnen je geen rust. Ze sturen je leven onbewust en verhinderen dat je jezelf
vrij kan voelen en uiten. Ze duiken te pas en te onpas op. Vanuit deze optiek is
alles wat ons overkomt een creatie van onszelf en een kans om herinneringen
op te ruimen. Door jezelf te bevrijden van deze erfenis, zal je steeds meer
ontdekken wie je echt bent. Alles wat je van buitenaf hindert, uit balans
brengt, doet lijden,… kan gezien worden als een herinnering. Een herinnering
die bij jou een reactie oproept.
Herinneringen worden opgeslagen in ons innerlijk kind. Dat is waar zich onze
gevoelens en herinneringen bevinden. Een ho’oponopono vraagt het innerlijk
kind dus om zijn angsten los te laten en de herinneringen vrij te laten. Je
innerlijk kind wil gerustgesteld worden en geliefd zijn en door die liefde zal het
zich kunnen ontdoen van die last en dus de herinneringen vrij laten.
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Een Ho’oponopono is bedoeld om jezelf te vergeven, te bedanken en liefde te
geven. Door dit te doen maak je het geheugen leeg. Naarmate dit leed in
jezelf afneemt, verdwijnt dit ook bij anderen. Wanneer je de woorden van
een ho’oponopono uitspreekt richt je je tot jezelf en tot het kleine kind in je
dat lijdt. Ho’oponopo heeft veel gelijkenissen met de forgivenesspractice. Ze
beiden begrijpen verdiept je innerlijke werk, ze versterken elkaar1.
In 1983 werkte Dr. Ihaleakala Hew Len op de psychiatrische afdeling van
de staatsgevangenis van Kaneohe op Hawaï. Gedurende 4 jaar las hij
enkele malen per dag de verslagen van de gevangen en vroeg zich daarbij
steeds af: wat is er in mij aan duisternis, aan negatiefs aan geweld en
gemeenheid dat er zoiets in mijn wereld bestaat? Wat is mijn aandeel in
het feit dat mijn broeder zoiets heeft gedaan? Telkens wanneer hij iets
daarvan (geweld, jaloezie, agressie, haat, wraakzucht, afgunst,…) in zijn
hart ontdekte deed hij een ho’oponopono. Na anderhalf jaar was er een
duidelijke verbetering van stemming en sfeer in de ziekenhuisafdeling van
deze gevangenis. Na anderhalf jaar droegen de gevangenen geen boeien
meer, er waren minder zieken onder het personeel en therapeutische
gesprekken werden mogelijk. Na vier jaar waren alle gevangen op 2 na
genezen en werd de afdeling gesloten. Het enige wat Dr. Ihaleakala had
gedaan was werken aan de reiniging van zijn hart en bewustzijn via
ho’oponopono. Dr. Ihaleakala spreekt zelf niet van genezing. Hij
benadrukt dat de oplossing van het betreffende conflict er is gekomen
omdat hij zelf de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van de
gevangenen in zijn leven voor 100% had op zich genomen.
De eerste stap is stil vallen en wat zich aandient dicht bij je nemen. Je
accepteert waar je bent. Door zelf 100% de verantwoordelijkheid te nemen
kan je voelen in jezelf ipv te blijven focussen op de ander. Het dient zich aan
jou aan, dus het is van jou en komt jou iets zeggen. Voel wat het met je doet
en wat deze emotie je komt brengen. Vervolgens kan je jezelf en de ander
vergeven. Dit is liefde in actie.

1

Zie module ‘Doorbreek je belemmeringen’
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Een ho’oponopono gebeurt aan de hand van 4 zinnen. Bij het uitspreken van
een ho’oponopono mag je je intuïtie de vrije loop laten om woorden en zinnen
te vinden die het best bij jou passen.
1. Het spijt me
Ik verontschuldig me omdat ik niet wist dat ik die herinnering in me had en
het dus niet zag. Het spijt me dat ik het oordeel naar buiten richtte en geen
voeling had met mijn eigen lijden hierin. Ik zie nu dat ik lijd en dat brengt
me in contact met mijn gevoelens en mijn innerlijk kind.
2. Vergeef me
Vergeef me, innerlijk kind, dat je heel erg geleden hebt en dat ik je in de
steek heb gelaten. Vergeef me dat ik niet wist dat ik deze herinnering in me
had en ze dus genegeerd heb en vergeef me voor het leed dat ik mezelf heb
aangedaan door een gebrek aan eigenliefde. En ik vraag vergeving aan de
anderen voor mijn oordeel over hen.
3. Dank je wel
Dankjewel, dat ik die herinnering mag opruimen. Dat de herinnering naar
boven kwam waardoor ik de kans krijg om ze vrij te laten. Ik dank voor de
transformatie. Dank je wel, want door de kracht van vergeving ben ik nu vrij
van de energetische keten van het verleden.
4. Ik houd van je
Je sluit af met ‘ik houd van je’, omdat alleen de liefde geneest. Je richt je
hierbij tot je herinneringen en tot jezelf. Ik houd van je (innerlijk kind) en ik
houd van mij. Ik zie en respecteer het goddelijke in jou en in mij. Ik houd
van de situatie zoals ze is en ik accepteer de situatie zoals ze is. Ik houd van
het probleem, dat naar me toegekomen is om me de ogen te openen. Ik
houd onvoorwaardelijk van mij en van jou (de ander), met al onze
zwakheden en onvolkomenheden.
Hoe vaker je dit doet, hoe eenvoudiger het wordt en hoe sneller je tot
innerlijke rust komt. Pas je het meermalen per dag toe ga je steeds meer
fantastische waarden in jezelf ontwikkelen, zoals dankbaarheid, vergeving,
loslaten, bescheidenheid, vreugde, onbevooroordeeldheid, zelfvertrouwen,
eigenliefde,… Het doel van een ho’oponopono is om jezelf te bevrijden van
alles wat je hindert in je leven of wat voor jou een bron van pijn, last of lijden
kan zijn. Het zal overvloed brengen op heel vlakken, ook voor je onderneming.
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Wat je met deze oefening doet is een aangeleerde gewoonte van jezelf afleren.
Het negatieve dat je over jezelf (en anderen) denkt is niets meer dan iets wat je
jezelf hebt aangeleerd en dus ook weer af te leren is. Door het oordeel over
jezelf los te laten komt er meer harmonie en overeenstemming, vreugde, geluk,
innerlijke (en uiterlijke rijkdom) en gezondheid. Hierdoor zal je spirituele
intelligentie stijgen, zal je je eigen krachten beter kunnen inschatten en goed
kunnen invoelen wat je eigen ontwikkeling ten goede komt en wat niet.
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Sleutel 5: Ten volle jezelf zijn
Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
Citaat van Marianne Williamson (Terugkeer naar liefde), door Nelson Mandela
opgenomen in zijn inauguratierede.

Door steeds verbinding te maken met je hart, je gevoelsstroom te volgen en
het leven niet langer mentaal te willen beheersen creëer je de opening
waarlangs je ziel zich moeiteloos kan manifesteren. Door je vrij te maken van
oude oordelen en angsten over jezelf, je werk, de maatschappij middels
forgivenssepractice en ho’oponopono, maak je een verschil.
Telkens je in contact komt met je twijfel, je zorgen of gaat piekeren, kies er dan
voor om terug te keren naar die bron in jouw, waar rust voelbaar is, waar je
verbonden bent met iets groters.
Zet je recht, schouders open, hart open, hemel en aarde verbonden.
Maak eerst contact met je bekken en daarna met je hart. Voel je hart,
alsof het een zon is die schijnt. En hoe meer ze schijnt hoe magnetischer
ze werkt en datgeen aantrekt in de buitenwereld wat vruchtbaar en
plezierig is.

Stem je af op het vertrouwen in je hart, durf eerlijk en open kijken naar je
emoties, verlangens en angsten. Geef aandacht daar waar je angsten of
blokkades voelt in je lijf. Ga erheen met je adem, zacht en liefdevol. Zo kunnen
ze geen schaduw meer werpen op jouw bron. Hoe meer je dit doet, hoe meer
je innerlijk kan stralen en de gebeurtenissen kan aantrekken die jou helpen ten
volle aanwezig te zijn en te leven in connectie met je ziel.
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Vertrouwen op de fluisteringen van je hart, van je ziel, is geloven dat je
gedragen wordt door een stroom die je vanzelf brengt wat je nodig hebt. Het is
de houding loslaten van veel te denken en hard te werken aan het realiseren
van je verlangens. Meegaan met de stroom van je gevoel is niet afwachten, het
is niet niets doen.
Het is wakker en alert zijn en alles verwelkomen wat in jezelf leeft, alles
aanvaarden. Als je jezelf kan accepteren zoals je bent volgt de rest vanzelf.
Het is opnieuw in voeling komen met onze spontane ziele impulsen, die al
vroeg in het leven werden onderdrukt doordat we als kind niet of onvoldoende
leerden te vertrouwen op ons hart, ons innerlijk weten, onze intuïtie. Het is
ten volle jezelf zijn, ten volle durven stralen.

Opdracht : wat voelt er te gebeuren

Neem even de tijd om dicht bij jezelf te zijn. Maak dan contact met je
verlangen.
Ga voor jezelf na wat er vandaag VOELT te gebeuren, wat je vandaag verlangt
te doen voor jezelf. Niet wat moet er gebeuren, niet wat je hebt te doen. Wel,
wat zou me voeden, waar ligt mijn verlangen. Wat voelt warm om te doen?
Kies ervoor vandaag iets te doen wat er voelt te worden gedaan. Ga ten volle
hiervoor en gun jezelf dit. Ervaar wat dit doet met je energie.

Hoe vaker je de dingen doet die voelen te gebeuren, die jou voeden, hoe
meer je durft te vertrouwen op die stroom, hoe meer je gaat stralen. Het
leven zal een ander ritme krijgen, een andere kleur. Durf te voelen wat jij
nodig hebt, daar voor te gaan en vanuit je kern te stralen. Je zal moeiteloos
leren ondernemen als je het vanuit je lijf laat ontstaan.
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Sleutel 6: Omarm je anders zijn
Heel je angst en wordt innerlijk vrij van de druk van de maatschappij. Het is
juist jouw gevoeligheid en je anders zijn die je daarbij kan helpen. Door te
luisteren naar de bron van het anders zijn in jou maak je contact met de
wijsheid van je hart. En juist vanuit die wijsheid weet je dat jij niet hoeft te
voldoen aan de verwachtingen van een ander, dat je hier bent voor jezelf,
vanuit jouw eigen zielsgeschiedenis waarbij je innerlijke doelen voorop staan.
Je hoeft dan niet meer te presteren voor een ander maar in plaats daarvan je
richten op wat jij wil, wat jou voldoening en plezier geeft.
Hoe wil je je uitdrukken in dit leven en in je onderneming?
Dat is een veel betere vraag dan de vragen: ben ik succesvol genoeg, ben ik
nuttig genoeg, zullen ze me wel graag hebben,…?
Elke keer dat je je emotioneel uitgeput voelt, voelt dat je ronddraait, realiseer
je dan dat het je taak is om los te laten. Een stille plek te zoeken voor jezelf.
Maak je los van de wereld en kom tot jezelf. Verbreek de verbinding met
buiten en maak contact met binnen, met je innerlijk kind. Het is bijzonder
belangrijk om voeling te houden met waar jij staat. In dat contact tracht je
voelend tot inzicht te komen.
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4 manieren om te ontdekken of je in
contact staat met het verlangen van je ziel

1. Je voelt inspiratie
Daar waar je energie stroomt, daar leef je vanuit overgave. Daar laat je je
leiden door wat je bezielt. Velen denken dat het niet goed is om daar je
broodwinning van te maken, maar niets is minder waar. Door je over te geven
aan wat je wezenlijk raakt open je jezelf voor een actieve en levendige
energiestroom in jezelf.
Bij welke activiteiten voel jij jouw energie van nature stromen? Wat maakt je
gelukkig? Wat geeft je een vredig gevoel? Als je de essentie van deze
inspiratie kent kan je deze op verschillende manieren vormgeven.

2. Het ligt in je natuur
Het is altijd iets wat je zeer natuurlijk afgaat, wat bij je hoort en heel natuurlijk
voelt. Je voelt je ertoe aangetrokken, hebt er interesse en affiniteit mee en het
gaat je goed af. Het loopt als een rode draad door je leven.
Wat loopt als een rode draad door jouw leven?
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3. Je kan jezelf serieus nemen hierin en kan grenzen stellen
Je kan alleen leven vanuit je passie als je nee durft zeggen tegen alles wat niet
bij je past. Bij overgave aan wie je bent hoort ook dat je je eigen weg vindt,
vertrouwt op de boodschappen van je hart en dat je eigenwijs bent omdat je
trouw wil zijn aan jezelf. Zelfs als anderen vinden dat je onverstandige
beslissingen neemt.
Durf groot te zijn, durf een verschil te maken, durf anders te zijn. Het
alternatief is dat je natuurlijk stromende energie opdroogt, en je leeg, boos en
onverzadigd achterblijft.
Niet voor jezelf kiezen is immers tegen jezelf kiezen. Dit leidt tot allerlei
psychische problemen: eenzaamheid, vervreemding, depressie,…Durf ruimte te
geven aan jezelf!
Waarin kan je jezelf serieus nemen? Welke grenzen kan je hierin stellen?

4. Het vraagt geduld en vertrouwen
Als je contact hebt met je ziel zal deze een weg banen voor je in je dagelijkse
leven. Mogelijkheden, mensen en situaties verschijnen op je pad in een tempo
en ritme die bij jou passen.
Blijf in het nu om je af te stemmen op deze stroom. Probeer niet te ver vooruit
te lopen op wat er allemaal moet gebeuren om je doel te bereiken. Vertrouw,
want het leven zorgt voor je, niet andersom.
Bij velen onder ons is een verschuiving bezig naar een nieuw soort leven en/of
werk, het leven of werk vanuit je hart. Dit is het leven, het werk waarin je
energie vrij kan stromen, waarin jij vrij kan stromen. Waarin je natuur zich
soepel uitdrukt. Dat werk komt vanzelf op je pad als je innerlijk vrij wordt en
als je de angst loslaat om anders te zijn. Er zullen bezigheden op je pad
verschijnen die je niet eens ervaart als werk omdat je gaat doen wat je goed
kan, het liefste doet en daar ook je levensonderhoud uit voort komt. Als je in
contact komt met je ziel kan je zelfs het idee van werk loslaten. Wat je nodig
hebt in het leven verschijnt vanzelf.
Gun jezelf te zijn wie je bent, je energie diep in de aarde te wortelen en
vreugde en overvloed te ontvangen. Het is jouw gegund!
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Sleutel 7: Geef ruimte aan je emoties
Emoties zijn heel belangrijk bij het in contact zijn en blijven met je bezieling.
We kijken nog iets dieper naar de rol van emoties omdat dit onderdeel zal zijn
van je daily practice, tenminst , als je steeds vaker gebruik wil maken van je
innerlijk kompas.

Innerlijke groei vindt plaats in samenwerking met je emoties. Sterker nog,
indien je het belang van je emoties zou ontkennen, mis je de sleutel naar je
hart. Door je emoties bewust op te nemen, te luisteren naar hun boodschap en
je te ontfermen over de pijn en angst die erin leeft, open je je hart.
Je gevoel is je zuiverste kompas. Het is een weten in je of iets goed is of niet
goed is. Bij alles wat je ervaart of wat op je afkomt kan je een ‘ja’ of een ‘nee’
voelen. Iets warms of iets kouds, aantrekking of afstoting. Als kind is dat
kompas heel zuiver, door op te groeien raakt dat wat vertroebeld doordat er
overtuigingen van buiten bij komen die voor verwarring zorgen.
De uitdaging is om weer voeling te krijgen met dat kompas, met die zuiverheid
van een ‘ja’ of een ‘nee’ van dieper in je. Jezelf niet langer aan te sturen door
angst of misleidende informatie uit de omgeving.
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Om dit terug te kunnen voelen is het belangrijk om met je emoties aan de slag
te gaan. Emoties zijn namelijk de weg naar onze gevoelens.

Maar ga eerst even bij jezelf na:
1. Welke emoties komen vaak terug?
2. Hoe uit je deze emoties?
3. Wat voel je je na het uiten van deze emoties op korte en op lange
termijn?
Emoties zijn eigenlijk de stem van het gekwetste kind, het bange, droevige,
boze stuk in ons. Het probleem is echter dat als we ze leven, door ze te uiten
vanuit een samenvallen met de emotie, ze ons eigenlijk verder brengen van
onszelf. Heel kortstondig voelen we het genot wel van de ontlading, maar
daarna is er snel die leegte, verwarring, het schuldgevoel en vooral die
zelfkritiek. Tot de emotie zich terug aandient en we dit patroon herhalen…

Wanneer we emoties naar buiten richten, geven we de kans weg om bij de
diepere gevoelslaag te komen. En onze gevoelens zijn essentiëler dan onze
emoties. Ze zijn ons kompas.

Bij velen is het kompas verstoord. Dat kan je zien aan hoe je met emoties
omgaat. Hoe sterker je emoties zijn, hoe meer je tegen je gevoel ingaat
eigenlijk.
Hoe langer je je innerlijk weten negeert hoe meer zich dat manifesteert: in
angst, onrust, frustratie, paniek,… Word je snel geïrriteerd, weet dan dat het je
innerlijk kompas is die je aandacht vraagt. Voel je je depressief, intens
eenzaam, verlaten,… dit is een verstoring van iets in jezelf dat je aan het
ontkennen bent. Durf daar aandacht aan te geven.
Al jouw emoties zijn een kans om terug bij je oorspronkelijke zijn uit te komen,
ze helpen je te herinneren wie je werkelijk bent. Tenminste, als je er op een
andere manier mee omgaat!
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Hoe dan?

Door onze emoties dagelijks waar te nemen in plaats van ervoor te kiezen om
ze te ontladen, openen we een weg naar de diepere laag. De laag van de
gevoelens, de stem van de ziel, de stem van de intuïtie. Dat is een
uitnodigende stem, geen opdringerige, geen duwende stem. Het is een rustig
en stil weten.
Durf je emoties toe te laten in jezelf, durf ze te voelen, in de ogen te kijken,
zonder de schuld te geven aan iemand buiten je. Veroordeel jezelf ook niet
omdat je voelt wat je voelt. Ze zijn een uitnodiging. Verwelkom ze als goede
gastvrouw of gastheer en streel ze met je adem. Neem ze via je adem dicht bij
je. Herken de emoties als iets van jou, als een keuze die je maakt. Zo krijg je de
ruimte terug om te voelen en voeling houden met wie je in wezen bent.

Opdracht : voelen in je lijf

Richt je op een probleem dat je sterk bezighoudt en waarin je veel emotie
voelt.
Ga zitten, verbind je met je adem, voel je zitbotjes, hemel en aard jezelf.
Maak contact met het probleem en ga na welke emotie daarbij het vaakst
opkomt.
Voel de emotie, laat ze toe zonder ze te veroordelen.
Voel waar je ze voelt in je lijf, welk deel van je lijf. Omschrijf het gevoel, niet in
termen van goed of fout, maar eerder in termen van koud en warm, duwerig,
zeurderig, snijdend, vlekkerig of rond,….
Benoem de emotie en laat ze zich helemaal manifesteren.
Luister ernaar zoals je zou doen bij een huilend kind dat je hulp komt vragen.
Geef aandacht aan die plek door er met je adem heen te gaan. Adem de
emotie zacht in, zonder te forceren. Blijf erbij en merk op wat er verandert als
je aandacht geeft aan deze emotie van binnenuit. Zorg ervoor dat je goed op je
zitbotjes zit met een rechte rug.
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Om je innerlijk kompas goed te regelen is het belangrijk dat je kiest voor
de juiste houding in het leven. Voor mij is dat gehemeld en geaard zitten,
op mijn zitbotjes. Bij iedere emotie ga ik van binnenuit voelen en verzorg
mijn houding. Bij voorkeur doe ik dit in de natuur.

Het vraagt moed en eerlijkheid om te zien van waaruit je reageert. Wat je
angstig, boos of onredelijk maakt. Tuurlijk is het makkelijker om alle redenen
daartoe buiten jezelf te leggen, de schuld aan anderen te geven, anderen te
veroordelen. Toch is dat maar een schijnveiligheid, deze situaties zal je keer
op keer aantrekken omdat het leven je de kans geeft om hier toch in te
zakken.
Wees alert, keer naar binnen. Ga zitten en ga op ontdekking in jezelf.
Om je innerlijk kompas, de taal van je innerlijk kind, te begrijpen is het
belangrijk om je niet te laten afleiden door plichten en verantwoordelijkheden.
Hoewel daar sterk de neiging toe zal zijn.
Uiteraard is er altijd iets die dringend af moet. Besef dat je daarmee weer een
kans laat liggen om dichter bij jezelf te komen. Weet dat het leven zal blijven
kloppen, steeds harder.
Kies ervoor om aandacht te geven aan die sluimerende emoties, blijf ze niet
onderdrukken, ruim ze op door ze aan te kijken, te verwelkomen en te
doorgronden of doorademen. Het is zo eenvoudig, het enige wat je moet doen
is die keuze maken. Op je botjes zitten. Warm, wakker aanwezig te zijn bij de
emotie om daardoor bij de essentie uit te komen. Je gevoel. Je krijgt er zoveel
diepe rust voor in de plaats.
Dus ga zitten als je emoties voelt, kijk je innerlijk kind aan. Geef het een gezicht
en laat het aan het woord. Ga opnieuw aan de slag met de Ho’oponopono of
neem de oefening rondom het innerlijk kind er terug bij. Nodig het kind uit om
haar emoties te laten zien, te verwoorden, uit te drukken. Laat het boos, bang,
verdrietig,…. zijn, geef het de ruimte om dat te zijn, in jou. Geef het de ruimte
om zich volledig te laten zien. Als een goede moeder of vader omring je je
kind, je draagt er zorg voor. Laat weten dat je het begrijpt, dat je de pijn en de
emoties ziet en er bent. Los het probleem niet op, daar gaat het niet om. Het
gaat erom dat het kind zich door jou gezien en aanvaard voelt.
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Je bent niet dat kind, je bent het bewustzijn dat het kind omringt, draagt. Zo
‘heel’ je dat gekwetste kind. Je geeft het de zorg en erkenning die het nodig
heeft en nog niet heeft gekregen. Je zoekt het niet in de buitenwereld, maar je
draagt zorg voor dat gekwetste kind in jezelf, zodat je jezelf kan helen, kan
bevrijden van beperkende patronen, weggestopte emoties. Jezelf kan je helen
door de emoties te verwelkomen en ernaar te luisteren. Je ontvangt je diepste
angsten en teleurstellingen en omringt ze met milde warmte, met begrip en
compassie.

Door het kind in je te omarmen neem jij verantwoordelijkheid voor alles wat
er is in je. Trek geen conclusies over het leven maar concentreer je op je pijn,
op jouw beleving. Steeds meer ga je je dan herinneren wie je werkelijk bent.
Dit is de sleutel tot diepe transformatie, zo verhoog je je draagkracht, zo
verhelder je je kompas, zo krijg je voeling met je spoor in het leven, met de
stem van je ziel en wordt je steeds voller jezelf.

Zware emoties blijven je kwellen als je ze niet toelaat in jezelf, ze niet in de
ogen kijkt en niet ten volle gaat begrijpen, erkennen. Zolang je je blijft
verzetten en ze blijft veroordelen druk je het kind weg met als gevolg dat het
nog bozer, verdrietiger of angstiger wordt en situaties in je leven zich herhalen
maar in een net iets andere verpakking.
Durf dus bij je (moeilijkste) emoties aanwezig zijn, wijk niet en je zal een
oerkracht voelen vrij komen. Een kracht die ‘ja’ zegt tegen wat is, een diepe
vervullende rust. Op dat moment ben je dicht bij je oerspronkelijk dieper
weten, je gevoelsweten. Hier herstel je je kompas.

Hoe meer je dat doet, hoe meer er vanuit je binnenste antwoorden zullen
komen over hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken in je leven. Het is de
stille stem van je hart die spreekt.
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Sleutel 8: Je eigen inspiratie ontvangen
De grootste misvatting is dat we hier zijn om anderen te helpen of ons ten
dienste te stellen van anderen. We zijn hier niet om anderen te helpen. We
moeten ons op de eerste plaats richten op onszelf want enkel op die manier
kunnen we voor anderen een bron van inspiratie zijn waardoor zij zichzelf
zullen kunnen helpen.
Je bent hier voor jezelf. Om rust te vinden in en met jezelf en de wereld. Om
oude patronen op te lossen, pijn te helen, jezelf te ontplooien naar de wensen
van je hart.
We zijn hier om te bewegen op het ritme van de natuur en wat zijn we dat met
zijn allen kwijt geraakt! Bewegen op het ritme van je eigen natuur, maar
kennen we die nog wel? Kennen wij als vrouw, wij die een duidelijk ritme
hebben, wel voldoende ons ritme?

Je diep afstemmen op jezelf maakt je vrij, vreugdevol en geïnspireerd. Ieder
van ons heeft een missie. Ontdek deze door je af te stemmen op wat je van
nature wilt en verlangt en laat dit zich kenbaar maken door je passie.

Het is onze angst die de stroom naar inspiratie in de weg staat. Als we deze
angst kunnen helen, dan komen we bij de verlangens in ons hart, de idealen die
we koesteren. Wees niet bang af te wijken, afgewezen te worden of verlaten
te worden. Wees niet bang voor de stem van je gevoel, voor de risico’s die
daar uit voort zullen komen.
Vraag je hart wat je nodig hebt om te groeien, luister naar waar jij op dit
moment naar verlangt. Wees eerlijk, laat verwachtingen en oordelen van
buitenaf los, door ze door te ademen en steeds terug te keren naar het
rustpunt in jezelf. Anderen weten niet wat beter voelt voor je. Het gaat om
wat jij vanbinnen voelt.
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Neem die stap, je bent er klaar voor. Al het andere houdt je op je plaats,
verbonden met het oude, met gevoelens van onzekerheid en angst. Stem je af
op je diepste verlangen en je hogere zelf. Dat wat weet wat goed voor je is, het
kent je intenties voor het leven.
Hemel en aard jezelf, vind je evenwicht hiertussen, maak balans tussen geven
en ontvangen, accepteer jezelf, koester en voed jezelf. Zo kan je zielenenergie
vorm krijgen en ben je bij je missie! Durf je missie te ontvangen, durf vrede te
hebben met wie je bent en al de rest zal je gegeven worden.
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Opdracht: De roos
Beluister de opname in bijlage: ‘De roos’

Wat heb je ervaren tijdens de opname?

Hoe reageerde de omgeving op je roos?

Hoe voelde het om je los te maken van de reacties van de anderen?

Wat ontdekte je over je missie, over je diepste passie, je intentie om je hier
uit te drukken?

Hoe ziet je roos eruit? Hoe voelt het om ze zo te zien?

Hoe zal je je roos licht geven om van te leven (bewustzijn), water om te
drinken (gevoel) en grond om in te wortelen (aarding). Maw: wat heeft je
roos nodig om te groeien en te bloeien? Wees eerlijk… Laat oordelen en
verwachtingen van buiten los.
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Sleutel 9: Word je toekomstige zelf
Contact maken met je toekomstige zelf brengt je bij de bron van je inspiratie.
Ergens in de toekomst heb jij al je mogelijkheden vormgegeven, heb je jezelf
helemaal tot uitdrukking gebracht en leef je vanuit je potentie.
Het is mogelijk om contact te maken met die toekomst. En dat is ook bijzonder
interessant. Maar het vraagt wel even een andere kijkwijze. Ik neem je mee…
In ons wereldbeeld zien we geboorte als een feest en sterven als iets tragisch.
Vanuit het perspectief van de ziel is het echter net omgekeerd: geboorte is
eerder een verankeren of beperken van de ziel (in een fysiek lijf), terwijl
sterven dan weer een bevrijding is. In ons wereldbeeld zien we oorzaken van
bepaalde gebeurtenissen in ons leven in het verleden liggen. We zijn wat we
zijn als gevolg van wat gebeurde in het verleden. We leven vanuit een oorzaakgevolg gedachtegang.
Bekijken we dit vanuit het perspectief van de ziel, vanuit spiritueel perspectief,
dan kunnen we dat omkeren. De werkelijke oorzaken van dingen liggen vanuit
dit perspectief niet in het verleden maar in de toekomst. Ontwikkeling kan
alleen plaatsvinden omdat het eindpunt al bestaat. Dat eindpunt werkt
magnetisch, alles wat leeft, voelt met andere woorden de innerlijke drang om
zich naar dat eindpunt toe te ontwikkelen. We zijn nu wie we zijn omdat we
bedoelt zijn om ons toekomstige zelf te worden. Juist door wie we nu zijn
worden we uitgedaagd om in onszelf dat zaadje te vinden en te voeden om ons
toekomstige zelf te worden.
Een kind voelt aan wat het als volwassene wil gaan doen en dit bepaalt
mee zijn interesses. Als zijn ‘volwassen ik’ kok of bakker is, zal het kind
belangstelling hebben voor voeding en eten. Als zijn volwassen ik in de
zorg zal werken, zal het als kind al zorgzaam omgaan met mensen en
dieren. Als een kind schrijver wil worden zal het veel boeken lezen en
mogelijks een studierichting kiezen in die aard. Op een gegeven moment
in zijn of haar leven zal dit vorm kunnen krijgen. Ook al wordt deze
aanleg beïnvloedt door de omgeving, in potentie zal het aanwezig zijn. In
feite wordt het kind geleid door zijn toekomstige zelf.
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Je toekomstige Zelf is als een baken dat zijn licht in het verleden laat schijnen.
Onbewust worden we ertoe aangetrokken, het is ons innerlijk kompas. Toch
dwalen we af, onder invloed van verschillende factoren. Tot we vroeg of laat
weer in de richting van dit baken bewegen.
We zouden kunnen zeggen dat onze toekomst ergens in de tijd al gerealiseerd
is. Het doel waar we naar op weg zijn is al bereikt. Het gaat hem dus om de
weg daar naartoe. En die weg bevat uitdagingen omdat we uiteindelijk het
doel zouden kunnen bereiken.
Vanuit dat perspectief moeten we dus niet bang zijn voor falen of mislukken,
want het zijn ook die zaken die ons helpen bij het ons richten op onze
toekomstige zelf. Het enige wat het vraagt is dat je wisselt van perspectief en
‘ons wereldbeeld’ af en toe inruilt voor het perspectief van de ziel.
Het moment dat je je toekomstige zelf volledig bereikt ligt niet vast. Daar
oefenen we zelf invloed op uit, door wat we nu wel of niet doen. Het is dus
bijzonder interessant om contact te maken met je toekomstige zelf. Je
toekomstige zelf is immers een gids voor je in het heden. Je kan je toekomstige
zelf nu al dichterbij halen, nu al het leven leiden dat past bij je toekomstige zelf.
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Opdracht: Je toekomstige zelf

Neem lege vellen papier bij je en zoek een plek in huis waar je wat
bewegingsruimte hebt.

• Ga staan in de ruimte en leg een blad bij je voeten neer. Dit blad ben jij,
nu.
• Maak voeling met wie je nu bent. Met je angsten, je weerstanden, de
zaken waar je trots op bent, de manier waarop je in het leven staat, hoe
je je voelt, hoe je relaties zijn,… Voel even intens wie je nu bent.
• Neem dan een wit vel papier, dat staat symbool voor je toekomstige zelf.
Leg dat blad papier op een plek in de ruimte die weergeeft waar je je
toekomstige zelf situeert tov je huidige zelf.
• Ga op het blad van je toekomstige zelf staan. Maak voeling met je
toekomstige zelf: hoe voel je je, hoe sta je in het leven, wat ben je aan
het doen, hoe zijn je relaties, wat heb je gerealiseerd, ….
• Draai je om en kijk naar je huidige zelf. Kijk welke woorden je hebt voor
je huidige zelf om haar of hem te gidsen naar je toekomstige zelf. Wat
staat haar of hem te doen? Wat heeft ze los te laten, te overwinnen,
welke stap heeft ze te zetten. Wat moet ze weten. Spreek het uit.
• Ervaar in welke positie je het liefste staat, wat je voelt bij elk van hen.
Ervaar in je huidig zelf hoe het is om de stimulans te krijgen van je
toekomstige zelf.
• Leg voor iedere stap die je huidige zelf te nemen heeft een blad neer:
blad voor angst loslaten, blad voor volledig jezelf laten zien,… Sta
bewust bij elke stap stil.
• Breng dan je toekomstige zelf mee naar het heden en handel vanuit
daar.
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Wat kwam er in je naar boven bij het contact maken met je huidige zelf? Wat
voelde je allemaal, welke thema’s dienden zich aan?

Wat kwam er in je naar boven bij het contact maken met je toekomstige zelf?
Wat voelde je daar? Hoe sta je in het leven?

Welke boodschap had je toekomstige zelf voor je huidige zelf? Wat staat je
te doen?

Wat bracht deze oefening je?
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Je pad volgen

Telkens je niet meer ziet waar het pad je heen leidt, maak dan tijd en ruimte
om stil te worden in jezelf. Maak verbinding met de aarde en je toekomstige
zelf. Vraag je toekomstige zelf wat je nu te doen staat. Vraag het om je de weg
te tonen, te steunen, te bemoedigen. Luister naar de wijsheid van je
toekomstige zelf. Voel het vertrouwen van je toekomstige zelf nu in je
aanwezig en geef jezelf dat duwtje vanuit de toekomst.
Het zal ervoor zorgen dat je durft anders te leven, wonen en werken. Dat je
durft te luisteren naar jezelf, naar elkaar. Zodat je beslissingen kan nemen na
intuïtieve afstemmingen bij elkaar. Steeds meer zal je je gevoel meenemen in
de beslissingen als je contact maakt met je toekomstige zelf.
Het zal ertoe leiden dat we onze kinderen anders opvoeden, omdat we hun
unieke zijn meer zullen zien en koesteren en intact zullen laten. Het is
belangrijk dat we ze de toegang tot hun werkelijke inspiratie niet afnemen.
Maak contact met je toekomstige zelf en voel je rol tussen je verwanten. Voel
wat je te geven hebt, wat je graag doet, wat bij je hoort. Ook al weet je het
nog niet, voel dan die energie die je te geven hebt, voel wat jij inspirerend vindt
om te doen.
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Tot slot
De 9 sleutels om in contact te komen met je ziel, met wie je werkelijk bent, zet
ik graag nog even op een rij voor je. Ze kunnen je blijven vergezellen op je pad
en bij het ondernemen.
Ñ Warm, wakker, wild en wijs als basishouding
Ñ Jezelf graag zien
Ñ Je hart openen
Ñ Accepteren waar je bent
Ñ Vanuit je kern stralen en ten volle jezelf zijn
Ñ Je anders zijn omarmen
Ñ Ruimte geven aan je emoties
Ñ Je eigen inspiratie ontvangen
Ñ Je toekomstige zelf worden

Deze sleutels brachten je via de oefeningen allerlei inzichten en ervaringen.
Onthoud dat de beste wegwijzer naar je passie, naar je ziel, je gevoel is.
Telkens je voelt dat je emotioneel geraakt of uitgeput bent of in cirkeltjes
draait, krijg je een kans om je passie te ontdekken. Het enige wat je te doen
staat is loslaten waar je mee bezig bent, een stille plek voor jezelf zoeken en tot
jezelf komen. Even uit de verbinding met de wereld en in contact met je
innerlijk kind.
Zo krijg je voeling met wie je bent en waar jij staat. In dat contact kan je het
hogere (dieper weten) en het lagere (diep voelende) met elkaar in verbinding
brengen om zo voelend tot inzicht te komen hoe zij in het nu kunnen
samenspelen.
We hoeven niet langer bang te zijn van onze eigen passie. Bang om deze
natuurlijke energie te laten stromen in ons leven omdat zij ingaat tegen wat
hoort. Het is door die energie totaal toe te laten, van daaruit te leven, dat je je
vervult en tevreden zult voelen. Overgave als levensstijl is je overgeven aan
jezelf, aan de hartstocht van je ziel, aan de inspiratie die in je leeft.
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De basishouding met de zitbotjes is bijzonder waardevol. Als je gehemeld en
geaard bent kunnen heel wat lagen af-aarden via deze zitbotjes. Door dit af te
aarden, te helen, op te laten lossen, ga je stralen. En dat is iets zeer krachtigs!
Juist daardoor zal je op je pad die omstandigheden aantrekken die het mogelijk
maken om je werk neer te zetten en je dromen op dit gebied vorm te geven, te
realiseren.
Vaak wordt je niet herkend in je omgeving. Je anders-zijn wordt niet
opgemerkt en daarmee voel je de eenzaamheid heel erg. Het zal moed en durf
vragen om trouw te blijven aan jezelf en werkelijk geloof te hechten aan je
diepste gevoel en weten. Geef mildheid, warmte, zachtheid en liefde aan je
diepste angsten, diepste gevoelens. Accepteer ze. En durf tegen de stroom in
te gaan, durf alleen te staan.
Probeer ook niet van een ander de liefde te krijgen waar het kind in jou naar
verlangt. Geef dat wat je zoekt aan jezelf. Geef jezelf die erkenning, steun en
liefde die je nodig hebt. Anders maak je jezelf klein, ben je jezelf ontrouw en
zal je ongelukkig worden. Bovendien maak je jezelf afhankelijk van de ander.
Zorg goed voor jezelf ook al ervaar je dat anderen niet snappen wat je doet of
dat je niet aan hun verwachtingen voldoet. Vertrouw op je eigen graadmeter
om te weten of je het goed doet. Je graadmeter ontdek je in je hart. Zolang je
je eigen oprechtheid en integriteit kunt voelen in je hart, zit je goed.
Voed jezelf vanuit je innerlijke wijsheid en laat je ziel doorstromen. Je zal
merken dat er wonderlijke dingen zullen gebeuren op zoveel gebieden in je
leven. Geniet van het ondernemen…

Liefs
Liese
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