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2023-01-01 VOLG DE WEG NAAR BINNEN

Makkelijker gezegd dan gedaan. Want naar
binnen keren wordt vaak geblokkeerd door
trauma’s, overtuigingen … verschillende persoonlijkheden. Deze onder ogen komen … daar
gaat het om.

Alleen het idee al wekt vaak (onbewust) weerstanden op. En dit schept weer lichamelijke
spanningen met bijbehorende klachten. Dit gaat ook weer gepaard met vermijdend gedrag.
Alleen ‘in je hoofd zitten’ en over alles nadenken. Of je emoties onderdrukken of verzachten
door bijvoorbeeld te gaan snoepen, iets anders te gaan doen …
Het heen en weer pendelen tussen dit denken en het verzachten van je emoties is een
gewoonte geworden.

Gevolg?
Jouw hoofd begrijpt het, maar jouw lichaam niet. Of je lichaam begrijpt het, maar je hoofd
niet. Je begrijpt dat dit veel energie kost.

En weet je … jij kunt daar eigenlijk niet echt iets aan doen!
Alleen bewustwording, opmerken dat ‘het’ gebeurd, accepteren dat jij er eigenlijk niets van
begrijpt, de juiste hart-intentie uitzenden, stap voor stap het leven gaan vertrouwen (in zijn
bergen en dalen) en je daar aan overgeven (is er in ontspannen). Aan het ritme van het
leven met zijn natuurlijke ritmes.

Zo, dat is een mond vol. Maar je voelt dat het waar is.

Dus geef je over … volg de weg naar binnen en durf tot de kern te gaan. Dan wordt het
steeds Lichter en sta je als je ware Zelf in het leven. Je lichaam volgt automatisch met
ontspanning … omdat de verbinding tussen je hoofd – hart – lichaam wordt hersteld.

Daar kan jouw lichaam, jouw hele zijn alleen maar blij van worden! Toch?

Ik als ervaringsdeskundige kan daar over meepraten.

Maak een afspraak en kom naar DE KERN boz wanneer je hoofd – hart – lichaam dit
duidelijk aangeven.
Dus wie weet wordt het een ‘tot ziens in 2023’!

Geef 2023 over aan ritme van het leven met zijn natuurlijke ritmes.

2023-01-04 WAAROM OVERKOMT MIJ DIT NOU?

Jij wil veel van het leven. Het leven wil ook wat van jou!

Wanneer de tijd daar rijp voor is, zal het leven dit tonen.
Wanneer je daar bewust van bent … op een zachte manier.
Blijft het onbewust (?) … dan zal het wat harder getoond worden.

Met vallen en opstaan mag je dit leren. En weet … daar is niets mis mee!

Ik kan je, na een val en tijdens het opstaan, een spiegelende hand aanreiken …
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2023-01-08 Ik hou van jou met heel mijn hart!

Ik hou van jou met heel mijn hart!
En dat betekent dat je automatisch deelgenoot
mag zijn van mijn littekens.
Dat betekent dat ik mij veilig bij je voel, maar ook
dat ik je daar mee kan raken.
Littekens helen trauma’s en de lichamelijke
spanningen die daar bij horen.

Wanneer jij jouw geraakt zijn durft te spiegelen
en te delen help je mij in mijn heling ... dank je
wel!

Een veilige plek om jouw spanningen vanuit
littekens …

2023-01-11 MET KLEINE STAPJES BEREIK JE DE 7E

HEMEL!

Goede voornemens … beloftes aan (hopelijk) jezelf om het deze
keer goed aan te pakken … er echt voor te gaan … …

En toch, voordat je er erg in hebt handel je weer volledig vanuit
je oude patroon.

Is de reden dat je in 3 stappen je denkt te bereiken?

Vaak wel.

Je verlangen om ‘iets’ te veranderen is vaak gecombineerd met het verlangen dat de
verandering snel zal plaatsvinden. Goed je best doen, grote stappen … dan lukt dat wel.

Echter … en dat weet je … wanneer de stap die je zet eigenlijk te groot is, roept dit een
innerlijke stress op.

Dat ervaar je als onprettig en schept een bepaalde mate van onveiligheid.
Vaak onbewust … en daardoor gaat de automatische piloot aan. En daar hoort jouw oude
gedrag bij!

En … je lichaam is ook altijd weer betrokken bij het verankeren van de spanningen die daar
bij horen.

Dus wil je verandering? Wil je de 7e hemel bereiken?

Zorg dat je kleine stapjes zet … dan blijf je relaxed … (ook lichamelijk)!

Wil je dit leren ervaren ….
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2023-01-15 ONTSPANNINGS-OEFENING

Gebruik je verbeeldingskracht en stel je
voor dat al je spanning (pijn) zit
opgeslagen in een ballon.

De spanning kan, doordat er een knoopje
in zit, niet weg.

Jij kan dit knoopje loskrijgen … echt …

En ja hoor … weerstand weg … en de
spanning kan vrij wegstromen …

Laat alle spanning gaan … en ervaar de
ontspanning, het vrij(er) zijn …

En, gelukt?
Voelt het (meer) ontspannen ...?

2023-01-18 JOUW OVERTUIGINGEN - KUNNEN PARASIETEN WORDEN.

Een overtuiging is dat wat je gelooft dat waar is. Ze
wordt gevormd door wat je in het leven meekrijgt en
meemaakt.

Jouw overtuiging kan je positief bekrachtigen vanuit
willen. Een innerlijke motivator. En dit geeft altijd
voldoening.

Jouw negatieve overtuiging kan zich echter als een
Parasiet gaan gedragen. Ze kruipt in iedere
levenscel om daar te kunnen overleven. En
daardoor wordt jij belemmert om te kunnen zijn wie
je wil zijn. Want de parasiet geeft jouw gevoelens
van schuld, schaamte, angst, plicht, druk … (pfff)

Overtuigingen zijn krachtige bronnen die direct hun uitwerking in je lichaam hebben.
Jouw lichaam kan je dus vertellen welke overtuiging er aan het werk is. De innerlijke
motivator of de parasiet …

Wat vertelt jouw lichaam?
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2023-01-22 DENK OF VRAAG … JOUW LICHAAM REAGEERT

Het grootste deel van de dag
leef je op de automatische
piloot. En dat kan omdat al
jouw levenservaringen,
lichamelijk – emotioneel –
mentaal – spiritueel, in jouw
lichaam-brein-verbinding
liggen opgeslagen. Wat in
jouw lichaam speelt, speelt in
jouw brein; wat in jouw brein
speelt, speelt in jouw
lichaam.

Je begrijpt dat wanneer jouw
lichaam-brein-verbinding met
elkaar in balans is, jouw
afweersysteem precies weet
wat hij moet doen. Vergis je niet … een griepje, verkoudheid, spierpijn, hartkloppingen,
hoofdpijn … … kan daar ook een uiting van zijn!

Maar nu naar de titel hierboven. Denk of vraag … jouw lichaam reageert.

Ik wil je uitnodigen om even de tijd te nemen om jouw lichaam te ervaren (gaat vaak beter
met ogen dicht). Misschien dat je een plek kan vinden waar je rust kunt ervaren.

Nu wil ik je uitnodigen om met je aandacht naar je rechterarm te gaan. En denk nu ‘mijn
rechterarm is zwaar’(Een stap uit ontspanningstherapie - Schultz) . Blijf dit herhalen.
Voel je je rechterarm zwaar worden?
Bijzonder hé? Dat is de kracht van je gedachten (brein) op je lichaam.

Als je op deze manier je lichaam leert kennen, kan je bij iedere vraag ervaren hoe het
lichaam reageert.

Je kan het een vorm van ankeren noemen. De volgende keer hierover een oefening.

Als therapeut is dit voor mij de manier van onderzoeken, vragen en behandelen. Vanuit
afstemming samen op zoek gaan naar hoe jouw brein-lichaam-verbinding functioneert.
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2023-01-25 DENK OF VRAAG … JOUW LICHAAM REAGEERT (ankeren)

Het grootste deel van de dag leef je op de
automatische piloot. En dat kan omdat al
jouw levenservaringen, lichamelijk –
emotioneel – mentaal – spiritueel, in jouw
lichaam-brein-verbinding liggen
opgeslagen. Wat in jouw lichaam speelt,
speelt in jouw brein; wat in jouw brein
speelt, speelt in jouw lichaam.

Je begrijpt dat wanneer jouw lichaam-
brein-verbinding met elkaar in balans is,
jouw afweersysteem precies weet wat hij

moet doen. Vergis je niet … een griepje, verkoudheid, spierpijn, hartkloppingen, hoofdpijn …
… kan daar ook een uiting van zijn!

Maar nu naar de titel hierboven. Denk of vraag … jouw lichaam reageert.

Ik wil je uitnodigen om even de tijd te nemen om jouw lichaam te ervaren (gaat vaak beter
met ogen dicht). Misschien dat je een plek kan vinden waar je rust kunt ervaren.

Denk dan aan iets te denken wat je niet prettig vind. Wat voel je in je lichaam gebeuren
(sommigen mensen kunnen dit zien)? Wordt er iets actief in je lichaam?
Terwijl je dit ervaart, neem je je rechterarm extra in je ervaring mee.

Denk dan aan iets te denken wat je wel prettig vind. Wat voel je in je lichaam gebeuren?
Wordt er iets actief in je lichaam?
Terwijl je dit ervaart, neem je je linkerarm extra in je ervaring mee.

Herhaal dit nu eens paar keer. Niet prettig – ervaring in lichaam – rechterarm; prettig –
ervaring in lichaam – linkerarm.

Kijk nu even rond in de ruimte waar jij nu bent.

En ga dan nu eens met je aandacht naar je rechterarm.
Wat ervaar jij nu?
En wat ervaar jij als je met je aandacht naar je linkerarm gaat.

Bijzonder hé …?

Op deze manier heeft je brein-lichaam heel wat ervaringen geankerd!!!

Dus wat heeft jouw lichaam te vertellen wanneer er een beperking of pijn is?
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2023-01-29 Pak het op een PRETtige manier aan!

Wanneer de last even te groot of zwaar wordt …
vraag je dan af of je op een PRETtige manier bezig
bent.

Ben je op een PRETtige manier bezig?

Of het nu lichamelijk, emotioneel of mentaal is … je
pakt het op een PRETtige manier aan (of ook weer
op) wanneer je:
 Pauze in je dagelijks leven inplant.
 Rust schept in je omgeving en deze ook ervaart.
 Eén ding tegelijk doet.
 Tempo aanpast, wanneer dit nodig is.

Ik wens je een PRETtige zondag.

En wanneer de PRET ver te zoeken is … vraag hulp.


