
Vragen video 4:

Doel is om te onderzoeken welk gedrag jij volautomatisch inzet op

momenten dat je jezelf in een ietwat lastige situatie bevindt. Dit gedrag

heb je als kind geleerd in te zetten als verdedigingsmechanisme om jezelf

te kunnen handhaven op het moment dat je ongemakkelijk, angstig, boos

of aangevallen voelt. 

Dit gedrag heb je nodig maar kan je ook juist van het pad afhouden van

waar je naartoe wilt omdat deze automatisch en onbewust wordt ingezet. 

Je hebt op dat moment geen keuze. De kunst is om bewust te worden van

dit gedrag en dan met bewustzijn de keuze in te zetten die jou het beste

dient. 

Motto hierbij is ; Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.
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Vragen video 4:

-Wat is jouw oude kindgedrag? 

Dit is het gedrag wat je hebt leren inzetten in je kinderjaren. Denk hierbij

aan pleasen om iedereen te tevreden te houden, afstand bewaren of boos

worden als je het eng vindt, de clown uithangen als je het spannend vindt,

verlegen worden als je onzeker bent , noem het maar op. Wat is jouw

gedrag als je een beetje van het pad afraakt in een oncomfortabele

situatie. 

-Weet je ook wanneer je dit gedrag in welke situatie inzet? 
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Vragen video 4:

Jouw kindgedrag kan je belemmeren op de reis waar je naartoe wilt omdat

dingen die nieuw en anders zijn door je onderbewuste worden ontraden en  

geblokkeerd. Omdat het veiliger is om te blijven doen wat je deed omdat je

dan weet wat je krijgt. Dit speelt zich allemaal in je onderbewustzijn af.

-Welk gedag gebruik jij nog altijd maar is niet meer zo effectief als dat het

was als waar je het ooit voor bent gaan inzetten?
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Vragen video 4:

-Van welk gedag heb je eventueel last en zou je graag willen veranderen?

-Welke patronen zou jij willen doorbreken om uit je comfortzone te

kunnen stappen? Het vraagt bv moed om jezelf op de eerste plek te

zetten. Je maakt jezelf hiermee als 1e prioriteit en dat kan heel spannend

of eng voelen. Of egoïstisch. Dit is niet egoïstisch, maar juist heel gezond.

Met jouw bewustzijn kun je jouw gedrag veranderen om jezelf daarmee wel

de juiste aandacht te gunnen en prioriteit te geven.

Realiseer jezelf dat je onbewuste je graag wilt houden waar je bent omdat

dit veiliger is. 
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Vragen video 4:

Dit is altijd het primaire doel van je onbewuste. Het stamt nog uit de

oertijd om te zorgen dat je langer kon overleven. Maar dit hoeft niet te

betekenen dat dit ook behagelijker is, minder stress oplevert of past bij

waar je heen wilt. Door moedig stappen te ondernemen om uit je

automatische gedrag te stappen kun je je iets anders krijgen dan je altijd

kreeg. 

-Welk verhaal vertel jij jezelf tot nu toe over wie je bent?

-Welke verhaal kun je ervoor in de plaats gaan vertellen, dus wat is jouw

nieuwe verhaal?
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Vragen video 4:

Om bestaand gedrag los te laten kan eng zijn. Oncomfortabel. Hoe graag

je zelfs mogelijk iets anders wilt. Je overtuigingen en angsten zijn er om je

te beschermen. Je bent bang voor iets waar je veel van houdt en wilt

beschermen. Jezelf of je omgeving. Je angst is verpakt in overtuigingen

zodat je daarom geen stappen zet om te bewegen. Hoe kun je deze

overtuigingen nu ontdekken bij jezelf?

- Ga op zoek naar de "ja maar". Alles waarvan je nu zegt "ja ik wil dit

maar..." is een overtuiging. Dit kunnen dingen zijn als 'ja maar :

ik heb daar geen geld voor

ik heb geen tijd om dat erbij te doen

ik heb alles geprobeerd om af te vallen maar het lukt gewoon niet

ik ga geen huis vinden want de huizenmarkt is zo overspannen dat het veel

te duur is
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Vragen video 4:

en ga zo maar door. Zelfs als je nu denkt; voor mij is dit echt anders

want..., betreft dit een overtuiging.

-Maak een lijst met jouw overtuigingen

Niet alleen jij als mens wilt graag gezien en gehoord worden, ook jouw 

 overtuigingen( gevoelens) willen dit. In plaats van ze weg te stoppen en je

te verweren tegen ze, kun je ze beter de ruimte geven. Laat je overtuiging

volledig in het middelpunt staan van je aandacht. Je kunt de overtuiging

toelaten, aandacht geven en daarmee accepteren en bedanken. Dan kun je

ze daarna loslaten. 

- Sluit je ogen en neem de overtuiging als woord of beeld in je op. Leg je

handen op je hart en bedank je overtuiging met volle aandacht. Dan kun je

deze nu loslaten.
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Ik heb de mogelijkheid om alles

te creëren

 wat ik wil

Affirmatie
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Opdracht;

Het leuke van je bewustzijn is dat het zich

bewust kan worden van zichzelf.

Je kunt dus naar jezelf kijken. Of leren

kijken, liever gezegd.

Je kunt niet alleen naar jezelf kijken maar

ook reflecteren. 

Je bent de denker van je gedachten. Door

zelfreflectie te oefenen en toe te laten,

vergroot je je zelfkennis en breid je je

bewustzijn uit. In de volgende oefening

observeer je je denkende zelf en je

observerende zelf.

- Doe je ogen dicht en observeer 20 seconden de gedachten

en beelden die in je bewustzijn opkomen. Je doet dit zonder

te oordelen, ermee in gesprek te gaan of kritiek te geven.

Blijf mild naar jezelf.

-Wat voor gedachten en beelden merk je op?

- Komen ze snel achter elkaar of vertragen ze als je erop

let?

- Zit er ruimte tussen tussen je gedachten?

- Observeer nu 20 seconden lang je gedachten en beelden.

Maar dit keer neem je waar dat je dit doet.

- Wat valt je op door op deze manier bij jezelf stil te

staan?
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Spiegeltje spiegeltje aan de wand....

 

Als je voor een spiegel staat dan begrijp en

weet je dat jij niet degene bent die je in de

spiegel ziet. Je bent slechts een afspiegeling

van de persoon die je voor je ziet.

Degene die jij echt bent is de persoon die de

persoon in de spiegel ziet. Dat is degene die

jij echt bent.

 

Zo werkt het ook met wie jij echt bent.

Je lichaam emoties en gedachten zijn een

afspiegeling van je Zijn.

Daar begint het mee, dat je er bent, er Zijn.

Je bewustzijn is een manifestatie van dat 

 Zijn.

Dat is waar Mindfulness over gaat; om meer in

contact te zijn met het moment en met wie je

bent.

 

 

Sta iedere dag voor de spiegel en kijk met die

instelling naar jezelf. Beschouw jezelf als wezen

van bewustzijn en dat jij een waarnemer bent.

Daarmee realiseer je je steeds beter dat jij niet

je gedachten, gevoelens en emoties bent maar dat

deze langskomen en weer voorbij gaan.
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Tot slot ga je je de komende dagen 

(minimaal 3) bewust worden van hoe je ego je

mogelijk probeert te demotiveren. Je ego is je

innerlijke criticus en heeft zogenaamd altijd het

beste met je voor. Het wil je behoeden voor

misstappen en vaak ook voor veranderingen.

Zodra je bedenkt dat je niet hoeft te oefenen, dat

je er geen tijd voor hebt of zelfs denkt dat het

niets voor je doet dus dat je toch niet door hoeft

te gaan met oefenen, realiseer je dan dat dit je

tetterende stem is die zich intern overal tegenaan

bemoeit.

 

Je ego zal soms hard kunnen gaan oordelen en je

dingen vertellen als

 

 

 

opdracht
 

"dit gaat toch nooit werken voor mij"

"Ik ben hier veel te druk voor"

"wat een stomme oefeningen"

"ik doe het morgen wel"

 

Het zijn allemaal trucjes van je ego om je af te

leiden en je te weerhouden om dingen anders te

kunnen gaan doen.

 

Wees je bewust van deze ego-gedachten. Schrijf, 

 zolang jij deze oefening in bewustwording doet,

iedere avond in je schrift op welke ego-gedachten

je hebt gehad en hoe je hier mee om bent gegaan.
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Welk gedrag zet jij in ?
Oefeningen en opdrachten: 

Tot slot nodig ik je uit om je eerdere

ademhalingsoefeningen te beoefenen terwijl je rustig zit

met muziek op. Terwijl je jouw ademhaling observeert kun

je na verloop van tijd je gedachten of emoties ook

onderzoeken. Observeer en laat ze weer gaan. De volgende

video bevat prettige muziek om niet alleen je

aandachtspier te trainen maar ook om heerlijk ontspannen

tot rust te komen.

Klik hier voor de video

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkbM5EfFyME&ab_channel=H4Happiness-RelaxingFocusMusic
https://www.youtube.com/watch?v=EkbM5EfFyME&ab_channel=H4Happiness-RelaxingFocusMusic

