Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt!

with Ann Weiser Cornell

LES ÉÉN

Welkom bij deze e-cursus waarin we je
zullen laten zien hoe jij groter kunt
worden en je problemen kleiner!

Zijn er op dit moment te veel stress factoren
in je leven om rustig na te kunnen denken?
Heb je een te grote emotionele last?
Loop je als het ware in een donkere mist?
Schiet je telkens in tranen op momenten van
teleurstelling?
Word jouw gevoelige snaar te snel geraakt in
je relaties?
Zou je, wat er ook gebeurt, graag kalm en
zelfverzekerd willen overkomen?

Het geheim is: Groter Worden
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Als je groter wordt, word je
kalmer, omdat je niet langer
vast zit in een te kleine wereld.
Je wordt ook slimmer, omdat je
een groter perspectief hebt en
je niet overgeleverd bent aan je
emoties.
Je maakt betere keuzes, je
relaties zijn beter en je geniet
meer van het leven.

Ik wil je voorspiegelen hoe je er uit
zult komen te zien en hoe het is als
je groter wordt dan je problemen.

“Ik heb veel te doen, maar ik kan daar
prima mee om gaan.”
“De telefoontjes van mijn zus houden
me niet meer zo in de greep als
eerder.”
“Hij was boos, maar ik ging me niet
verdedigen. We kwamen eruit door er
samen over te praten.”
“Ik voel me zo kalm en ontspannen –
en tegelijkertijd weet ik dat ik goed
bezig ben.”
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Een overzicht van de E-cursus

De e-cursus bestaat uit vijf lessen. In iedere les geven
we een oefening die je moet doen. Deze heeft een
onmiddellijk effect op hoe je het leven benadert. Dus nu
al, vandaag, op dit moment.
We laten je precies zien hoe je het moet doen, met
oefeningen die verduidelijkt worden met voorbeelden.
Het huiswerk bestaat uit het in praktijk brengen van
het aangereikte vaardigheden gedurende één dag,
totdat je de volgende les ontvangt per email. Daarin
staat dan weer een nieuwe vaardigheid. Iedere keer is
dat een verrijking voor je bronnen en sluit het aan bij
de eerdere. Aan het eind van de e-cursus heb je vijf op
elkaar afgestemde vaardigheden om met je aandacht
moeilijke gevoelens te benaderen. Deze helpen om
groter te worden dan dat wat jou klein houdt.
Natuurlijk werkt het alleen als JIJ het werk doet! Het
heeft slechts een minimaal effect als je alleen maar de
e-cursus doorleest en niet doet wat wordt aanbevolen.
Maar dat begrijp je wel.
Het goede nieuws is dat de oefeningen niet moeilijk zijn.
Ga aan de slag, geef het een kans. Je KUNT je leven
veranderen en kalmer en meer georganiseerd gaan
leven. Dat maakt het een stuk plezieriger.
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Dus laten we beginnen met het
oefenen van de eerste vaardigheid…
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De eerste vaardigheid: “Iets in mij”

Onze eerste krachtige vaardigheid om groter te
worden dan dat wat jou klein houdt
is samen te vatten in drie woorden: “iets in mij.”
Gewoon drie kleine woorden! Laten we eens
nagaan waarom deze zo krachtig zijn.
Wanneer je vastzit in een emotie en je gebruikt op
zo’n moment de woorden “iets in mij”, dan verleg
je het perspectief van klein naar groot. Je gaat
namelijk buiten je emotie stappen en daarmee
word jij groter dan die emotie.
Voorbeeld:
“Ik ben boos.” —> “Iets in mij is boos.”
Voorbeeld:
“Ik ben bezorgd.” —> “Iets in mij is bezorgd.”

“Ik ben 		

.”

Zie je hoe dat werkt?
Probeer dat nu eens voor jezelf. Vul het
volgende zinnetje in met iets dat een moeilijke
of ongemakkelijke emotie voor je is of iets wat je
recentelijk hebt gevoeld.

“Iets in mij is 				.”
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Nadat je deze verandering
in taalgebruik hebt
uitgeprobeerd kun je nagaan
wat het verschil voor jou
betekent.

“Het is net alsof ik een moment zorgzaam en
observerend bij mijn eigen gevoelens was.”

Hier volgen enkele verschillen
die mensen vaak aangeven.

“Ik heb het gevoel dat ik niet langer bepaald word
door mijn emoties.”
“Mijn zenuwen werden ogenblikkelijk gekalmeerd.”
“Ik voel een zekere afstand tot mijn emoties, net
alsof ik ruimte heb in mijzelf.”
“Met de eerste zin voelde ik dat er geen oplossing
was en met de tweede zin begon iets in mij zich
te ontspannen.”

Dat is allemaal best verbazingwekkend! Ik heb echt iets met deze oefening omdat drie woorden
het hele perspectief veranderen. En dat niet alleen, ook de stemming wordt er door beïnvloed en
het helpt ons ook om onze intelligentie beter te gebruiken.
Natuurlijk is het niet zo dat het de woorden ‘iets in mij’ zijn die de verandering veroorzaken. De
verandering ontstaat doordat het gebruik van deze woorden een verschuiving aanbrengt in je
aandacht. Je kunt daarna op deze manier beter omgaan met moeilijke gevoelens.
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Werkt het echt?

Hier is het verhaal van Dorien:
Dorien wist niet waarom de diploma-uitreiking van haar zoon
zulke intense emoties naar boven bracht. Totdat ze zich
realiseerde dat die dag ook de datum was van de dood van
haar tweelingbroer. Datgene en de stress van de mensen
die zouden blijven logeren veroorzaakten een tikkende
tijdbom. Zou ze misschien een hyperventilatieaanval krijgen
in het auditorium van de school? En een vreetaanval in de
nacht ervoor? Een week slapeloze nachten? Of was er een
andere manier te vinden om hier mee om te gaan?
Gelukkig, een vriend had haar verteld over “iets in mij” en
Dorien besloot dit te proberen. Ze gaf aandacht aan het
gevoel dat het meest aandiende om het de gelegenheid te
geven
van zich te laten spreken – “Ik mis Tim zo erg” – en zette
daarvoor de woorden “iets in mij”.
“Iets in mij mist Tim zo erg.”

“Ik mis Tim zo erg.”

“Iets in mij mist Tim zo erg.”

Ze merkte dat haar hand onbewust naar haar borststreek
ging, net alsof ze gezelschap gaf aan dat “iets in haar” wat
haar broer zo erg miste. Ze kon het verdriet in haar borst
voelen, als een zachte plek rondom haar hart. Ze merkte
een diepe zucht op. Ja, het verdriet was er. Maar het aparte
was ook dat ze zich hierbij beter voelde. Ze kon nu beter
met alles om gaan. Ze voelde zich beter worden.
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Het geheim van heel ons werk
Door dit toe te passen (het uitspreken van “iets in
mij”) kun je het onderliggende geheim gaan ervaren
van “Word groter dan dat wat jou klein houdt”. Dit is
een heel andere benadering dan die van je moeder als
ze tegen je zegt: “Kop op”, of van je vrienden als ze
je willen bemoedigen met: “Probeer er overheen te
stappen!”
Door te zeggen “iets in mij is verdrietig” (of boos of wat
je ook voelt) blijf je steeds in contact met het gevoel.
Je hoeft het niet te onderdrukken of het te beoordelen.
Het gevoel is eerst hetzelfde, maar JIJ bent groter
geworden.
Vanuit die plek van groter worden dan je gevoel, vind
je een andere manier om met je moeilijke gevoel om
te gaan, en kun je er compassie aan tonen. Hiervan
uit kun je veranderen. (Je kunt dat nu al voelen. Klopt
dat?) Groter worden dan dat wat jou klein houdt
leidt tot compassie en compassie leidt tot natuurlijke
verandering. Zo hoef je niets te forceren. Je hoeft
moeilijke gevoelens op deze manier niet te ontkennen of
te verdringen.

JIJ bent groter geworden.

(Natuurlijk kun je dat ook doen met plezierige en
prettige gevoelens, maar waarom zou je dat doen? Het
is niet nodig om je aandacht te veranderen ten opzichte
van prettige gevoelens. Prettige gevoelens zijn er om
van te genieten!)
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Hoe kun jij dit je eigen maken?

Luister naar je woorden en gedachten.
Wanneer je jezelf hoort zeggen (of denken)
“Ik ben 			 ” of “Ik voel 		,”

Verander dan de woorden in: “Iets in mij is (of voelt) 		

.”

Als je dag zo vol is van alles wat je moet doen en het
moeilijk is om aandacht te besteden aan wat je zegt en
denkt, dan kun je een pauze inlassen. Er zijn momenten in
iedere dag dat je een minuutje of wat alleen zult zijn. Neem
op zulke momenten een pauze en luister zorgvuldig naar
wat je tegen jezelf zegt. Hoor je iets als “Ik ben boos” of
“Ik ben bezorgd”? En merk eens op wat er gebeurt als je
dat verandert in “iets in mij voelt 			 .”
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Wanneer kun je dit toepassen?

Je kunt het toepassen in een
verhitte discussie met een
familielid. Je kunt er even bij
stilstaan hoe jij je onder deze
discussie voelt.
“Iets in mij voelt…”
Als je tijdens je werk
gefrustreerd raakt over jezelf,
kun je een pauze nemen.

Morgen…

“Iets in mij voelt…”
Als je wakker ligt ’s nachts en
bezorgd bent over geld. Merk
dan het gevoel op dat je op
dat moment hebt. Zeg dan:
“Iets in mij voelt…”
Doe het!

De tweede “Word groter dan dat wat jou
klein houdt” - vaardigheid is een manier om
de eerste meer kracht mee te geven en meer
effectief te laten zijn. Als je eenmaal geleerd
hebt om “iets in mij…” toe te passen en hebt
opgemerkt wat er dan gebeurt, dan ben je er
aan toe om de mogelijkheden van de tweede
vaardigheid te leren en je eigen te maken.

11

Wil je snel meer weten?

Als je benieuwd bent naar wat
er morgen komt, luister dan
naar de volgende boodschap
(in het Engels) “Get Clear and
Move Forward with Focusing”,
een mp3 download. Klik op
onderstaande link.

http://focusingresources.com/our-library

Dit was de eerste van vijf lessen van de e-cursus “ Word Groter Dan Dat Wat Jou Klein Houdt” geschreven door Ann Weiser Cornell van
Focusing Resources. Voel je vrij om deze e-cursus te verspreiden. Het is niet toegestaan wijzigingen in de tekst aan te brengen. Wij
waarderen het dat je deze cursus doorgeeft aan anderen.
© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com		

vertaling Egbert Monsuur		

Layout & Design: Shannon Crossman
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Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt!

with Ann Weiser Cornell

LES TWEE

Welkom bij les twee van deze
e-cursus waarin we je willen laten
zien hoe je groter kunt worden
zodat je problemen kleiner zullen
worden.

Hoe ging het met het oefenen de
afgelopen 24 uur? Wat gebeurde er als je
de zin “iets in mij” gebruikte op
momenten dat je dreigde meegezogen te
worden door je emoties?
Misschien was je als Carolien die zei:
“Wanneer ik mezelf er aan herinnerde om
te zeggen ‘iets in mij is zo bang’, was het
net alsof er iets aparts gebeurde. Ik kon
voelen dat ik kalmer werd en me begon
te ontspannen. En ik wist dat de angstige
gevoelens niet alles vertegenwoordigen
van wie ik ben.”

“Het was net alsof er iets
aparts gebeurde”

14

Het gebruik van de drie
woorden - “iets in mij” – om
de gevoelens te omschrijven
is een kleine verandering die
een GROOT verschil kunnen
uitmaken. Het is voor de
meesten nieuw, dus je moet
wel oefenen. Hou het vol
om de “iets in mij” oefening
te blijven herhalen. Je hebt
meerdere dagen nodig om dit
tot een stevige en vertrouwde
basishouding van je leven te
maken.

“iets in mij” = een groot verschil

Laten we nu de tweede word
groter dan dat wat jou klein houdt vaardigheid gaan toevoegen. Deze
past bij dag één en zal de effecten
daarvan versterken.
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De tweede vaardigheid: “Ik zeg er Hallo tegen”

Onze tweede word groter dan dat wat jou klein
houdt – vaardigheid bestaat uit het ‘Hallo’ zeggen
tegen je emotionele stemming.
Dat is het, gewoon ‘Hallo’ ertegen zeggen. We
hebben het dan over een kalm, zelfverzekerd
Hallo. Zoals: “Hallo, ik weet dat je daar bent.”
“Hallo” is niet hetzelfde als “ik hou van je”! Je
hoeft niet blij te zijn dat je dit gevoel hebt. Het
enige wat je hoeft te zeggen is ‘Hallo’.
Het zeggen van “Hallo” is het natuurlijke vervolg
op “iets in mij”. Ik kan je aanraden om ze samen
te gebruiken. Bij ieder gevoel dat je hebt kun je
zeggen “iets in mij” en dat kun je meteen laten
volgen door er ‘Hallo’ tegen te zeggen.
Zoals dit bijvoorbeeld:
“Iets in mij is bezorgd … en ik zeg er ‘Hallo’
tegen.”

Een ander voorbeeld:
“Ik ben zo gefrustreerd
door dit project.”

“Iets in mij is zo gefrustreerd
door dit project … en ik zeg
daar ‘Hallo’ tegen.”
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Waar zeg je ‘Hallo’ tegen? Niet
tegen het gevoel zelf, maar tegen
iets in je dat dit gevoel heeft. Het
gevoel zou kunnen veranderen en
het zal veranderen – en de kans is
groter dat wanneer jij groter bent
het gemakkelijker zal veranderen.
En jij hoeft er dan niet meer tegen
te vechten.

Probeer het zelf eens. Neem een moeilijk gevoel dat jij recent
tegen bent gekomen. Bijvoorbeeld dat jij je irriteert aan de
buren die hun muziek opnieuw veel te hard afspelen.
Begin met het zeggen van: “Iets in mij” —> “Iets in mij voelt
					.” en zeg dan ‘Hallo’ —> “en
ik zeg er ‘Hallo’ tegen.”
“Iets in mij voelt geïrriteerd over de buren die weer hun
muziek veel te hard afspelen… en ik zeg er Hallo tegen.”
En merk nu eens het verschil op.

Ik probeerde het voor mezelf ... en ik merkte
bij mezelf een zucht van opluchting. Mijn lijf
ontspande zich. Er was een spanning die ik niet
eerder had opgemerkt en die nu veranderd was.
Ik besloot dat ik met de buren over de overlast
zou gaan praten. Ik kan het nu op een meer kalme
manier doen, met een andere instelling. Het gekke
is dat de muziek nou net stopt! Da’s opmerkelijk!
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Waarom zeggen we Hallo tegen een moeilijk gevoel?

Natuurlijk hopen we dat een moeilijk gevoel zal veranderen.
Maar door het gevoel als slecht of onaangenaam te betitelen
en te proberen om het te veranderen, bereik je vaak het
tegenovergestelde van wat je wilt.
Ieder moeilijk gevoel dat je hebt is tijdelijk. Al deze gevoelens
zijn in een constant veranderingsproces. Wanneer je ‘
“Hallo’ zegt tegen “iets in je” dat op een bepaalde manier
moeilijk of onaangenaam voelt, erken je dit gevoel in hoe
het is. Je neemt het zoals het is. En dat geeft ruimte om te
veranderen. (Het geeft zelfs de buitenwereld de ruimte om te
veranderen op een manier die vaak verrassend is.)
Waarom blijven sommige gevoelens zo lang hetzelfde? Omdat
we er geen erkenning aan geven … en om andere redenen
waar tijdens komende lessen in deze e-cursus nog op terug
zal worden gekomen. Als we de gevoelens niet erkennen,
zullen we er juist door bepaald worden. Als we ze negeren is
dat een garantie dat ze niet zullen veranderen.

De Gave van het ‘Hallo’ zeggen:
Je neemt het zoals het is.
En dat geeft ruimte voor
verandering.

Waarom ‘Hallo’ zeggen werkt? Omdat datgene dat wordt
erkend daarmee in een proces van verandering komt. Het
blijft niet langer iets statisch, maar het wordt iets levendigs.
Doordat het erkend wordt in hoe het is, kunnen er ook
verdere veranderingsstappen plaatsvinden. Dus door het te
erkennen in hoe het is, precies daarin, creëren we een ruimte
waarbinnen ook de volgende veranderingsstappen kunnen
komen en plaatsvinden.
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Hoe kun jij dit je eigen maken?

Ik wil je aanraden om de komende 24 uur je
aandacht te richten op hoe jij je voelt en hoe
je spreekt en denkt over hoe jij je voelt. Blijf
oefenen met de verandering van:

“Ik voel …” naar “iets in mij voelt …”
Voeg nu het volgende zinnetje toe: “en ik zeg er ‘hallo’ tegen.”

Merk op dat wanneer je je taalgebruik verandert ten
opzichte van je emotionele stemming door er ‘Hallo’
tegen te zeggen, er een natuurlijke pauze wordt
gecreëerd in de gang van iedere dag. Deze pauzes zijn
meer dan alleen maar gezond – eigenlijk vormen ze de
basis voor echte verandering in je leven.
Het is een kleine verandering die een groot effect kan
hebben! Pas het toe. Maak eens een kaart en schrijf
daarop: “Iets in mij” / “Ik zeg er ‘Hallo’ tegen”. Hang die
kaart ergens op waar je het vaak zult lezen.
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Wanneer kun je dit toepassen?

Wanneer je iets pijnlijk uit je
verleden herinnert, zeg dan:
“Iets in mij voelt pijn over…”
en voeg daar aan toe: “Ik zeg
daar ‘Hallo’ tegen.”
Wanneer je jezelf aanvalt om
fouten die je hebt gemaakt,
zeg dan: “Iets in mij voelt
dom om deze misser” en zeg
daarbij ook: “Ik zeg daar ‘Hallo’
tegen.”
Wanneer je verlangt naar rust,
maar die niet kunt vinden, zeg
dan: “Iets in mij verlangt naar
rust…” en daarna: “Ik zeg daar
‘Hallo’ tegen.”

Morgen …

De derde word groter dan dat wat
jou klein houdt – vaardigheid is zo
krachtig, dat ik graag zou willen dat
ieder mens er vanaf weet. Het kan
de manier waarop we met onszelf
en anderen omgaan werkelijk
veranderen!
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Wil je snel meer weten?

Als je benieuwd bent naar wat er
morgen aan bod komt, lees dan
het artikel van Ann Weiser Cornell:
“De zeven geheimen om blokkades
te overwinnen.” Je kunt dit artikel
vinden door onderstaande link aan
te klikken.

http://focusingresources.com/our-library/#ARTICLES

Dit was de tweede van vijf lessen van de e-cursus “ Word Groter Dan Dat Wat Jou Klein Houdt” geschreven door Ann Weiser Cornell
van Focusing Resources. Voel je vrij om deze e-cursus te verspreiden. Het is niet toegestaan wijzigingen in de tekst aan te brengen. Wij
waarderen het dat je deze cursus doorgeeft aan anderen.
© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com		

vertaling Egbert Monsuur		

Layout & Design: Shannon Crossman
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Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt!

with Ann Weiser Cornell

LES DRIE

Welkom bij les drie van deze e-curus
waarin we jou willen laten zien hoe
jij groter kunt worden zodat je
problemen kleiner zullen worden.

Ik wil je er aan herinneren dat het doel
van deze cursus is om ontspannen,
helderder en effectiever te worden.
Je leert dus niet om moeilijke of
onaangename gevoelens te verdringen.
Het gaat erom dat we groter worden
dan onze problemen en in contact
blijven met onze gevoelens en ons
leven.
Dit is een revolutionaire manier van
leven … En toch is het ook eenvoudig.
Het is niet te moeilijk. Hopelijk heb je
al verschil bij jezelf opgemerkt, anders
zou je nu waarschijnlijk niet meer verder
lezen.

Word ontspannener,
helderder en en effectiever
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Hoe ging het oefenen je af de
afgelopen 24 uur? Lukte het
je ook gemakkelijk om “hallo”
te zeggen tegen ‘iets in je’ dat
misschien overweldigend was
of beangstigend of waardoor je
van slag dreigde te raken? Heb
je dat al een paar keer kunnen
toepassen?

Heeft dit alles nog vragen
bij je opgeroepen?

Hoe voelde dat allemaal aan?
Jackie schreef: “Het lukt me
allemaal wel. Ik kan ‘hallo’
zeggen tegen wat ik voel. Maar
hoe moet ik nu verder?”
Alicia zei: “Ik zeg er ‘hallo’
tegen, maar het zei niets terug.
Is dat wel de bedoeling?”

In deze derde les van de e-cursus
komen enkele vragen aan de orde.
En ik ga jullie een erg krachtige
en eenvoudige oefening aanleren
die je leven op grondige wijze zal
veranderen.
Laten we aan de slag gaan.

24

De derde oefening: “Ik leg er mijn hand op”

De derde krachtige vaardigheid van groter worden
dan dat wat jou klein houdt bestaat uit het leggen
van je hand op het deel in je dat zich niet goed
voelt. Het is een vriendelijk gebaar naar je lijf.
Wanneer je dat doet, steun jij jezelf en herinner je
jezelf eraan dat je een zachtmoedige houding van
“gezelschap houden” oefent.
Onthoud: Door te zeggen “iets in mij” verandert je
emotionele bewustzijn van ‘ik ben dit gevoel’ naar
‘ik heb dit gevoel – iets in mij voelt …’ ‘Ik ben mijn
gevoel’ verandert in ‘het gevoel is gewoonweg
een deel van mij’.
Daarna ben je een vriendelijke relatie aangegaan
met dat “iets in jou” door er tegen te zeggen:
“Hallo, ik merk je daar op.”
Met de derde krachtige oefening – Ik leg er de
hand op – maak je op zachtaardige en zorgzame
manier contact met “iets in jou” dat zich
misschien wel onthutst voelt of overweldigd of
bang. Ik hou van deze vaardigheid omdat het
leggen van je hand zo eenvoudig is – het vraagt
niets speciaals, je hoeft er geen training voor te
doen.

Je hoeft er zelfs niet voor
in de stemming te zijn!
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Je bent misschien net zoals
George die tegen me zei: “Ik
weet niet hoe je vriendelijk en
zorgzaam moet zijn.” Ik lachte
hem toe en zei: “Dat is niet erg.
Je weet niet hoe je dat moet
doen? Laat je hand gewoonweg
maar bewegen naar waar je
het gevoel opmerkt.” George
probeerde het … en zei: “Hmm.
Het voelt al beter. Ik weet niet
waarom, maar het voelt zeker al
beter.”

Zo eenvoudig is het dus!
De beste manier om deze krachtige beweging te oefenen is
door het te combineren met de eerdere oefeningen.
1. Je wordt je gewaar van een emotionele reactie, meestal
een onprettige.
2. Je zegt: “Iets in mij voelt dat op deze manier” en je
zegt er “Hallo” tegen.
3. Je laat je hand zachtjes bewegen naar de plek waar je
het voelt.
Deze drie bewegingen werken samen op zachtaardige
wijze. Ze horen bij elkaar.

De eerste twee bewegingen hoef je niet samen
te laten vloeien. Deze derde oefening bewijst
zijn bruikbaarheid iedere keer op momenten
dat er een emotionele reactie in je lijf valt op
te merken. Soms voel je bijvoorbeeld een strak
gevoel in je keel, of een zwaar gevoel in je hart.
Laat daar dan je hand naar toe bewegen, naar je
keel of je hart.
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Kareem had iedere keer een pijn in zijn borst als hij aan
zijn zoon dacht, die in het ziekenhuis lag. Hij liet zijn hand
gaan naar die pijnlijke plek. Hij voelde in zijn lijf dat dit
zachtaardige gebaar iets veranderde in de heftigheid van
zijn bezorgdheid. En hij ervoer een vernieuwd gevoel van
zachtmoedigheid en kracht, waarvan hij besefte dat hij
dit over moest brengen aan zijn zoon bij zijn volgende
bezoek. Gedurende de rest van die dag was hij in staat
om, iedere keer wanneer hij deze pijn voelde, zijn hand te
laten bewegen naar deze plek.
Je hoeft je niet precies bewust te zijn waar je gevoelige
plek zich bevindt. Laat je hand er maar naar toe gaan! Je
zult er van staan te kijken dat jouw hand wel weet waar
die plek zich bevindt.

“Ik voel 				.”
Laat je hand eens
zachtjes bewegen naar
de plek waar je dat voelt.
Vertrouw je hand. Die
weet wel waar het naar
toe moet.

(En als je het nog niet zeker weet, laat dan je hand maar
naar je hartstreek gaan en ga na of dat goed voelt.)
Laten we het maar gaan toepassen.
Ik stel voor om je vandaag iets meer bewust te zijn van je
lijf. Ga maar na hoe je nu zit. Zou je lijf wat comfortabeler
willen zitten? Strek je een beetje uit. Draai je hoofd
zachtjes rond op je nek. Neem een keer of twee heel
bewust adem. Ga met je aandacht mee in je lijf, speciaal
naar het binnengebied – je keel, je borst, je hart en
middenrif, je buik en daaronder. Geef eens woorden aan
een gevoel dat je daar op dit moment kunt ontwaren of
dat je daar recentelijk ervoer.

Het is goed om daar een
tijdje met je aandacht te
blijven. Er wordt nu een
vertrouwensrelatie geschapen.
Merk op hoe dat voelt. Je zou
zelfs kunnen opmerken dat
HET (het gevoel zelf) blij is
dat je daar met je aandacht
aanwezig bent.
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Waarom we dit doen

Door deze krachtige vaardigheid te
leren, ga je ervaren wat ik “de radicale
acceptatie van alles” noem. Je kunt
meteen een opmerkelijke verandering
waarnemen door je hand de gevoelige
plek aan te laten raken. Het geeft je
een gevoel van acceptatie voor wat zich
daar emotioneel aandient. Als je dat
regelmatig doet, zal je geleidelijk aan een
diepe verbondenheid en contact gaan
ervaren.
Waarom zou je gevoelens accepteren die
je onprettig vindt? Ik noem drie redenen.
Eén: Uiteindelijk ben jij degene die
zichzelf moet accepteren – en wanneer
jij jezelf accepteert, zal je hele leven
veranderen. Twee: Omdat al je gevoelens
veranderen … en ze veranderen sneller
wanneer je ze accepteert. En drie: Omdat
verandering die van binnen uit komt
wordt begeleid door een innerlijk kompas.
Dit ‘kompas’ heeft een fijngevoeligheid
voor wat goed is. Deze fijngevoeligheid
is veel omvattend en biedt ons meer
dan wat onze rationele vermogens ons
kunnen bieden.

De Radicale Acceptatie
van Alles: wanneer je
jezelf Accepteert, zal heel
je leven veranderen.
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Hoe kun je deze vaardigheid je eigen maken?

Gedurende de dag kun je telkens je lijf gewaarworden. Geef jezelf ‘pauzemomenten’, zodat je
kunt nagaan hoe het in je lijf voelt. Wanneer je
iets onprettigs voelt of emotioneel reageert, laat
dan vriendelijk je hand daar naar toe gaan. Als
je het fijn vindt, kun je dit combineren met het
zinnetje: “Ik zeg hier ‘Hallo’ tegen”.
Onthoud dat het bij deze vaardigheid gaat om
het aanwezig zijn bij je gevoel. Je hoeft niet met
je hand te wrijven of te kloppen, of te proberen
het gevoel te veranderen.

Je hand zegt in
essentie: “Ja, ik weet
dat je daar bent
– en ik ben daar
bij jou. Ik hou je
gezelschap.”

In mijn jeugd kon ik wel eens de hele dag rondlopen met een strak gevoel
om mijn maag. Maar ik was me er niet van bewust. Tot op zekere hoogte
natuurlijk wel, maar aan de andere kant was ik me er niet van bewust. Ik had
wel een tijdje nodig om te leren opmerken wanneer dat strakke gevoel er
was. Wanneer je tijd maakt om na te gaan wat je bij jezelf lijfelijk voelt, zal je
datgene gaan opmerken wat je al een tijdje meedraagt in je leven. Wanneer
je je hand naar die gevoelsplek laat gaan, wacht dan rustig of je daar ook een
verlangen in kunt ontdekken. Dat verlangen wordt wakker gemaakt door het
te erkennen. Er is misschien nog meer nodig – maar door deze vaardigheid toe
te passen opent zich meestal een deur voor nieuwe mogelijkheden en naar
wat er vervolgens allemaal in positieve zin kan gebeuren.
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Wanneer je deze vaardigheid kunt toepassen & meer

Als je voor een groep moet spreken en
je maag draait rond of je voelt daar een
strakke knoop, neem dan wat stille tijd voor
jezelf en zeg: “Iets in mij is bang, en ik zeg
daar ‘Hallo’ tegen.” Leg daarna je hand op je
maagstreek.
Als je je gewaar bent dat je een zware
last op je hart meedraagt over het verlies
van een vriend of dierbare, pauzeer dan
regelmatig en laat je hand zachtjes naar de
plek van je hartstreek toe gaan. Zeg niet
langer meer de gebruikelijke zinnetjes zoals:
“het komt wel weer goed” of “dit gaat wel
weer voorbij”. Zeg liever maar gewoon tegen
het gevoel: “Ik ben hier. Ik ben met jou.”
Als je je helemaal gebroken voelt vanwege
een crisissituatie, onthoud dan dat je een
moment kunt nemen om te voelen wáár in je
lijf je het meest geraakt bent. Laat je hand
er vervolgens naar toe gaan. Zeg vriendelijk:
“Iets in mij voelt zó geraakt” en vervolg met:
“ik zeg daar ‘Hallo’ tegen”. Adem eens diep
door. Dit heeft maar een kort moment nodig.
Het maakt een groot verschil in hoe goed
jij je beslissingen neemt en hoe jij je keuzes
maakt in wat deze crisis nodig heeft.

Morgen...

De vierde word groter dan dat wat
jou klein houdt - vaardigheid is een
van mijn favorieten. We zullen je
laten zien hoe jij jezelf kunt zijn in
het kalme, heldere centrum van je
emotionele leven. Ik hou van deze
vaardigheid! Door trouw te blijven
oefenen, verandert je leven …
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Wil je snel meer weten?

Als je benieuwd bent naar wat
er morgen aan bod komt, zou
je ook het eerste hoofdstuk
kunnen gaan lezen van Ann
Weiser Cornell’s boek “De
kracht van focussen”. Je kunt
het hoofdstuk vinden door
onderstaande link aan te klikken.

http://focusingresources.com/powchap1

Dit was de derde van vijf lessen in de e-cursus “Word groter dan dat wat jou klein houdt” Verspreiding van deze e-cursus is toegestaan,
mits je geen veranderingen aanbrengt in de tekst of inhoud. Geef het gerust aan anderen door.
© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com		

vertaling Egbert Monsuur		

Layout & Design: Shannon Crossman
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Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt!

with Ann Weiser Cornell

LES VIER

Welkom bij les vier van deze e-cursus
waarin we je laten zien hoe jij
groter kunt worden en je problemen
kleiner!
Hoe ging het je af op de momenten
dat je jouw hand legde op die plek in
je lijf waar je iets voelde dat verward of
angstig was?
Dacht je eraan op momenten waarop je
dat nodig had?

Kun je al opmerken dat JIJ
groter begint te worden?
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Misschien herken je jezelf in
de woorden van Susanne die
vertelde: “Het maakte al verschil
toen ik gewoon mijn hand er op
ging leggen. Ik merkte meteen
dat het vanbinnen rustiger werd.
Ik vind dat fijn en doe dat nu
iedere keer.”
Je herkent je misschien in Jake
die zei: “Ik voelde me iedere
keer zwak onder mijn emoties.
Maar nu ik mezelf kan troosten,
voel ik me sterker.
Aan de andere kant kun je je
misschien ook herkennen in
Dawn, die ons liet weten dat
ze zich verloren voelt in haar
emoties. “Is er wel een groter
‘ik’ hier van binnen…?”

Ja, het klopt. Soms voelen sterke
emotionele ervaringen alsof ze ons
overweldigen. We moeten Groter
Worden om zo ZELF het rustige en
duidelijke centrum te ZIJN van ons
emotionele beleven. Gelukkig, de les
van vandaag gaat helemaal over hoe je
jezelf als DEGENE kunt voelen die stevig
is als een rots, die niet weggespoeld kan
worden. Of als DEGENE die jouzelf niet
onmachtig laat voelen.

Drie simpele woorden maken het
mogelijk … gedragen door een
oprechte grondhouding. Het is
werkelijk verbazingwekkend wat
deze vaardigheid kan uitwerken.
Laten we het maar meteen onder
de loep nemen.
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De vierde vaardigheid: “Ik merk op…”
De vierde krachtige word groter dan dat wat jou klein
houdt - vaardigheid geeft jou de ruimte om bij al je
emoties en lijfelijke reacties te zijn.
We hebben het al eerder gezegd: JIJ bent de grootste
in je emotionele wereld! Er is geen enkele reden om je
klein te moeten voelen. Dat helpt je echt niet om je
beter te gaan voelen of je wijzer te gaan opstellen in
het leven. In plaats daarvan: Word groter! Je kunt de
grote, compassievolle beheerder zijn van je innerlijke
emotionele wereld. Klinkt moeilijk?
Het is gemakkelijker dan je denkt. Zeg maar: “Ik merk op
…”
Wanneer je aan het begin van je uitspraken over
emotioneel beladen zaken zegt: “Ik merk op”,
identificeer jij je met je grootste en stevigste Zelf.
Talia’s verhaal is ons voorbeeld vandaag. Talita heeft
veel paniek en angst gevoeld sinds het verlies van haar
baan. Ze was er ook niet zeker van of ze wel in haar
appartement kon blijven wonen. Gewoonlijk kon ze
emotioneel gezien de stress van het zoeken van een
baan en geldproblemen wel hanteren. Maar om de een
of andere reden voelde ze zich deze keer emotioneel
overweldigd en begon ze te piekeren en bezorgd te zijn
dat ze het niet meer aan zou kunnen.

“Ik merk op” = Je identificeren
met je grootste en stevigste Zelf
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Laat het duidelijk zijn dat heel
normaal is om in zulke situaties
angst te voelen – en laat het ook
duidelijk zijn dat Talia, om haar best
te kunnen doen op de arbeidsmarkt,
wel helder moet blijven denken en
ook een kalm doorzettingsvermogen
nodig heeft. Het zou goed zijn
als zij zichzelf groter zou kunnen
voelen dan haar angsten. Laten
we eens nagaan hoe ze de vierde
vaardigheid “Ik merk op…” zou
kunnen toepassen

Door te blijven oefenen kan Talia leren
om zich groter en sterker te voelen
dan haar paniek en angst. Wanneer
deze moeilijke gevoelens zich
aandienen, kan ze de groter wordenvaardigheid steeds langer volhouden.
Ze past de vaardigheden toe om
haar delen te kalmeren wanneer deze
geraakt worden door de onzekerheden
van het leven. Ze kan besluiten nemen
en zich richten op het in orde maken
van haar leven. Alhoewel het nu ook
meer voor de hand ligt dat ze een
baan zal krijgen, is het fundamentele
besef dat ze OK is, het beste wat ze
in deze situatie heeft ontvangen.

Ze pauzeert eerst om haar lijf te kunnen
voelen: haar voeten, benen, zitvlak, rug;
al de delen die in contact staan met waar
ze op zit.
Vervolgens vraagt ze zichzelf hoe het
vanbinnen voelt. Het antwoord is: “Paniek
en angst” … en ze kan dat voelen in haar
borststreek, rondom haar hart.
Talia laat haar hand zorgvuldig naar
de plek van haar gevoelsnotie gaan en
zegt: “Iets in mij voelt paniek en angst.”
Er vindt al een kleine opluchting plaats
wanneer ze dit zegt. Maar ze voelt zich
nog wel kleintjes en trillerig. Dus probeert
ze de vierde vaardigheid ook uit: Ze duwt
zacht haar schouders naar achteren,
ademt diep in en zegt: “IK MERK iets in mij
op dat paniek en angst voelt.” Nu voelt
ze een trilling van kracht door haar lijf
heen gaan, speciaal door haar schouders,
armen en benen. “Ja, ik ben degene die
dit kan opmerken en aftasten … en ik
ben degene die dat alles kan verdragen en
verder kan laten komen.”
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“Het voelt als 		 .
Probeer het zelf
Kies een onderwerp of situatie uit je leven
dat al een tijdje moeilijk loopt. Het kan
op een terrein zijn van je leven waar de
dingen niet gaan als je dat wel zo graag
zou willen. Of het kan een intieme relatie
zijn die gevoelens van stress en verdriet
met zich meebrengt.
Schijf een paar zinnen op over de
emotionele kant van deze voor jou
moeizaam verlopende situatie. Gebruik
woorden die passen. Je kunt daarbij ook
de volgende opzet gebruiken:

Duw je schouders een beetje naar
achteren en voel hoe jij groter
bent dan dit onderwerp of deze
situatie. Zeg: “Ik merk iets in mij
op dat zich 				”
voelt.”
En omschrijf op deze manier dat
gevoel. Merk op hoe dit je relatie
verandert met dat wat je voelt.

en wat er gebeurd is 		
				
.
Dat alles geeft mij een
gevoel van 		
.”

Neem een moment om je lijfgevoel op
te merken. Als je zit, let dan speciaal
op het contact dat je lijf maakt met
de stoel: je rug, je zitvlak… en merk
ook waar je je voeten hebt neergezet.
Neem de tijd om te genieten van de
steun die daar voor jou is.
Neem welbewust een diepe teug adem
en word je bewust van de binnenkant
van je lijf: je keel, borst, maag en
buik. Merk op dat het onderwerp of
de situatie ook iets van een lijfelijk
gevoel bij je oproept, bijvoorbeeld een
dichtgeknepen gevoel in je keel, of een
beklemmend gevoel op je borst, of een
zwaar gevoel op je maag. Als dat er is,
zeg daar dan maar ‘Hallo’ tegen. Laat
je hand maar gaan naar die plek in je lijf
waar je die gevoelsnotie hebt.
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Hoe Groter Worden het verschil kan maken

Carolien wilde dat haar verhaal hier werd verteld:
Een paar dagen geleden wilde ik een kopie van een
artikel dat ik aan het schrijven was vanaf mijn usb-stick
uploaden naar mijn computer. Op een of andere manier
was ik het artikel plotseling kwijt. In het verleden zou
ik helemaal in de stress geschoten zijn… Vervolgens
zou ik heel negatief over mijzelf worden en daarna mijn
woede op alles en iedereen gaan afreageren. Ik zou me
verslagen gaan voelen en mezelf voorhouden dat een
journalistieke carrière toch niets voor me zou zijn.
Maar weet je wat er toen in plaats daarvan gebeurde?
Ik zei eerst iets dat je maar beter niet kunt herhalen.
Maar daarna besloot ik er eens rustig bij stil te gaan
staan. Toen ik me realiseerde dat ik er zelf niet uit
zou komen, belde ik een vriendin. Maar ook zij wist er
geen raad mee. Ik herinnerde me aan mijn computerbuurman (iedereen zou iemand in de buurt moeten
hebben zoals mijn computer-buurman). Ik belde
hem en hij stelde me gerust door te zeggen dat hij
het wel voor mij terug zou kunnen vinden. Ik ben
verder gegaan met wat andere werkzaamheden. Mijn
computerbuurman kwam later en wist mijn artikel weer
terug te toveren (uit het niets!). Dat was het eind van
mijn verhaal. P.S. Ik heb nu kopieën van mijn artikelen
op verschillende computers!

Hoeveel lijden moeten we iedere
dag ondergaan omdat we gevangen
raken in onze emotionele ervaring?
Veel … Deze cursus is er op gericht
om dat lijden te verzachten. Deze
vaardigheden werken. Bij onszelf en de
mensen die we dit geleerd hebben.
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Ik weet het zeker: Het werkt niet als je
probeert je gevoelens te verdringen om op
die manier kalm te blijven. “Zet het naast je
neer.” “Probeer aan mooie dingen te denken.”
Al die positief denken methodes hebben
hetzelfde probleem: Ze negeren wat er is.
“Wat niet gevoeld wordt blijft hetzelfde” zegt
de filosoof Eugene Gendlin. En hetzelfde geldt
voor vermijden.
Maar wat je wel KUNT doen, is je gaan richten
op datgene wat je dwarszit en bezighoudt.
Toon daarbij een vriendelijke kwaliteit. Wees
geïnteresseerd en benieuwd. “O … Hallo.”
Door dat te doen ontdekken we datgene
wat paniekerige stemmingen nodig hebben:
Opmerkzaam-Bij-Jezelf-Zijn. In plaats van
overweldigd te worden, kalmeert deze
houding datgene wat paniekerig reageert. Die
kanten in ons zijn net als bange kinderen die
even veilig bij je willen schuilen om daarna
weer vrolijk verder te kunnen.

Het is niet altijd even gemakkelijk – maar
het is wel de simpele waarheid.
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Hoe kun jij dit je eigen maken?

Iedere keer als je opmerkt dat je gestrests of
overmand wordt door emoties, is dat een signaal
om te pauzeren en om groter te worden.
Merk op wat je op dat moment voelt en probeer
het vriendelijk te omschrijven.
Laten we eens aannemen dat je je ‘bang’ voelt.

Gun jezelf een
pauzemoment
En Word Groter
Dan Dat Wat Jou
Klein Houdt …

Laat je hand naar die plek toegaan waar je dat
voelt.
Zeg nu vriendelijk: “Ik merk iets in mij op dat
bang is.”

Wanneer je het jezelf eigen maakt
om te zeggen: “IK MERK iets in
mij op dat zich bang voelt”, merk
dan ook op dat deze manier het
je gemakkelijker maakt om het
ergens in je lijf als een gevoelsnotie
te voelen, in plaats van dat het
helemaal over je heen komt. Laat je
hand vriendelijk naar de plek gaan
waar je het voelt op dat moment.
Merk op dat JIJ nu groter bent dan
dat gevoel, zelfs zonder dat je daar
moeite voor hoeft te doen.
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Alles bij elkaar & meer

Onthoud dat je al de vier vaardigheden
moet blijven toepassen. Ze horen bij
elkaar en versterken elkaar.
Zoals dit: “Hij had dat nooit mogen
doen! Ik ben daar zo boos over! OK …
‘iets in mij is boos’. Ik zeg ‘Hallo’ tegen
dat iets in mij dat boos is. Ik voel dat
in mijn buik. Ik laat vriendelijk mijn
hand daar naar toe gaan. IK MERK dat
iets in mij boos is … Ja, er komt nu
een diepe zucht vrij. Dat voelt al een
stuk beter.”

Morgen…

Brengen we alles
samen in de vijfde en
laatste word groter
dan dat wat jou klein
houdt - vaardigheid.
Misschien wel de
meest krachtige van
allemaal!
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Wil je snel meer weten?

Als je benieuwd bent en
meer wilt weten voor
morgen, zou je mijn
weblog kunnen bezoeken
“Living a Focusing
Life” waarvan je de link
hieronder kunt vinden.

http://focusingresources.com/anns-blog/

Dit was de vierde van vijf lessen in de e-cursus “Word groter dan dat wat jou klein houdt” Verspreiding van deze e-cursus is toegestaan,
mits je geen veranderingen aanbrengt in de tekst of inhoud. Geef het gerust aan anderen door.
© 2016 Ann Weiser Cornell, http://focusingresources.com		

vertaling Egbert Monsuur		

Layout & Design: Shannon Crossman
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Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt!

with Ann Weiser Cornell

LES VIJF

Welkom bij les vijf van deze e-cursus
waarin we je laten zien hoe je groter
kunt worden en je problemen
kleiner!

Je hebt nu bijna alle vaardigheden
van word groter dan dat wat jou
klein houdt. Je ontwikkelt jezelf om
je krachtiger te gaan voelen. Je bent
kalmer en beter in staat om datgene
wat je in het leven tegen zult komen
te hanteren. (Als dat nog niet zo is,
hebben we nog enkele suggesties aan
het eind van de les van vandaag.)

Dit is gewoon het begin! …
44

Als je volhoudt om deze vier lessen in
praktijk te brengen – en ook de vijfde die
je vandaag zult leren - zal je steeds meer
de voordelen hiervan ontdekken. Het is
zoiets als het cultiveren van een tuin: de
resultaten worden door de tijd heen steeds
meer zichtbaar. Wat je geïnvesteerd hebt,
laat
zich uitbetalen. Waarschijnlijk zal je
onverwachte resultaten gaan opmerken.

We naderen nu het
einde van deze e-cursus.
Er wordt nog één
vaardigheid toegevoegd
aan dit alles – maar
dat is meteen ook de
mooiste!

Sally vertelde ons dat ze beter sliep. “Als ik
in bed lig met al mijn gedachten in mijn hoofd
en mijn hart dat bonkt, zeg ik nu: ‘Iets in mij
kan niet stoppen met denken’ en vervolgens
leg ik zacht mijn hand op mijn hart. Het is
verbazingwekkend hoe snel dit me eigen
wordt en hoe dit verandering brengt.”
Wat heb jij opgemerkt? Heeft het jou ook
verbaasd om tijdens moeilijke situaties
op te merken dat het je lukt om groter te
worden dan dat wat jou klein houdt? Zijn er
bepaalde momenten op een dag, of bepaalde
activiteiten waarbij deze vaardigheden
speciaal hulp bieden? Als je bouwt aan je
vaardigheden om groter te worden, leer je
ook veel over jezelf, wat je behoeften zijn en
wat je helpt om verder te komen.

Wanneer we klaar zijn met deze
les, heb je alle vaardigheden uit de
e-cursus tot je beschikking. We zullen
ook enkele suggesties aanreiken. We
willen je steunen wanneer je nog meer
met deze vaardigheden wilt doen.
Deze benadering biedt namelijk nog
meer mogelijkheden voor een voller en
gelukkiger leven.
Laten we snel verder gaan met de
vijfde en laatste vaardigheid.
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De vijfde vaardigheid: “Geen wonder…”
Onze vijfde krachtige vaardigheid in Word Groter Dan Dat
Wat Jou Klein Houdt bestaat uit: “Geen wonder…”
“Geen wonder” is een verbazingwekkende en opmerkelijke
uitspraak. Je zegt het tegen jezelf op essentiële
momenten. “Geen wonder” is de snelste en meest directe
manier om pure compassie en begrip aan te bieden aan
“iets in je” dat aan het worstelen is of dat pijn ervaart.
En wanneer dat “iets in je” deze pure compassie en
begrip ontvangt, is dat als voedsel voor een uitgehongerd
mens! Het is als water voor een bloem na droogte.
Je kunt het gewoonweg voelen dat het water wordt
opgezogen en de knop doet openen. Het ontvangt iets
waarop het al lang heeft moeten wachten.
Wanneer je op sleutelmomenten tegen jezelf zegt: “Geen
wonder …”, is dat als het verzorgen van jezelf. Het is als
leven gevende verzorging voor de hongerige en dorstige
delen in jezelf die dit het meeste nodig hebben. Dit kan
leiden tot grote en blijvende veranderingen in hoe je je
iedere dag voelt en gedraagt.
Zeg: “Geen wonder…” wanneer je voelt dat iets in jou
een gevoel of een emotie heeft die verbonden is met een
betekenis of een overtuiging.

Vecht niet tegen je gevoelens!

Bijvoorbeeld: “Iets in mij is gespannen omdat ik voel dat
ik de last van de wereld op mijn schouders meedraag.”
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We denken dat wij kunnen uitmaken
wat de goede emotie is om te voelen
en die dan vervolgens te gaan voelen.
We denken dat we kunnen verklaren
dat sommige emoties “zinnig zijn”
of dat we “ons er nu maar eens
overheen moeten zetten”. We zeggen
dat tegen anderen, maar ook tegen
onszelf: “Niet zo bedrukt zijn.” “Er is
niets om bang voor te zijn.” Maar het
werkt niet.

Emoties zijn niet goed of
slecht en we kunnen ze
niet buitenspel zetten of ze
verklaren. Je voelt wat je
voelt.

Toch heb je een keuze. En die is: groter
worden dan je akelige emoties. We hebben
daar al vier vaardigheden voor geleerd.
(Zeg “iets in mij”, Zeg “Hallo”, laat je hand
er zacht naar toe gaan, en zeg “Ik merk
op …” De vijfde vaardigheid begint met de
aanname dat de emotie een goede reden
heeft om zich gewoon te tonen zoals het
is. (We hoeven nog niet precies te weten
wat het is!) Op het moment dat je de
betekenis begint te leren, zeg je tegen
het emotionele deel in je: “Geen wonder
…”
“Geen wonder dat je dit zo voelt.” Als de
emotie een betekenis heeft, zullen we
zeggen: “Geen wonder dat je dit op deze
manier voelt, als dit is hoe het zich voelt.”
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Hoe Groter Worden het verschil kan maken

David was bezig om de teksten te schrijven voor de nieuwe
website. Maar iedere keer als hij er aan dacht om het te gaan
doen, kwamen er ondermijnende gedachten naar boven zoals:
“Niemand
zal ooit met mij willen werken.” In zijn lijf voelde het aan als
een benauwd gevoel, alsof alle lucht uit hem was geperst.
Hij paste de eerste en derde vaardigheid toe. Hij zei: “Iets
in mij voelt benauwd” en liet zijn hand zacht gaan naar de
plek waar hij dit voelde, in zijn maagstreek. Hij nam aan dat
hij goede redenen had om dit te voelen. Beelden van zijn
onafgemaakte website kwamen naar boven. “Overweldigend”
was het woord voor dat gevoel. Hij bleef daar met zijn
aandacht bij ... en het was net alsof hij een grote hoop
puzzelstukjes zag, allemaal door elkaar heen gehutseld.
“Geen wonder”, zei hij tegen het benauwde gevoel in hem.
“Geen wonder dat je je zo overweldigd voelt als het bezig zijn
met die website aanvoelt als een grote hoop puzzelstukjes.”
Onmiddellijk slaakte hij een diepe zucht. Het voelde
opluchtend om tegen het benauwde gevoel te zeggen: “Geen
wonder”. Op deze manier kon hij ook onderkennen wat het
maakte dat het zich zo benauwd en overweldigd voelde. De
gevoelsnotie, dat lijfelijke gevoel daar onder zijn hand, voelde
zich begrepen en vond opluchting en ontspande zich.

Toen het gevoel in zijn lijf
rustig werd en ontspannen,
begon David de website op
een nieuwe manier te zien.
Hij herinnerde zich dat hij
het leuk vond om samen met
zijn vriend puzzels in elkaar
te zetten. Het idee om een
vriend te vragen om met de
website te helpen voelde
goed. Het beeld van het
vragen van een kundige vriend
ontpopte zich in zijn hoofd.
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Ontsluit je eigen mogelijkheden

Zoals je uit verhaal van David kunt opmaken,
hebben onze emoties ons veel duidelijk te
maken. Wanneer je groter wordt dan dat wat
jou klein houdt, kun je deze boodschappen
opmerken en ontvangen. Dan gaan we ook meer
gebruik maken van onze intelligente vermogens.
Als we vechten tegen onze emoties of ze
verdringen of we gaan rationaliseren, dan
snijden we onszelf af van een belangrijk deel
van onze intelligente vermogens.
“Geen Wonder …” is de ultieme uitdrukking
van compassie en zelfacceptatie. Compassie
en zelfacceptatie openen de weg voor jouw
emotionele kanten om zich te gaan ontspannen
en geven deze juist zo de gelegenheid hun
boodschap aan ons duidelijk te maken. Doet
dat er toe? Wanneer je vecht tegen je emoties,
dan vechten ze terug. Ze bieden weerstand, ze
gaan dwars zitten en je loopt er in vast. Maar
wanneer je tegen hen zegt: “Geen wonder …”,
dan open je een ruimte waarin iets nieuws kan
gebeuren, net zoals in het verhaal van David. Hij
begon zijn probleem met andere ogen te zien
nadat hij “Geen wonder …” had gezegd tegen
zijn gevoelens.

Klinkt dit allemaal te
simpel? Ik heb het duizenden
keren zien gebeuren! Op zijn
minst is het de moeite waard
om te proberen. Merk dan op
wat er gebeurt!
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Hoe kun je dit je eigen maken?

Je hebt het je al eigen gemaakt om
een aantal keren gedurende de dag
te pauzeren en je gevoelens op te
merken. Je hebt geleerd om te zeggen: “Ik merk iets op in mij dat
			” voelt” en ook om
daar “Hallo” tegen te zeggen. Als JIJ
degene bent die ‘Hallo’ kan zeggen
en je hand naar de plek waar je iets
opmerkt toe kan laten gaan, dan ben
je hard op weg om Groter te Worden
Dan Dat Wat Jou Klein Houdt.

Probeer het eens om
“Geen Wonder” te
zeggen tegen dat
deel dat dit gevoel
heeft.

“Geen wonder dat jij dit
zo voelt…” Als je dat zegt
zal je waarschijnlijk iets
beginnen te begrijpen van het
standpunt van dit gevoel. Ga
niet argumenteren. Probeer
het niet zich anders te laten
voelen. Zeg gewoon: “Geen
wonder …” en merk wat er
vervolgens gebeurt.
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Wanneer kun je dit toepassen?

Wanneer je vermoeid bent (bedrukt,
teleurgesteld), zeg dan niet meer
tegen jezelf dat jij je zo niet kunt
voelen of niet zou mogen voelen.
Neem in plaats daarvan een moment
pauze en zeg:
“Iets in mij voelt vermoeid.” Merk
zachtaardig op waar in je lijf je dit
het meest voelt… en laat dáár je
hand naar toe bewegen. Nu kun je
daartegen zeggen: “Geen wonder dat
jij je zo vermoeid voelt.”
Merk op wat er vervolgens gebeurt.
Als je van jezelf ziet dat je kortaf
doet tegen je familieleden, maak dan
even tijd voor jezelf.
.”
Zeg: “Iets in mij is 		
(wat is de beste manier om deze
gevoelsnotie in taal en beelden te
verwoorden? Geïrriteerd? Aan het
eind van m’n latijn?). Zeg nu: “Geen
wonder dat jij je aan het eind van
je latijn voelt.” Merk eens op welke
beelden of ideeën naar boven komen
borrelen.

“Geen Wonder…”

Merk het iedere keer op als je in gevecht
komt met je emoties. Je hoort dan
in je zeggen dat het niet klopt wat je
voelt of dat je het niet leuk vindt wat je
voelt. Pauzeer een moment en probeer
in plaats daarvan eens te zeggen:
“Geen wonder dat het dit zo voelt.” Je
merkt al snel dat het heel prettig is om
de opluchting hiervan te ervaren. De
opluchting van “Geen wonder…”
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Hoe kan ik dit alles verder ontwikkelen?

Gefeliciteerd! Je hebt deze
e-cursus afgemaakt. Word
Groter Dan Dat Wat Jou Klein
Houdt! Maar er is eigenlijk
nog veel meer te leren
hierover. Dit was nog maar
het begin. Zou je het leuk
vinden om nog meer te leren
en met deze vaardigheden
verder te komen?

We vinden het leuk om je hierbij verder te
helpen om meer met deze vaardigheden
te doen - rustiger worden, helderder,
effectiever. En meer uit je leven halen, meer
je leefwereld de vorm geven op de manier
die bij jou past.
Word Groter Dan Dat Wat Jou Kleinhoudt
is de eerste stap naar een meer omvattend
programma onder de naam “Focussen
vanuit de innerlijke relatie met jezelf.”
Daarin gaat het om een betere relatie met
jezelf te ontwikkelen en om “Focussen”. De
intelligentie van je emotionele vermogens
komt daarbij in de focus van je aandacht te
staan.
Je volgende stap zou kunnen zijn dat je
het boek, De kracht van focussen van Ann
Weiser Cornell gaat lezen. Of als je liever
luistert naar gesproken woord zou je mijn
CD set met de titel, Focussen Leren, kunnen
aanschaffen
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Als je het werkelijk leuk hebt gevonden
om deze e-cursus te volgen, wil ik je graag
verwelkomen in onze cursussen Focussen.
(In Nederland en België worden deze
cursussen ook gegeven. Maar als je goed
Engels kunt ben je natuurlijk ook welkom
bij ons.) De Level One course is een mooie
manier om de vaardigheden die je hier
hebt geleerd te gaan verdiepen. Voor
meer informatie over LEVEL ÉÉN klik hier:
focusingresources.com/irf/irf1.htm
Dan hopen we je spoedig te ontmoeten!

We willen graag in contact met je komen
en je willen aanmoedigen in je proces van
Groter Worden Dan Dat Wat Jou Klein
Houdt. Verzeker je er van om mijn “Weekly
Focusing Tips” aan te vragen, zodat ik je
mijn nieuwste ideeën kan toesturen en je
eraan kan blijven herinneren dat je ten volle
tot je recht kunt komen in deze wereld.
Om je op te geven dien je naar de homepage
te gaan van: focusingresources.com
waarna je onderaan de pagina je email-adres
kunt invullen in de “Get the Weekly Tips”
box.

Dit was de laatste van vijf lessen in de e-cursus “Word groter dan dat wat jou klein houdt” Verspreiding van deze e-cursus is toegestaan,
mits je geen veranderingen aanbrengt in de tekst of inhoud. Geef het gerust aan anderen door.
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