


Bewustzijnstraject module Veiligheid

Stress zorgt voor reacties in ons lijf. In de vorige module zijn we bezig geweest met die reacties.
Welke reacties ons lijf geven en ook wat we eraan kunnen doen. Wat is er nodig om je lijf tot rust te
krijgen. Leren om bewust te gaan ademen is een enorme bijdrage. In eerste instantie doen we het
vaak met ons hoofd…. Het is de bedoeling dat we het echt met ons lijf gaan doen. Volledig ademen
met ons lijf, waardoor het lijf ontspant en oplaad. Ja, dat gebeurt dan tegelijkertijd.

We gaan in deze module aan de gang met de blokkades, trauma’s die vast zitten in ons lijf. Alles wat
we in ons leven meemaken, heeft invloed op hoe we ons voelen en op onze energie. Fijne situaties
geven ons energie. Onverwerkte emoties, gebeurtenissen hebben impact, kunnen de vrije
energiestroom blokkeren. Een blokkade betekent dat de energie aan-en afvoer voor organen en
andere vitale delen van het lichaam minder goed of helemaal niet meer functioneren. Dit kan op den
duur lichamelijke, emotionele en psychische klachten geven.

Blokkades zorgen ook voor de automatische reacties in bepaalde situaties. Het leren nee-zeggen
kan heel uitdagend zijn wanneer je altijd er ingeramd hebt gekregen dat je JA moet zeggen! Dat nee
geen optie is. Velen van ons zijn een pleaser, het anderen eerst naar de zin maken. Terwijl eigen
zuurstofmasker eerst, toch echt een aanrader is.
Dit is een hele uitdagende om mee aan de gang te gaan. Je kan met je hoofd wel bedenken dat je
iets niet meer wilt doen. Wanneer het lijf dat toch echt anders ervaart, zal het protesteren wanneer je
kiest voor jezelf.

En dit is een hele belangrijk om bij stil te staan. Wanneer we iets doen, moet het ook echt goed
voelen voor je lijf! Wanneer het niet goed voelt, leef je met de handrem op je systeem. Dus ook hier is
het belangrijk dat je de signalen van je lijf herkent!!

MODUle veiligheid

Je gaat de blokkades aan en doorbreekt de patronen die je tegenhouden om volledig te leven,
zodat je de  VEILIGHEID voelt om te leven.
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LES 1: Het emotielandschap en wat brengt het je?

Emoties is onze grootste energieverspiller. Emoties spelen een belangrijke rol in ons leven en
daarmee ons lijf. Je kan ze ook wel de ondertiteling van onze ervaringen noemen en ze vertellen ons
wat die ervaring voor ons betekent.
Emotionele ervaringen worden opgeslagen in ons lijf en geven kleur aan nieuwe ervaringen. Iemand
die je doet denken aan een goede vriend, roept andere emoties op dan een vervelende buurman.

OPDRACHT:
Hieronder vind je het emotielandschap. Je gaat deze invullen. Aan de linkerkant vul je de emoties in die
je als onprettig ervaart. Aan de rechterkant de emoties die je als prettig ervaart. Dit zijn emoties die jij
ervaart gedurende de dag, de week. Je kan hier de lijst van Byron Katie weer voor gebruiken. De link
staat in de online leeromgeving. Neem hier echt even de tijd voor. (Uitleg op volgende bladzijde)

Bron: Heartmath Benelux

Je wilt je graag prettig voelen en van een onprettig gevoel willen
we het liefst zo snel mogelijk af. Is eigenlijk gewoon een soort
vluchtreactie. De oorzaak van die vluchtreactie ligt vaak in ons
verleden. Je hebt misschien geleerd dat je niet boos mag zijn of
mag huilen. Of niet moet zeuren en vooral door moet gaan, ook
al heb je heel veel pijn.

We verzetten ons vaak tegen onprettige emoties, zijn ze zelfs
gaan veroordelen en onderdrukken. Het verzetten ertegen is een
soort vechtreactie en die levert ook stress op.

De vecht en vlucht reactie bij bepaalde emoties leveren vaak
meer problemen op dan de emotie zelf. Dus tijd om in zicht te
krijgen in je emoties.

Emotielandschap
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UItputtende Emoties

OPDRACHT:
Hoeveel procent van je tijd zit je per dag in welk vak?

Stap 1:
Plaats in het vakje aan de linkerkant, onderaan de remmende emoties, bijvoorbeeld moedeloos,
lichtelijk gefrustreerd.

Stap 2:
Plaats in het vakje aan de linkerkant, bovenaan de uitputtende emoties, bijvoorbeeld boosheid, mega
gefrustreerd. Vaak is een uitputtende emotie waar je hartslag sneller bij klopt dan normaal.
Je kan een zelfde emotie in verschillende gradaties ervaren, dus je kan ze in beide vakje plaatsen.
Het verschil merk je vooral door je hartslag. Hoe uitputtender, hoe sneller je hartslag gaat.

Stap 3:
Plaats in het vakje aan de rechterkant, onderaan de rustgevende emoties, bijvoorbeeld dankbaar.

Stap 4:
Plaats in het vakje aan de rechterkant, bovenaan de vitaliserende emoties, bijvoorbeeld blijdschap,
opluchting.

Wat valt je op? Wees bloedje eerlijk alsjeblieft.

remmende Emoties

vitaliserende Emoties

rustgevende Emoties

.....% .....%
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LES 2: Emoties en hormonen?!

Elke emotionele verandering, hoe klein ook, is een lichamelijke reactie en beïnvloedt je energie.
Afhankelijk van de emotie kost het je energie of laad je juist op!

In de vorige les hebben we het gehad over emoties die je ervaart gedurende de dag, week. Inzicht
hierin is belangrijk. Waarom? Tegenover elke minder prettige emotie moeten drie prettige ervaringen
staan. Lees dit even goed! Dit is belangrijk wanneer je gezond en vitaal wilt zijn!

En waarom is dit nu belangrijk? Wanneer we een onprettige emotie ervaren maken we cortisol (het
verouderingshormoon) en adrenaline aan, ook wel de stresshormonen. Het zijn de hormonen die we
nodig hebben om goed te kunnen functioneren en om acute stress aan te gaan. Niet alleen mentaal,
bij het gewone functioneren maar ook bij krachttrainingen hebben we deze hormonen nodig.
Het wordt een probleem wanneer we te veel stress hormonen aanmaken. En dit gebeurt dus wanneer
je een onprettige emotie ervaren. Helaas is het zo dat velen van ons gedurende de dag minder
prettige emoties ervaart. We hebben hier echt een keuze in.

De hormonen die aangemaakt worden bij prettige emoties zijn DHEA (ook wel verjongingshormoon)
en oxytocine. Deze hormonen zijn goed voor je gezondheid. Deze maken we ook aan door bewust te
ademen of wanneer we een fijne dingen doen.

OPDRACHT:
Word bewust van je emoties gedurende de dag. Dit doen we door een oefening te doen:
herken & laat los. Plan een aantal dagen achter elkaar om dit te doen!

Het is een fijne oefening om stress te herkennen en los te laten. Wanneer je onprettige emoties
(stress) gaat herkennen, kan je sneller de stress-reacties loslaten. Je doorbreekt daarmee de
negatieve spiraal.

Stap 1:
Word je bewust van wat je voelt?! Kijk waar je je in het emotielandschap bevindt. Geef wat je voelt
een naam en erken het dat het er is.

Stap 2:
Focus je nu op je ademhaling, ontspan daarmee je lijf. Bij iedere uitademing laat je de stress-reactie
los en bij de inademing adem laat je het gevoel toe.

Stap 3:
Bij iedere ademcyclus zal het rustiger en meer ontspannen worden.

Het kan een lastige oefening zijn. Vooral om de stress-reactie op te roepen en weer te laten gaan.
Hoe bewuster je hiervan wordt, hoe makkelijker de training zal gaan en hoe meer baat je erbij gaat
hebben.



OPDRACHT:
Neem een momentje om bewust te gaan ademen en roep het gevoel, de situatie op die je zojuist hebt
benoemd. Belangrijk om het gevoel helemaal te omarmen, in heel je lijf te laten voelen. Zodat je lijf
echt kan ontspannen.

Dit kan soms nog wel eens een lastige zijn. Je hoeft niet op een berg te gaan zitten om te ontspannen.
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Wat is voor jou zo’n moment?

LES 3: Bewustwording & shift!

Wat kan je doen aan die stresshormonen en de ongewenste stress-reacties die we gedurende de
dag ervaren. Een beetje stress kan namelijk helemaal geen kwaad. Stress net voor een toets of voor
een presentatie zorgt ervoor dat je scherp bent. De juiste dingen kan zeggen of weet wat je moet
doen in een stressvolle situatie.

Je hebt alleen een keuze! Iedere 10 seconde opnieuw. Je kan de situatie niet veranderen, maar wel
hoe je er mee omgaat!
Holy moly wat een uitspraak vond ik dat, jaren terug toen mijn begeleider mij dat vertelde. Ik heb
toch niet gekozen voor al die uitdagingen op mijn pad? Nope dat klopt…. Maar wel hoe ik er mee om
ga! Dat wil niet zeggen dat je alles onder het vloerkleed moet schuiven. Dat je een situatie geen
aandacht moet geven. Zeker wel. Emoties moeten er kunnen zijn. Later gaan we hier nog mee aan
de gang.

OPDRACHT:
Het is belangrijk om een situatie voor te kunnen stellen waarin je je
helemaal prettig voelt. Waarin je helemaal ontspannen bent, je lijf
totaal relaxed en rustig is! Situaties waarin ik helemaal ontspannen
ben, is bijvoorbeeld wanneer ik in bad lig of in de hangmat.

OPDRACHT:
Zoek een foto die jou helpt om het gevoel op te roepen.
Bijvoorbeeld van jezelf aan het strand, in de hangmat of
achter op de motor. Gebruik deze foto als beginscherm,
om iedere keer een prettig gevoel op te roepen!

11:1111:11
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LES 4: Ken je ikken?!

Wie zit er aan het stuur, wie heeft de regie over jouw leven? Weet jij dat? Wie bepaalt hoe je handelt,
reageert op bepaalde momenten. Je hebt je nog zo voorgenomen om nee te zeggen wanneer je
weer eens ergens voor gevraagd wordt. En dan toch zeg je JA. Hoe dan? Dat stemmetje in je is dan
toch meer aan het woord. Is het de pleaser, is het de overtuiging dat je geen nee mag zeggen….
Hebben we dit overgenomen van wie dan ook?

Op een bepaald moment kwam ik erachter dat er meerdere ikken in mij huizen. Dat ik wel voor
mezelf kan opkomen maar dat er toch iets in mij protesteert. Tijdens gesprekken met de
psycholoog, therapeut kreeg ik te horen dat ik meer voor mezelf op moest komen. Vaker nee moest
zeggen of tijd voor mij alleen moest plannen. Okay dat ging ik doen. En dit voelde zo niet goed. Met
mijn hoofd zei ik nee, maar mijn hele lijf protesteerde. Dus wanneer iemand dan vroeg waarom ik
nee-zei, begon ik mij echt te verdedigen. En wanneer iemand er niet mee eens was, werd het vaak
toch nog een JA.
Het werd dus belangrijk voor mij om te ontdekken welke ikken ik in mij had. En waar die ikken
precies voor stonden.

Ikke de pleaser
De ik die ervoor

zorgt dat de ander
blij is, geen last

heeft van haar. De
ander hoeft zich
geen zorgen te

maken.

Ikke de Calimero
De ik die gehoord
wil worden, zich
letterlijk moet

laten horen omdat
ze anders niet
gezien werd.

Ikke de helper
De ik die altijd zorgt
voor de ander. Vaak
ongevraagd klaar

staat voor de ander.
Zorgen voor

anderen als ze maar
niet met zichzelf

bezig hoefde te zijn.

Ikke die gezien
wil worden
De ik die

erkenning wil
ontvangen. Wil
horen dat ze het
goed doet. Het

schouderklopje wil
ontvangen.

Zo zijn er nog veel meer ikken die regelmatig naar voren komen. De ikken komen ook uit verschillende
fases in je leven. Calimero is dat kleine meisje van een jaar of 4/5. De helper is de jongvolwassene.
Voor iedereen is dit anders. En het kan natuurlijk ook zijn dat je je hier helemaal niet bewust van bent
of dat je altijd zelf aan het stuur zit.

“Ik ken mijn ikken en
zit nu zelf volledig achter het stuur”



OPDRACHT: Ken jij je ikken?!

Breng in kaart wie jouw ikken zijn. Wie schiet er regelmatig achter het stuur. Wie pakt de regie over
wanneer je eigenlijk anders had besloten want dat zou beter voor jezelf zijn. Neem hier echt even de
tijd voor. Het kan confronterend zijn maar is een belangrijke stap naar heling!.

Bewustzijnstraject module veiligheid
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LES 5: Wat hebben je ikken nodig om te helen?!

Ja, iedereen heeft meerdere ikken in zichzelf huizen. Allemaal met de verschillende uitdagingen,
angsten, blokkades en wat dan nog meer. Stap 1 is om te weten wie op bepaalde momenten het
stuur van jou overneemt. Wie er zorgt dat je niet reageert zoals je zou willen reageren.

Stap 2 is dat je ze geeft wat ze nodig hebben om te helen. Wat is ervoor nodig om de ik Calimero te
helen. Ze wilde gezien en gehoord worden. Ze wilde onderdeel zijn van het grotere geheel in huis. Ze
wilde betrokken en serieus genomen worden. Ze had liefde en aandacht nodig, net als knuffels en
fijne woorden. Erkenning voor het mooie meisje dat ze was. De aandacht aan tafel tijdens het eten.

OPDRACHT:
Wat heeft je ik nodig om te helen? Kijk naar de ikken in de vorige opdracht en geef hieronder per ik aan
wat ze nodig heeft om te helen. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.

OPDRACHT:
In de online omgeving staat een
visualisatie om je ikken te helen in
het onbewuste. Je kan de
visualisatie zo vaak doen als je wilt.
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LES 6: Hoe zie jij jezelf het liefst?

Een vraag die jaren terug aan mij gesteld werd. Hoe zie jij jezelf het liefst?! En dan natuurlijk niet
alleen qua uiterlijk, ook qua innerlijk. Welke emoties wil je ervaren, hoe zit je in je vel.

OPDRACHT:
Kijk dagelijks naar je IK hierboven. Omarm haar, voel haar tot in de diepste vezel van je lijf. Op die
manier ga je haar leven en kan ze naar voren komen in je leven.

OPDRACHT:
Plaats hieronder een foto en omschrijf hoe je je zelf wilt zien en voelen!!!! En misschien ook wel wat je
wilt doen. Waar word je blij van?
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