
 Ga  zitten  en  zorg  dat  je  ontspant.  Luister  bijvoorbeeld  eerst  naar  één  van  de  
geleide  ademhalingsmeditaties.  
Stel   je   vervolgens   deze   persoon   voor   en   bedenk   alleen   maar   positieve 
 aspecten   van   hem   of  haar.   Zie   zijn/ haar   gedrag   als   een   gevolg   van  
 ongelukkig   zijn,  en   niet   weten   hoe   daar   anders  mee   om   te   gaan.  
 Probeer   zo   mild   mogelijk   te   zijn   en   zie   het   gedrag   los   van   de  
 persoon   en   al  helemaal   niet   persoonlijk   bedoeld   naar   jou.   Jullie   hebben   
dit   momentum   ook   samen   gecreëerd  dus   kunnen   het   oo k   samen  
 stoppen.   
Hou  dit  beeld  net  zo  lang  vast  tot  je  ook  echt  mildheid  voelt  en  blijf  daar 
 even  bij, laat  het  gevoel   zich   verstevigen   in   jou.  

Heb   jij   mensen   in   je   omgeving   die   jou   altijd   enorm   negatief   triggeren?  
 Waar   je   je   bij   voorbaat   al   over  op   loopt   te  winden   als   je   weet   dat   je  
 ze   tegen   gaat   komen?   Die   ga   je   natuurlijk   liever   uit   de   weg.   Maar  is   het   
niet   fijner   als   je   ze   gewoon   tegen   kunt   komen   zonder   dat   je   zo  
 getriggerd   wordt?   

Dit   kun   je   leren  en   ik   ga   je   uitleggen   hoe. 
De   relatie   die   jij   met   deze   pers oon   hebt   is   ooit   ergens   begonnen.  
 Waarschijnlijk   met   een   vervelende  ervaring.  Vervolgens, als  dit  vaker  gebeurt  ga  
je  al  verwachten  dat  de  volgende  ontmoeting  ook  vervelend   zal   zijn…en   kijk  
 aan….dat   gebeurt   ook.   Dit   is   de   Wet   van   Aantrekking   in   optima   form a.  Je 
 hebt   zo’n   momentum   gecreëerd   dat   het   niet   anders   kán   dan   dat   het  
 weer   een   vervelende   confrontatie  wordt.   Ga   maar   na…het   kost   17   seconden   
voordat   een   gedachte   een   gelijksoortige   gedachte   aantrekt.  Na   68   seconden  
 begint   er   al   momentum   te   ontstaan   en   daarna   gaat   het   in   sneltreinvaart  
 en   racen   de  gedachten   al   door   je   hoofd   en   de   emoties   door   je   lijf.  
Maar   gelukkig   kun   je   deze   vicieuze   cirkel   doorbreken.   Als   je   weet   dat   er  
 weer   een   ontmoeting   aan   zit  te   komen   neem   dan   even   rustig   de   tijd.  

Relatie issues



Het is raadzaam om dit een aantal keer doen voordat de ontmoeting plaatsvindt, anders
is de kans groot dat je heel snel weer terugschiet in het oude, al geoefende gedrag. En
als de ontmoeting er dan is, en het lukt jou om uit de irritatie te blijven, let dan eens op
hoe zijn/ haar gedrag voor je ogen verandert. Misschien eerst nog wat schuchter, maar
jij zendt nu zo’n ander signaal uit dat het niet anders kan dan dat hij/ zij ook anders
reageert. Als je hier eenmaal een positieve ervaring mee hebt, zal het steeds makkelijker
gaan en zal je vertrouwen in jezelf en de Wet van Aantrekking toenemen. 

Heel veel succes!

Liefs Astrid


