
Als je in stap 1 zit van het creatie proces, betekent dat dus dat je contrast ervaart. Er
gebeurt iets in je leven en in jezelf waar je niet blij van wordt waardoor je dus negatieve
emoties ervaart.
Inmiddels weet je dat je belangrijkste focus moet zijn om je te focussen op je “zo goed
mogelijk voelen” en dat doe je ook trouw maar er zijn momenten dat dat je gewoon niet
lukt. Je blijft je gewoon beroerd voelen en raakt alleen maar gefrustreerder.

Weet je waarom dat is? Omdat het er van jou niet mag zijn. In je poging om je te
focussen op je zo goed mogelijk voelen heb je geprobeerd het rotgevoel aan de kant te
schuiven, weg te duwen want je wilt niet dat het er is. En vanuit deze positie is het
inderdaad heel lastig om je beter te gaan voelen. Want stap 1 van je beter gaan voelen
is altijd: accepteer dat het is zoals het is.

Vergelijk het maar met een ballon. Als je niet wil dat het is zoals het is, duw je de ballon
onder water, uit het zicht. Zo is het net of die er niet is. Maar ondertussen kost het jou
aardig wat energie om die ballon onder water te houden. En door deze energie eraan te
geven hou je hem actief en springlevend. En als jij in een onbewaakt moment niet oplet,
springt de ballon hoger op uit het water dan waar hij ooit geweest is. Zoveel lading heeft
hij dan inmiddels gekregen.

Als je accepteert dat het nu is zoals het is laat je de ballon gewoon drijven. Je ziet hem
steeds voorbij komen en denkt; “ja die is er ook maar ik heb geen zin om er aandacht
aan te besteden” en vervolgens focus je je aandacht op iets wat beter voelt.

Voel je het verschil in lading, in emotionele ballast?
Het wegduwen en ontkennen van iets maakt het alleen maar groter en ingewikkelder
terwijl als het er gewoon mag zijn je je er veel beter bij kunt ontspannen.

Uit je dip-tip.



Dus wat er ook gebeurt in je leven, hoe naar het ook is, probeer het te accepteren dat
het er is. Gewoon als feit; Ja ik voel me hondsberoerd want….. maar ik weet ook dat het
weer een keer over gaat. Wat je daarna doet is het volgende:
heb compassie met jezelf; neem jezelf niks kwalijk
wees lief voor jezelf zoals je dat ook voor een ander zou zijn in deze situatie
waar heb je nu behoefte aan? Geef dit jezelf
besef dat dit een groeiperiode is; je gaat ergens doorheen waardoor je daarna weer
verder bent dan daarvoor

Dit alles zal je helpen in het proces van leren accepteren dat het nu is zoals het is.En
dan ben je zover om je te gaan focussen op je zo goed mogelijk voelen. Want nu drijft
de ballon gewoon rustig om je heen, je ziet hem, erkent hem en vervolgens kijk je een
andere kant uit waar je een mooier uitzicht hebt.Hier kun je natuurlijk alle tools bij
inzetten die je tot nu toe geleerd hebt.


