
WEEK 2 
BOOST YOUR LIFE

PROGRAMMA

Wat wil je?



In deze 2e week gaan we aan de slag met wat jij wilt; bewust kiezen hoe jij jouw leven wilt creëren. Wat zijn
belangrijke waarden voor jou? Waar wil jij dat jouw leven over gaat? Waar wil jij je leven mee vullen? Wat wil je
nalaten?
 
Zoals we hebben gezien zijn we ontzettend gewend om ons leven te leven in de overleefmodus. ‘Going through the
motions’ zeg maar. Eigenlijk is het een soort continue herhaling van wat we denken, zeggen en doen. Pas wanneer
je je bewust wordt van die automaat, kun je jezelf stil gaan zetten en het anders gaan doen. 
 
Maar dat stilzetten, zoals je misschien hebt gezien, is nog helemaal niet zo makkelijk. Onze mind is sterk en we zijn
‘verslaafd’ aan het denken en de continue neiging om met onze aandacht in het verleden of de toekomst te zijn.
Zelfs in meditatie, of juíst in je meditatie gaan je gedachten vaak alle kanten op. Met veel geduld en zelfcompassie, -
dus het niet veroordelen van jezelf en je gedachten- zul je zien, dat je aandacht zich makkelijker laat richten. Wees
niet ontmoedigd als dat niet direct na 1 week ‘lukt’, het is een continu proces, en de ene keer gaat het beter dan de
andere. 
 
Wat je wilt is meer bewust je leven gaan creëren en je keuzes gaan maken. We denken heel vaak dat we niet weten
wat we willen, en voor een deel klopt dat ook. Dit valt te verklaren uit het feit dat we voor dat weten zoeken in ons
denken. En dan wordt het lastig, want onze mind is redelijk, uit op overleven en gericht op praktische zaken. Kijk
maar eens goed naar de verdeeldheid die je kunt ervaren wanneer je twijfelt; dat lijkt altijd te gaan tussen je verstand
en je gevoel, toch?
 
Wanneer je nu wilt weten wat je wilt, help je jezelf dus door uit het denken weg te blijven. En meer de connectie te
maken met je gevoel. Je kunt daarvoor je aandacht naar je lichaam brengen, naar je innerlijke energieveld. Daar
heerst een heel ander soort weten. Het is een helderheid die voorbij gaat aan de mind of het verstand. Door je daar
meer mee te gaan verbinden, zal je een helderder beeld kunnen krijgen van waar jij je leven mee wilt vullen. Je voelt
meer wat je raakt, waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt.
 
Wanneer je vanuit die plek gaat leven zul je ook gaan ervaren dat er meer rust in je leven komt. Omdat het een
ander soort weten is. Waar je verstand altijd bezig is met ‘kansberekening’, is er in het hart vertrouwen. Ook al kun je
het niet verklaren, soms ‘voelt het gewoon goed’, toch? Je kent vast dat gevoel dat soms je gut-feeling je
overduidelijk kan vertellen hoe iets zit.
 
We hadden het vorige week al kort even over manifesteren en de Law of Attraction. Wanneer je nu niet in lijn bent
met je verlangen kost alles moeite en lijkt ingewikkeld. Omdat de mind helemaal niet houdt van flow en vertrouwen!
Die denkt: 'ja leuk hoor, dat onderbuikgevoel, maar ik wil weten! Het is mijn taak om te overleven en als ik ga
‘vertrouwen’, hoe moet ik dan weten dat het goedkomt?! De rekeningen moeten gewoon betaald hoor!'
Herkenbare conversatie..?



Wanneer je energie en aandacht dus vooral in het denken zijn en je vooral op je ratio vaart, vul je je leven in
op deze manier, je laat je leiden door rede. Maar jij bent hier met een reden! We hebben allemaal een
missie, een reden waarom we hier zijn. We hebben allemaal iets te doen hier. Wanneer je hier verbinding
mee gaat maken en dat gaat doen, ontstaat er alignment, dan breng je je verlangen en je acties met
elkaar in lijn.
 
Ik vergelijk het graag met snowboarden of surfen, wanneer je dat weleens hebt gedaan dan weet je, dat
wanneer je lichaam niet de kant op wijst die je op wilt gaan, maar alleen maar je voeten, dat het bijna
onmogelijk is om de kant op te gaan die je wilt. Breng je nu letterlijk je lichaam in lijn met de stand van je
voeten, met de kant die je op wilt, dan lijkt het ineens wel vanzelf te gaan!
 
Deze week gaan we dus meer alignment creëren. Dat doen we door meer te gaan voelen, en te oefenen
met uit het denken ‘af te zakken’ naar het hart en je lichaam. En door op onderzoek uit te gaan wat het nu
is waar jij naar verlangt.
 
 
 


