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Ruimte maken



In de afgelopen 2 weken hebben we inzicht gekregen in hoe we onze huidige werkelijkheid creëren en wat het
is dat we graag willen. Een belangrijk deel van leren en ontwikkelen is ook ont-leren. Dat betekent zoveel als dat
je stopt met wat/hoe je het tot dan toe hebt gedaan, zodat het het één plaats kan maken voor het ander. Niet
helpende zaken mogen plaats maken voor gedachten, gevoelens en acties die wel bijdragen aan de beste
versie van jezelf. Want daar zijn we op uit! De meest liefdevolle, relaxte, ontspannen, geïnspireerde en vervulde jij.
Jeejj!!

Wat we vaak onbewust doen is dat we als het ware zitten te ‘wachten’. Zonder dat we daar erg in hebben. We
wachten tot het goede moment, totdat het beter wordt, totdat iemand ons goedkeurt en zegt dat het ok is, dat
wij ok zijn. Maar dat is NIET hoe het werkt. Kansen en mogelijkheden creëren we zelf. Althans, de mogelijkheden
zijn er altijd maar wij beslissen of we ze pakken/benutten of niet. 

Hoe dat werkt is dat het Universum een ‘realm of possibilities’ is, een scala aan mogelijkheden als het ware. Maar
wij zijn daarmee zo uit connectie, en zitten zo in onze realiteitstunnel van het ego en de angst, dat we dat
helemaal niet meer zo zien en ervaren. Dus: Het is er al maar wij zien het niet. Die verstoorde connectie willen we
dus herstellen. Wat we daarvoor te doen hebben is ruimte maken. Zodat weer helderheid kan ontstaan. Nu zit
er allerlei ruis op de lijn, er staat van alles is de weg. Vergelijk het met een strakblauwe lucht vol met wolken; wij
zijn zo in de weer met die wolken de hele tijd, dat we helemaal niet in de gaten hebben dat er daarachter een
hele blauwe lucht is, we zíen het gewoonweg niet. 

Voor een belangrijk deel gaat dit over ideeën, zienswijzen, opvattingen en overtuigingen. Over wat waar is, wat
mogelijk is, hoe de wereld in elkaar  zit.. Ruimte maken betekent letterlijk deze ideeën tegen het licht houden en
afscheid nemen van wat je niet meer past. 

Maar het geldt ook voor de andere dingen waar jij je leven mee vult; wat is het en wat geeft het je? Draagt het bij
aan de beste versie van jezelf? Dus naast de gedachten die je hebt gaat het ook over de dingen die je doet en de
relaties die je onderhoudt.

Overall gaat het dus over wat er plek mag hebben in jouw leven. Waar je voor wilt kiezen zijn de dingen die
bijdragen aan de beste versie van jezelf, dus die jou voeden. Dan geldt op alle niveaus: mentaal; welke
gedachten en overtuigingen geef ik plek, fysiek; welke voeding kies ik, hoe ontspan ik me, op welke wijze vul ik
slaap en beweging in, zodat ze het meeste aan mij bijdragen. En natuurlijk ook welke manieren van omgaan
met mijn gevoelens en emoties kies ik. Ruimte maken heeft dus ook alles te maken met kiezen en de vraag in
welke mate het je dient.

Zoals we eerder hebben gezien, hebben veel van de dingen die je denkt en doet je tot een zeker punt gebracht.
En waren ze vaak heel behulpzaam. Maar vaak ook doen we dingen nog op een manier die ons (allang) niet
meer dient. Dan helpt het wanneer je je bewustzijn aanwendt om actie te ondernemen en deze zaken geen
energie meer te geven of er afscheid van te nemen. 



Heel praktisch betekent dit dus geen energie meer gaan geven aan dingen die je niet meer dienen.
Ontdek je een beperkende overtuiging? Kies er heel bewust voor om die niet meer te voeden. Dus een
gedachte als ‘ik ben niet goed genoeg’; zodra je je bewust wordt dat je dit denkt, kies je ervoor om die geen
aandacht meer te geven, te zien ‘ohja, zo heb ik lang gedacht, maar ik ga er niet meer in mee'. Zo ontstaat
er ruimte en kun je kiezen voor een gedachte die wel bijdraagt aan de beste versie van jezelf.

Veel van deze gewoontes, want dat zijn het, zijn ingesleten doordat we het al lang op deze manier doen.
Daarom gaat het als het ware ‘vanzelf’. Het kost dus ook tijd om het niet meer zo te doen. Je moet je eerst
bewust worden van het feit dat het een gewoonte is; het is geen bewuste keuze maar een gewoonte en
dán vervolgens elke keer iets anders kiezen. 

De neiging zal zeker in het begin nog op blijven komen om het op de oude manier te blijven doen! Geduld
is ook hier weer een schone zaak! Laat je niet (door het ego) verleiden om op te geven of jezelf te
veroordelen wanneer het niet lukt, kies gewoon elke keer opnieuw. 

Wat zoals gezegd ook een belangrijk onderdeel is, zijn de mensen en relaties waarmee je je leven vult. 
Wat geven ze je? Dragen zij bij aan de beste versie van jezelf? Of spendeer jij misschien nog tijd en energie
aan relaties die je niet (meer) voeden? Mensen misschien waar je in andere tijden iets aan had of iets mee
deelde, maar die je inmiddels ‘ontgroeid’ bent? Wees eerlijk en respectvol naar jezelf en ook naar de ander;
het is niemands’ schuld, jij kiest nu alleen voor iets anders. 

In ‘van inzicht naar actie’ gaan we hier verder mee aan de slag, we gaan ruimte maken om helderder te
gaan zien en een nieuwe werkelijkheid te kunnen creëren.


