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WAAROM SCHRIJVEN DE POORT
IS NAAR EEN BEWUSTER LEVEN

Schrijven is een heel goede manier om je ziel te leren kennen. En dan bedoel ik
schrijven met pen en papier. De reden dat dit zo goed werkt is dat het schrijven met
de hand bepaalde delen in de hersenen activeert, die niet geactiveerd worden als je
bijvoorbeeld typt op de computer. Er ontstaat een fysieke verbinding tussen de
woorden die je schrijft en jouw onderbewuste. En jouw onderbewuste staat in nauw
contact met jouw ziel! En dat is precies de laag die we al schrijvend willen verkennen.

Op het moment lijken we in een maatschappij te leven waarin we alleen maar gelukkig
mogen zijn. Op social media lijkt een onaflatende stroom van gelukzalige levens de
norm. Maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn mensen, met alles emoties die erbij horen.
Dus zijn we ook weleens boos, verdrietig, teleurgesteld, angstig, enzovoort. Helaas
leren velen van ons niet zo goed hoe we met die gevoelens om moeten gaan. Dus als
we die ervaren willen we er zo snel mogelijk vanaf. We gaan vluchten. Afleiding zoeken.
We spreken af met vrienden, kijken tv, gaan lekker eten. En we geven de innerlijke strijd
geen (of niet voldoende) aandacht. Tegelijkertijd voelen we wel dat er iets niet klopt en
willen we wat anders. 



Je kunt alleen maar de poort van bewustzijn door als je bereid bent te leren van je
gevoelens. Aandachtig te zijn. Bewust te worden en jezelf volledig te accepteren. 

Het lijkt me niet waarschijnlijk dat jij de persoon bent die geen oog heeft voor de
pijnlijke gevoelens van het leven. Ook besef jij je - vast en zeker - dat het onderdrukken
van emoties niet de beste oplossing is. Anders was je keuze niet op deze cursus
gevallen. Je staat dus open om te gaan ontdekken wat in jouw binnenste leeft. Maar
ben jij je al volledig bewust van je dromen en je ambities? Weet je altijd wat je voelt, en
waarom je dat voelt? Weet jij wat je werkelijk wilt in het leven? 

Je gaat op ontdekkingsreis in jezelf, zonder dat je vooraf weet wat je tegenkomt en wat
dat los zal maken. Ik kan me voorstellen dat het, behalve spannend en leuk, misschien
wat kwetsbaar voelt. Iedereen die zich kwetsbaar opstelt heeft behoefte aan een
vriend. Een echte vriend waarmee je zo'n diepe band voelt dat je weet dat je volledig
geaccepteerd wordt - no matter what. Dat je veilig bent - no matter what. En dat je
geliefd bent - above all. 

Lama Surya Das zegt in zijn boek: 'Er zijn drie elementen die ons tot de beste vriend
van onszelf maken: aandacht, compassie en werkelijke verbinding.”

En dat is precies datgene waar we ons in deze cursus op gaan richten. Aandacht voor
jezelf, compassie voelen voor jezelf en bereid zijn werkelijk een verbinding aan te gaan
met jezelf. Zo word jij jouw beste vriend.



OPDRACHT

Ben jij je volledig bewust van je dromen en ambities?
Weet je wat je op dit moment voelt en waarom je dat voelt?
Weet je wat je werkelijk wilt in het leven?
Wat is jouw werkelijke doel in het leven?
Is jouw levensdoel in overeenstemming met jouw diepste verlangen?
Hoe werk je op dit moment aan het vervullen van je dromen en doelen?

Het is goed om eens voor jezelf op te schrijven wat je al weet. Of niet weet.
Beantwoord de vragen en heb er geen oordeel over. 

Nu je dit zo opgeschreven hebt. Weet je nog wat je voelde toen je de vragen las en
beantwoordde? Ga vraag voor vraag eens bij jezelf na wat het losmaakte in jou en
sta eens stil bij de emoties die je voelde. Raakte je geïnspireerd, onrustig,
geïrriteerd? Wat zou daar volgens jou de reden voor kunnen zijn?



OPDRACHT

Neem de tijd om te reflecteren op jouw antwoorden en gevoelens van de vorige
opdracht en kies dan 3 woorden uit die als eerste in je opkomen. Schrijf met die 3
woorden een kort verhaal van 1 of 1,5 pagina over het thema 'De poort naar een
bewuster leven'



INZICHT EN TRANSFORMATIE

Via de schrijfoefeningen bereik je de diepere lagen van jouw zijn. Als schrijvend kom je
tot bewustwording en inzicht. En bewustwording en inzicht is nodig voor transformatie.
Je kunt zien wat de blokkades zijn die jou weerhouden te leven zoals jij dat het liefste
wilt. Wat onbewust donker was wordt nu bewust licht. Getransformeerd. Om te gaan
leven vanuit jouw Ziel en Zaligheid!

Er is geen drukkere plaats te bedenken dan jouw hoofd. Zoveel bezigheden en
activiteit is haast niet bij te houden. Vanaf de dag dat je geboren bent tot nu hebben
gebeurtenissen zich in jouw hoofd verzameld. Net als de manieren waarop jij op die
gebeurtenissen gereageerd hebt. Net zoals ook jouw toekomstdromen en de 1001
manieren waarop je die kunt realiseren zich daar ophouden. En tussen neus en lippen
door regel jij de waan van de dag. 

Om tot onze kern te komen is het nodig om je hoofd tot rust te brengen. Bewust
vertragen. Dat kun je doen door gebruik te maken van een schrijfmeditatie. Als je
iedere keer voordat je gaat schrijven de tijd neemt om te vertragen met pen en paper
zal je merken dat je je makkelijker kunt afstemmen op jezelf. Ook wanneer je je te
onrustig voelt om aan een opdracht te beginnen, kun je starten met een
schrijfmeditatie. 



OPDRACHT

Concentreer je even op je ademhaling. Niets ingewikkelds, gewoon even checken
waar je ademhaling zich bevindt in jouw lijf en wat het ritme is. Adem vervolgens een
keer diep naar je buik en adem lekker uit. Pak een leeg vel papier en zet ergens op
het papier een punt. Welke woord komt als eerste in je op? Schrijf dat woord naast
de punt. Zet je pen op de punt en vervolgens schakel je je hoofd uit en laat je jouw
hand de pen als vanzelf bewegen. Kijk maar wat er gebeurt, waar de pen naartoe
gaat, welke bewegingen en vormen je maakt. Joey Brown noemt dit in haar boek een
'punt-lijn-schrijf-meditatie'. Gewoon door te volgen wat er gebeurt in plaats van te
sturen kom je tot rust en vertraag je jouw geest. 



OPDRACHT

Wat altijd goed helpt om je hoofd vrij te maken om te 'Schrijven met je Ziel en
Zaligheid' is om te 'sprintschrijven'. Spreek met jezelf af of je de wekker zet op 5
minuten of het aantal pagina's dat je tijdens deze oefening vol schrijft.

Bedenk een openingszin of kies één van de voorbeelden:

'Wat mij bezighoudt...'
'Wat ik uit mijn hoofd wil zetten...'
'Nu ik erachter ben dat ik zelf bepaal...'
'Als ik mijn hoofd eens op vakantie zou sturen...'
'Wanneer mijn hart de baas zou zijn...'

Zet je pen op papier en schrijf in een sneller tempo dan je gewend bent. En wat er
ook gebeurt, je pen blijft op het papier en je blijft achterelkaar doorschrijven.
Als de  woordenvloed stokt, herhaal dan het laatste woord dat je geschreven hebt
net zolang totdat het weer stroomt. Maak je geen zorgen over spelling of
grammatica. Ga niets corrigeren en zeker niet terwijl je schrijft; accepteer alles dat
er staat en zoals het daar staat.


