Reis naar je eigen
wijsheid

E-book

In liefde geschreven,

Renske Reniers

Je bent het waard
van jou te houden
Je bent het waard
dat dingen moeiteloos gaan
Je bent het waard
om te creëren
Het is niet erg om te vallen
en twijfelen
en daarna
– vroeg of iets later –
weer op te staan
heb lief
laat de liefde stromen
geloof in jezelf en het leven
alles wat je wenst
zal naar je toekomen

Uit: Persoonlijk dagboekfragment Renske
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Lieve jij

Dit e-book is geschreven voor iedereen die nieuwsgierig is,
voor iedereen die twijfelt of ze de ‘goede’ keuzes maken, voor
iedereen die het verlangen heeft zichzelf serieus te nemen, voor
iedereen die zich afvraagt of ze ‘op de juiste weg zijn’, voor
iedereen die ernaar verlangt te willen zijn wie ze werkelijk zijn
en zelfs voor iedereen die nu een beetje sceptisch is of
weerstand voelt bij hetgeen hier geschreven staat.

Want:
Ik geloofde niet dat ik het waard was. En bovendien geloofde ik
niet dat ik het kon.
En daarom liep ik, vaker dan me lief was, weg van mijn gevoel,
mijn talenten, de liefde die ik in mijn hart voel en van mijn
wensen en dromen.
Ze haalden me echter altijd weer terug en ze bleven trouw
aankloppen, totdat ik bereid was er serieus naar te luisteren.

Het is mijn wens mijn persoonlijke verhalen, lessen en
ervaringen van de afgelopen jaren met je te delen, omdat ik
wéét dat het misschien wel – meer dan je je nu nog voor kunt
stellen – op de jouwe lijkt en wellicht kan het je begeleiden,
uitnodigen of inspireren op jouw
persoonlijke pad.

Want, Op jezelf vertrouwen en vanuit je innerlijke wijsheid
leven, hoe doe je dat (en is dat überhaupt mogelijk binnen ons
drukke bestaan waardoor het soms onmogelijk kan voelen?)

vanuit mijn hart naar de jouwe
Renske
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Het is een van mijn wensen om een e-book te schrijven
en deze te publiceren op 28 maart 2020, omdat Wijs
en Eigen dan officieel een jaar als eenmanszaak bestaat.
Dit voelt als een persoonlijke overwinning en mijlpaal,
omdat ik tot een paar jaar geleden – nogmaals - nooit
had durven dromen dat mijn wensen zich zouden
manifesteren.

Waarom , maar serieus, wáárom lukt het mij niet om mijn
verlangens te leven?
Waarom lijkt het zo moeilijk om vooruit te komen én
telkens wanneer ik een stapje vooruit zet, voelt het alsof
ik 4 (en soms 10) stappen achteruit doe?
Wáárin en wáárom houd ik mezelf tegen?

Het is ergens halverwege, nee tegen eind juni, als ik
(eindelijk - voor mijn gevoel) de drang voel mijn
innerlijke impuls te volgen om dit e-book te schrijven.
Ik ben er al wel een hele tijd mee bezig, maar het klopte
voor mijn gevoel steeds niet. Én het ‘klopt’ voor mijn
gevoel niet, omdat ik eerst te ervaren en (door) leven
heb wat ik hier met jou ga delen, dat voelt wel zo eerlijk.
En laat dat nu net één van de bouwstenen zijn van mijn
e-book.

En beter nog:
Wat heb ik ervoor nodig om voluit te leven
vanuit mijn eigen wijsheid?

Gaandeweg tijdens het schrijfproces van dit e-book net
als mijn eigen innerlijke processen die een verdiepingsslag
maakte vooral sinds Corona, zijn ook de vragen die ik
stelde meegegroeid, soms veranderd en aangepast.

Ik voelde me vleugellam, onzeker, en onrustig. Thema’s
die als een rode draad door mijn leven lopen én deze keer
brachten ze me naar een diepere laag.

Ik beantwoord mijn prangende vragen, met hilarische
en niet zo hilarische voorbeelden uit mijn praktijk die
ik combineer met theorieën en modellen en inzichten
die het leven vanuit mijn eigen wijsheid eerst moeilijker
en ingewikkelder maakte en vervolgens hebben
vergemakkelijkt en verrijkt:

Mijn reis naar deze diepere laag in mezelf is al een aantal
jaren bezig, maar déze begon een paar maanden geleden
toen een van mijn beste vriendinnen aan me vroeg:

‘Zullen

we afspreken om

eerlijk tegen elkaar te zijn?’
En die vraag heeft zo’n beetje alles veranderd.

Ik voelde me betrapt omdat ik werd geconfronteerd met
alle keren dat ik mezelf en anderen wist te overtuigen dat
ik iets wél of juist niet voelde. Ik voelde me gezien omdat
ik voelde vanaf dat moment werd uitgenodigd om écht
eerlijk te mogen zijn. Hoe mooi, vrolijk, verward, pijnlijk
en stom dan ook.
Ik ga in dit e-book dus radicaal EERLIJK zijn. Omdat dát
is waar ik naar verlang. En dat de enige manier blijkt om
écht verder te komen.
Dit zelf- onderzoek werd aangewakkerd door een aantal
prangende vragen, die misschien ook ergens in jouw
gedachten rondspoken?
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Waarom , maar serieus, wáárom lukt het mij niet om mijn verlangens te leven?

Ik draaide om de hete brij (en mijn nog grotere

hete brij) heen

Nu geloof ik oprecht dat er voor alles een tijd is én dat - weet ik uit ervaring - er niet
zoiets bestaat als iemand een les willen leren of heel erg hopen dat door jouw goede
intenties, adviezen en bedoelingen iemand - op jouw commando en wensen - veranderd.
Ook niet als die iemand jij bent. Waar ik ook in geloof is dat ervaringen van anderen je
kunnen helpen. Je aan het denken en voelen kunnen zetten. Laat dat nou de eerste stap zijn
(die ik heel lang over heb geslagen):
Mijn hete brij zijn mijn wensen/verlangens en dromen én het vervolgens niet durven
LEVEN dóór *tromgeroffel* mijn grotere hete brij, genaamd: een laag en vooral negatief
zelfbeeld.

‘Bloeien

kan pas als je stopt

met oordelen over jezelf’
– uit een oude Happinezz

Dat ergens in mijn vroege jeugd en wellicht daarvoor al is ontstaan en ik er heilig onbewust natuurlijk - van overtuigd was dat ik niet goed was, er niet bij hoorde, raar en
zelfs fout was en dit zich uitte in:

Met man en macht proberen te maskeren, door te bewijzen, hard werken, rennen en
vluchten
Door dat wat anderen zeiden of wat ik leerde als waarheid aan te nemen (zonder dat
voor mezelf te onderzoeken en ik me daardoor heel verward en onrustig voelde)
Mijn oprechte gevoel en mening niet durven uitspreken en moeite had met grenzen
aangeven
Ik me als ‘gevoelig’ persoon heeul lang heul raar heb gevoeld: wat zich uitte in onrust,
pieker en negatieve gedachten én dat ik de overtuiging had dat ik de enige was én dus raar
én dus hier niet hoorde ofzoiets en er geen haar op mijn hoofd was hiermee naar buiten te
treden (want afwijzing lag op de loer)...
Door me eerst heel erg aan te passen in bijvoorbeld relaties en vriendschappen
en daarna de focus vooral op mezelf lag - met als - in mijn geval isolatie en ‘ik doe
het wel alleen show’ en boosheid als bescherming; om de échte confrontaties maar uit
de weg te gaan (vrienden zeggen nu: je kon soms geen contact met jou maken – best
confronterend...)
Door me heel snel aangevallen te voelen als een ander met zijn of haar liefdevolle
bedoelingen iets zei wat hij of zij niet leuk vond en ik als de wiedeweerga mezelf isoleerde,
want: ‘ik ben niet goed genoeg, doe toch alles fout, dan doe ik het wel gewoon niet’
programma dat onbewust draaide.
En dat maakte dat ik... het vertrouwen in mijn eigen innerlijke kracht verloor én
datgene wat mij een goed gevoel geeft, ik gooide (onbewust) dekens over deze sparkle
en mijn eigen wijsheid en daar ben ik onlangs zo verdrietig over geweest (na zo’n vijf
jaar rondzwemmen in een grote oceaan waarin ik soms dichterbij het ondiepe kwam en
vervolgens weer het diepe in werd gevaren – voor mijn gevoel) dat ik voelde dat er iets
ra-di-caals mocht gebeuren, namelijk: ik wil me écht niet meer zo voelen.
Ik ben benieuwd of jij je herkent in bovenstaande...?
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Heb ik van mijn moeder geleerd; die kan dan tegen
zichzelf in de spiegel zeggen: én NU is het klaar!

Ik was heel lang niet in staat om erboven te hangen.
Terwijl ik vond dat ik dat wél moest kunnen, natuurlijk...
Om te zien, begrijpen en vooral VOELEN wat er
wérkelijk gebeurde en om te handelen naar wat er van
me gevraagd werd... Ik handelde op automatische piloot
en was niet in staat om dat eerder te zien zoals dat ik nu
deed...:

Ik had zo’n moment - wederom - toen ik een uur voordat
ik dit opschreef op de fiets zat en ‘toevallig’ bij een tentje
stopte dat ‘t Roer om heet...
Voordat we het over ‘t Roer om gaan hebben, wil ik je
graag meenemen in datgene wat ik nog meer leerde over
mezelf (en misschien is dit ook op jou van toepassing…)

Dat ik meteen in mijn kleine ikje schoot. Dat het vaak bij
dromen en wishful thinking bleef. Daarover eindeloos kon
filosoferen. Schrijven. Bedenken dat ik het nu écht anders
wilde en bij het minste of geringste dat onveilig voelde uit
de arena stapte, onder het mom *joe, komt later* of mijn
plannen tijdelijk staakte omdat ik had bedacht dat er iets
anders eerst mijn prioriteit had (was vaak uitstelgedrag:
Hoe ik dat herkende? Omdat het me geen vervullend
gevoel gaf, ik werd er niet blijer door – juist niet).
Of dat ik té snel wilde en het alsnog niet lukte. Ik wilde
van 0 naar 100 en wilde de tussenstappen overslaan.
Of ik zei ‘ja’ tegen dingen die me als ondernemer de
financiële middelen op zouden leveren, terwijl ik eigenlijk
niet trouw aan mezelf was... Koos überhaupt vaker dan
me lief was voor de - in mijn ogen - veilige weg, en dat
bleef knagen…

Waarom lukt het mij niet om vooruit te komen én telkens
wanneer ik een stapje vooruit zet, voelt het alsof ik 4
(en soms 10) stappen achteruit doe?
Ik was niet eerlijk tegen mezelf nam mezelf en nam
mezelf niet serieus (genoeg)

En niet omdat ik dat niet wilde (ik geloof ook niet dat
iemand die bewuste keuze maakt, is mijn bescheiden
mening), maar omdat het voelde alsof er iets groters aan
het werk was; iets waarop ik telkens leek te blokkeren;
dat me in hetzelfde rondje liet lopen en ik me de vinger
heel lang niet kon leggen op wat dat nu was.
Dit werd me pijnlijk duidelijk door alle keren dat mijn
wensen/dromen/verlangens (waarop ik hoopte en bad)
niet uitkwamen én ik daardoor mezelf nog minder
serieus ging nemen, want: het zal wel aan mij liggen, het
lukt me niet en ik mezelf eigenlijk best zielig vond (en
dit maskeerde door bovengenoemde) en - onbewust
natuurlijk- heel lang, vanuit dat kleine ikje opereerde.
(Vertel ik je later in dit e-book meer over)

Dus even heel eerlijk, niet voor of aan mij, maar vooral
naar jezelf: Hoe gaat het met jou? Hoe voel jij je als je
naar jouw leven kijkt? Welke dingen die jij al heel lang
zei dat je wilde doen, ging doen, heb jij in de wachtstand
gezet of misschien wel verbannen (zo van, als ik ze maar
hard genoeg wegduw dan bestaan ze niet?) En waarom
-even serieus- doe je dat eigenlijk?

Die eerlijkheid voelde als confrontatie en de confrontatie
was te pijnlijk. Dat ging dan ongeveer zo: yeaah
verlangens/wensen/dromen - * voelt verlangen, inspiratie
vanuit haar binnenste*, * is vastbesloten daarvoor nu écht
te gaan*, - het lukt niet, de klanten komen niet, mensen
benaderen me niet, relaties lukken niet, vervalt in oude
patronen, ik zie geen vooruitgang, voor wie DOE ik dit
in GODSNAAM - aaaarrrggggh f*ck het lukt wééér niet
*zie je wel, dit is niet aan mij besteed (en dan kwam de
hele riedel van niet goed genoeg en ladieladiela*, *ik kan
me maar beter (tijdelijk) stoppen* en denk je dat ik me
daardoor beter voelde? Welnee. Juist niet.

Vervolgens gebeurde er dit.…

En daar gingen we weer...

The same old circle...
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Wáárin en vooral wáárom houd ik mezelf tegen?

Reminder: terugkerende

patronen, pijn of frustraties
zijn een teken dat je klaar
bent om een nieuwe laag
van kracht en aanwezigheid
in jezelf te vinden en van

Door mijn onbewuste programma’s te negeren - nee: door
mezelf niet de tijd en ruimte te gunnen, en dat voelde als
vleuggellam, onrustig en onzeker- die dingen probeerde
te maskeren en overschreeuwen én dat alles veranderde
door het magische woord van vier letters - door het
gewoon maar te gaan D O E N.

daaruit te leven. Dit is

Eerste reactie na dit inzicht: totale paniek en angst.
Want toen ik hét wilde gaan doen: iets veranderen; mezelf
serieus nemen, kwam ik opeens bij alle keren dat ik niet
in staat was om dit te doen.

altijd zo. Behalve als je er de
conclusie aan verbindt dat je
terug bij af bent.

en dát bracht me bij mijn schaduwkanten.
bij mijn uitstelgedrag
bij alle keren dat ik me schuldig voelde over
dingen die ik had willen zeggen,
maar niet durfde enzo
dingen die ik niet durfde
te zeggen,
en eigenlijk wel wilde zeggen
het bracht me bij
de schaamte in mijn leven
bij de keren dat ik blokkeerde
mezelf isoleerde
overschreeuwde
niet in staat was
om in verbinding
te zijn

– Dolly.nl

En dat vroeg om verandering. Vanuit mijn kant. ‘t Roer
om.

Tweede reactie: Verwarring, verdriet en Boosheid
Boos en vooral verdrietig op alle bovengenoemde én
vooral dat deze boosheid een katalysator was voor mijn
verandering; voor mijn bereidheid het ánders te doen. En
de totale verwarring die dat met zich meebracht. Want:
wie ben ik dan wél? Wat wil ik dan wel écht? Wat heb
ik daarvoor nodig? Wat kom ik hier doen op aarde? Wat
(welke talenten) heb ik te brengen? En vooral: hóe ga ik
dat dan doen?
En dat was nog niet eens het ergste van alles; dat voelen
en erkennen AL LA, dat was echt niet leuk kan ik je
vertellen, maar vervolgens had ik – en misschien jij
ook – mezelf aangeleerd om dan vervolgens mezelf nog
eens dubbel en dwars te gaan zitten veroordelen om dit
hardnekkige gedrag en zo hield ik dus langer dan me lief
was mijn eigen gedrag en patronen in stand:
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Wat heb ik ervoor nodig om dit te doorbreken en voluit te leven vanuit mijn eigen
wijsheid? Ik besloot mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik had rust en ruimte nodig.
Isolatie, maar nu omdat ik voelde dat dát was wat ik nodig had. Ik kwam achter mijn eerste
diepgewortelde overtuiging: ‘dat hard werken de enige manier is om succes te behalen’ en
dat ‘druk zijn gelijkstaat aan een succesvol en productief leven’ = in mijn ogen dat ik dan
pás iets was - ertoedeed, terwijl dat voor mij eigenlijk helemaal niet zo voelt. Ik zag dat
verwarde meisje in mezelf, die dingen gewoonweg niet begreep:
Waarom zo hard rennen? Waarom dat bewijzen? Presteren, schreeuwen? Druk zijn - even
sky high gaan en vervolgens naar beneden knetteren... Wáárom?
Dat bracht me bij een aantal andere prangende vragen (en antwoorden die ik voor mezelf
heb onderzocht) die ik op de komende pagina’s met je wil delen.

Wat voelt dan wél waar voor mij? (en misschien ook wel voor jou?)
Wat is wijsheid; innerlijke wijsheid en hoe of waar vind je die?
Hoe kom ik bij mijn innerlijke wijsheid en is het überhaupt mogelijk om deze te
integreren in mijn dagelijkse leven, terwijl het voelt alsof ik van alles moet enzo?
Hoe kan ik mijn innerlijke wijsheid in mijn dagelijks leven integreren?
(en dan een beetje – in mijn ogen – baanbrekende theorie en praktijkvoorbeelden over
waarom dat zo lastig is)
En vervolgens; Hoe word je de bestuurder van jouw bus, oftewel jouw leven en hoe
kun je gaan leven vanuit jouw innerlijke wijsheid?
Wat voelt dan wél waar voor mij?
Toen ik eenmaal de rust en ruimte had en nam (want Corona, wat eigenlijk op het
juiste moment kwam - lees: ik kon en wilde ook niet meer om mezelf heen), begon het
voelen. Het voelen van de echte onrust en spanningen in mijn lijf. De boosheid, omdat
dat wat ik voelde vanbinnen (waarvan ik steeds wel stapjes zette) nog steeds niet lukte
om te integreren. Gemaskeerd door mijn hersenspinsels die echt een knap staaltje werk
verrichten, omdat ik ze was gaan geloven. De onderliggende onbewuste boodschap die zij
telkens uitzenden en die niet echt positief van aard bleek.

En daar was hij weer - het pijnlijke inzicht van mijn gebrek aan vertrouwen op mezelf én
mijn eigen wijsheid en dát inzicht (eenmaal toegestaan en toegegeven) ervoor zou zorgen
dat ik wél stappen kon zetten...

Wat wáár voelt voor mij is dat we allemaal - ja ook jij, mooierd - het zo waard zijn om ons
authentieke zelf te mogen zijn (Eigen) - in ieder geval ernaar op zoek te gaan wát dat dan
moge betekenen én dan vervolgens dát te gaan doen (= leven vanuit je innerlijke wijsheid)
wat jij nodig acht...
En dus zat er niets anders op dán datgene te
D O E N wat er nodig was (tegen alle weerstand en angsten in)…

Are you with me?
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Wijsheid is iets dat je - in tegenstelling tot kennis - niet
kunt leren. Je kunt het slechts herinneren, door het te
ervaren. Wijsheid komt van binnenuit. Wijsheid nodigt mij
uit tot nieuwsgierigheid, tot onderzoeken, ervaren, dingen
door een andere bril bekijken. Wijsheid overvalt mij in
stilte, in momenten dat ik mezelf rust en ruimte gun.

Mijn intuïtie of hoe je het ook noemen wilt, maakt zich
vooral kenbaar in de vorm (of althans, dan pás heb ik
de neiging om ernaar te luisteren) van onleuke emoties:
spanning, onrust vermoeidheid, boosheid, verdriet en
mijn bijbehorende verslavingen en uitstelgedrag enzo..
Waardoor ik me vaak vleugellam (zie vorige pagina’s)
voelde. Wat het me eigenlijk wilde laten weten was: Lieve
mooierd, neem de tijd. Neem de tijd en ruimte om stil te
zijn. Naar binnen te keren. Ga voelen. Ontdekken. Om
opnieuw ‘ja’ tegen jezelf te zeggen - telkens weer.

Wat is wijsheid; innerlijke wijsheid
én hoe vind en leef ik die?

Ik geloof - ik wilde eigenlijk zeggen - ik wéét (uit mijn
eigen ervaring, sorry als ik nu opdringerig overkom) dat
we allemaal die plek kennen. Die plek in onszelf waarbij
we -als we heel stil zijn óf heel erg in het moment zijn
of zoiets wat ons gewoon kan overvallen - ervoor zorgt
dat we opeens heldere inzichten krijgen - we wéten
dan opeens wat te doen - welke stap we mogen zetten of dat we ‘opeens’ worden geraakt door mooie muziek,
een zonsondergang, een plek, een boek, de ogen van een
kind, het ruiken van heerlijke bloemen of gerecht die een
glimlach op je gezicht tovert en een kriebel in je buik
geeft. Zo’n moment dat je je bijvoorbeeld ‘opeens’ heel
verbonden voelt of liefde voelt voor jezelf, een ander of
het leven.

Let life surprise you!

Iets ogenschijnlijks heel simpel dat ‘opeens’ bijzonder
voelt. Momenten waarop je een JAAA voelt; een kriebel
in je buik; een ontroering!

My gad, ik hoop dat je deze momenten (her)kent. Kun jij
zulke momenten voor jezelf benoemen en terughalen? Wat
deed je toen, waar was je, met wie was je, wat gebeurde er
(in je binnenste?), hoe ging je daarmee om?
Innerlijke wijsheid, en sommigen noemen het intuïtie;
is - voor mij - die stem (of dat gevoel of soms kriebel) in
onszelf die het aller allerbeste met ons voorheeft. Die ons
uitnodigt om die dingen te doen waarvan wij vanbinnen
voelen JA!
Het laat ons door middel van ons gevoel en emoties
dingen weten; Het is eigenlijk een persoonlijke
richtingaanwijzer : Als je vanuit die persoonlijke
richtingaanwijzer leeft, ben je je ervan bewust dat jij
zelf een keuze hebt én ben je in staat die keuzes ook
daadwerkelijk te maken.

Blijf er vooral nog even bij, dan zal ik persoonlijke
verhalen en inzichten en wat ik er nog meer over weet
met je delen:

‘Trust

me, I know what

I am doing

‘

– Universe
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Hoe kom ik bij mijn innerlijke wijsheid en is het
überhaupt mogelijk om deze te integreren in mijn
dagelijkse leven, terwijl het voelt alsof ik van alles moet
enzo?

Het moraal van dit verhaal:

Niet iets óf iemand buiten jou kan jou naar jouw
innerlijke wijsheid brengen.

Die wijsheid is er altijd - en voor iedereen beschikbaar
- alleen zijn we vaak (onbewust) te druk met onze
onbewuste dingen (kom ik zo op met iets meer uitleg
daarover). Met doen waarvan we denken dat het zo hoort
of omdat we het kennen. We rennen, razen, passen ons
aan, oordelen, veroordelen de hele dag in ons hoofd,
zijn druk druk druk druk, doen wat er van ons gevraagd
word, totdat we niet meer op deze manier verder willen
of ons lichaam rigoureus van zich laat horen
‘tot hier en niet verder’.

Ze kunnen je hooguit inspireren, spiegelen (iets laten
zien of gedrag opmerken dat je bij deze persoon opeens
vertoont), naar je luisteren en een stukje op weg helpen.
Je zult het zelf mogen doen. Dat is het mooiste en
tegelijkertijd ook meest lastige als je het mij (mijn
coachees en anderen) vraagt.

Het is één van de schatten in jouw persoonlijke schatkist,
die niets liever wil dan gevonden te worden door jou.

Onze reis begint – als we willen dan he. We do have
a choice. En zoals een echte reis betaamd, brengt
(hopelijk) jouw zoektocht je op nieuwe plekken.

Met jouw innerlijke wijsheid in praktijk kun je keuzes
maken die passen bij wie jij écht bent en wie je graag
wilt zijn of ergens van binnen voelt dat je bent, ben je in
staat om jouw oprechte verlangens te leven en wordt het
leven (voordat het eerst ingewikkelder lijkt - weet ik uit
ervaring) een stuk moeitelozer en fijner en gelukkiger én
nog meer de moeite waard.

Mijn reis begon met de vraag; ‘Wat heb ik nu nodig?’
en ik besloot dat ini mini stemmetje inmiddels vijf jaar
geleden te volgen. En dat doe ik nog steeds, wanneer ik
verval in een of ander hardnekkig patroon dat ik heb
ontwikkelt:

Waarom dat zo lastig is? Omdat we vaak (onbewust
natuurlijk) het pad van iemand anders lopen. of omdat
onbewuste patronen de overhand nemen.

Het bracht me zowel letterlijk als figuurlijk op plekken.
Van Vipassana meditatie in Thailand en Bali, wonen
in een prachtige woongemeenschap in Australië op
het landgoed van de Hare Krisna’s, psychologen,
psychoterapeuten, schematherapie, coaches, opleiding tot
Bezielingscoach energetisch therapeut, Aum meditaites,
familie opstellingen, boeken lezen, weekendjes vertoeven
in een zweethut: ik zal vast iets vergeten zijn.

Waarschijnlijk ken je het plaatje van de ijsberg, die dat
95% van ons gedrag onbewust is én slechts 5% bewust
is…

Dat onbewuste gedeelte bestaat uit: conditioneringen (hoe
we dingen hebben aangeleerd), (familie) systemen, maar
zeker ook culturen en religies (wat vaak ook systemen op
zich zijn), (algemeen geldende) opvattingen en normen
en waarden die spelen in een land van herkomst of
bepaalde regio.

‘Het

leven wordt voorwaarts
geleefd door het achterwaarts
te begrijpen’

Deze dingen krijgen we er allemaal gratis bij in ons
leven en vormen vooral van 0 t/m 7 jaar een belangrijke
basis voor onze overtuigingen en blijkt - in mijn praktijk
en omgeving - hoe wij vaak - hier en nu - nog altijd
(onbewust) in het leven staan.

- Soren Kierkegaard.

Uit deze ervaringen heb ik heel veel geleerd en soms
kwamen de inzichten vroeg en nog vaker veel later.

Deze overtuigingen zijn, op hun eigen beurt, door
jouw eigen ouders doorgegeven door de systemen van
hun ouders en ga zo maar even verder (vandaar vaak
onbewust en dus lastig te herkennen en hardnekkig, dat
neemt niet weg dat je ze niet kunt ombuigen!).

‘Je

kunt weinig met
dingen waarvan je jezelf
niet bewust bent’
– Nadja van Osch
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Mijn onbewuste programmering is dus mijn negatieve geloof. Jan Geurtz schrijft daarover in
zijn boek De Verslaving Voorbij: ‘Ieder mens heeft een negatief geloof over zichzelf. Bij de een
is het dieper verborgen dan bij de ander. Bij de een is het sterker of negatiever bij de ander.
Maar ieder mens heeft het. Dit ontstaat doordat wij als kind worden geremd of afgewezen
in onze volledige expressie.’ Mocht je nu als eerste denken, NOU JA WAT EEN ONZIN EN
NEE DAT IS OP MIJ NIET VAN TOEPASSING- goed nieuws, je bent niet de enige. Ik kan
natuurlijk niet voor iedereen spreken, dat zou ik ook niet willen, het is voor mij persoonlijk
heel pijnlijk, verdrietig en waardevol geweest om te (h)erkennen dat zo’n beetje alles waar
ik last van heb (gehad )(uitstelgedrag, bewijzen, mijn grenzen niet durven aangeven en
uitspreken, verslavingen) ten diepste voortkomt uit dit negatieve geloof over mezelf. Wat
ik eerst natuurlijk uit man en macht niet wilde aankijken en toegeven. Hoi mijn naam is
Renske, ik heb de overtuiging dat ik niet goed genoeg ben en hier niet hoor en daarom maak
ik het mezelf vaak super lastig en lijken de dingen die ik écht wil niet te lukken… is niet iets
waar we te koop mee lopen – of jij wel soms?
Tijdens mijn opleiding tot Bezielingscoach maakte ik onder andere kennis met de
Enneagrammatische Handtekening. Dit model kent negen verschillende types. Mensen
hebben doorgaans minstens drie van de negen overlevingsstrategieën in zich. Ze zijn ooit in
de kindertijd ontwikkeld toen we als kind schrokken – een moment van onderbroken liefde.
Het waren destijds pogingen van het kind om zich staande te houden en alsnog begrip,
erkenning, waardering en liefde te krijgen, schrijft Adriaan Hoogendijk in zijn boek Bezielend
Coachen.
Persoonlijk heeft onder andere het werken met dit model mij veel inzichten gegeven. Zo
kwam ik erachter dat mijn levensgenieter piek (verplicht leuk gezelschap en alles gaat
altijd goed) en die van de baas (als ik maar dingen onder controle houd) en de helper
(als ik maar voor anderen klaarsta), enorm waren en daar ben ik super van geschrokken,
weet ik nog omdat dat niet strookte bij hoe ik me vanbinnen voelde. Dit waren een van de
onbewuste pogingen die ik inzette om alsnog liefde, bevestiging en waardering te krijgen.

Ik heb heel lang het idee gehad – en dat heb ik soms nog steeds – dat mijn echte gevoelens
er niet mochten zijn (want als ik dat zou doen zou ik helemaal raar en dus niet goed genoeg
zijn en worden afgewezen). Niet geleerd en dus ben ik mezelf daarvoor gaan beschermen.
Nouja, die bescherming is dus eigenlijk schijnbescherming en ik ben enorm dankbaar voor
de kennismaking met mijn subpersoonlijkheden.
Het blijkt een waardevol proces deze voor jezelf te onderzoeken: Voor wie of wat doe jij
zoal je best? Waar ben je naar op zoek? Hoe lang doe je daar al je best voor?

Wat ik hiermee probeer te zeggen (ik ben soms nogal lang van stof, voordat ik tot de kern
kom ;):

Deze overtuigingen en strategieën (en bijbehorende onbewuste triggers) blijken in de
praktijk vaak heel diepgeworteld en hardnekkig (je herkent ze aan gedrag dat je al jaren
vertoont en daardoor niet echt verder lijkt te komen) en nog vaker onbewust en vragen
bewustzijn, veiligheid en tijd, ruimte en heling om te begrijpen, voelen en integreren, zodat
jij zelf weer het gevoel hebt een keuze te kunnen maken.

Van onbewust naar bewust(er).
Van onvrijheid naar vrijheid.
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Waarvan ik geloof dat het waar is...
We worden geboren met onze eigen unieke schatkist.
Deze bevat onze talenten, intuïtie, wellicht talenten uit
vorige levens, wijsheid, puurheid, speelsheid, mildheid en
andere zielskwaliteiten.

‘I

believe every single event
in life happens in an
opportunity to choose love over
fear’

– Oprah Winfrey

Hoe kan ik mijn innerlijke wijsheid in mijn
dagelijks leven integreren?

Ik denk dat het allereerst super belangrijk is - althans
dit heb ik als zeer waardevol ervaren - is de bereidheid
om eerlijk te willen zijn naar jezelf. Je kunt weinig met
dingen waarvan je jezelf niet bewust bent schrijft Nadja
van Osch. Te willen zien en (h) erkennen dat het leven tot
nu toe misschien wel niet zo fijn en vervullend voelt, dat
je wellicht niet helemaal de persoon bent die je graag zou
willen zijn of waarvan je denkt dat je dat bent, dat je nog
regelmatig verval in hardnekkige, oude patronen (niet erg
overigens, maakt je juist mens en uitnodiging tot groei!)
en niet strookt met hoe jij je vanbinnen echt voelt of hoe
je je graag zou willen voelen.
Hoe voel jij je bijvoorbeeld de afgelopen tijd of
misschien al wel veel langer dan je eigenlijk zou willen
toegeven? Maar dan even eerlijk he?
Hoe wil jij je voelen?
Welke van jouw levensgebieden kan er een boost en/
of herziening en/of meer plezier/bezielings/zingeving/
speelsheid gebruiken?
Wat gaat jou daarbij helpen om dit ook echt te
D O E N in plaats van wellicht - net als ik heel lang deed
– uitstellen en de smoesjesbox opentrekken ‘later, als...’
& wishful thinking ‘komt wel.. als ik maar lang genoeg,
hoop, bid...’?
Want... En, don’t shoot the messenger...
‘Je kunt niet met hetzelfde gedrag en dezelfde
patronen, een andere uitkomst krijgen’
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Grappig. Dat is niet het goede woord dat ik hiervoor wil
gebruiken, maar het is een woord dat heel bekend voor
me is. Toevallig of interessant zou hier beter passen.
Ik lees tijdens het schrijven van dit stuk een artikel op
Nieuwetijdskindmagazine over de 4 staten van je ego. Je
ego kan je vergelijken met je kleine ikje. Je kleine ikje
(kan dus ook in volwassen lichaam, is heul vaak zo)
opereert vanuit wat hij kent. Wat hij heeft aangeleerd.
Laat ik uit mijn eigen ervaring spreken, dat is wel zo
eerlijk en praat makkelijk, is dat wanneer ik vanuit mijn
kleine ikje opereer; wanneer die aan het roer staat in mijn
leven; ik vaak onrust ervaar en het idee heb dat er van
alles ‘niet goed genoeg’ is en de neiging heb om dit te
projecteren op de buitenwereld. Ik vind dan bijvoorbeeld
mijn werk kut of mehh, twijfel aan mijn omgeving en de
mensen daarin en ook heb ik de neiging tot redden en ga
me bovendien richten op anderen of dingen buiten me,
waar ik eigenlijk niks mee te maken heb en sowieso geen
invloed op heb (ook al denkt dat ikje van wel). Vanuit die
plek voelt zo’n beetje alles zwaarder, het brengt onrust
met zich mee en ik voel me dan een soort van vleugellam
omdat ik me verward voel – omdat het in strijd voelt met
wat ik vanbinnen voel, nodig heb en hoe ik handel.

Deze tijd is er, als je het mij vraagt, om die
diepgewortelde shizzle voor eens en voor altijd aan te
pakken én echt vanuit jouw innerlijke wijsheid te gaan
(leren) leven. Om in ieder geval in stap of stapjes daarin
te zetten. En ik geloof (en weet ook uit ervaring, sorry
not sorry als ik betweterig overkom) dat je dat niet alleen
hoeft te doen; het is namelijk super helend (en voor de
meeste inclusief ikzelf super spannend) om te delen en
verbinden met anderen. Ik heb je natuurlijk al vertelt
waarom ik dat denk, maar nog een keer kort samengevat

–

omdat je dat waard bent.

Hoe, maar HOE, hoor ik je denken?

Vaak (en ik spreek uit ervaring en de observaties vanuit
mijn coachpraktijk en mijn omgeving) willen we- als
we eenmaal beseffen dat we iets anders wensen voor
onszelf- dat NU dan ook echt eindelijk alles anders is.
En dat is dan ook meteen de eerste (en een van de meest
hardnekkige) lessen die ik en jij te leren hebben.

‘One’s destination is never
a place, but a new way of
seeing things’

‘De

wereld hoeft niet gered

te worden. Ik moet regelmatig
hardop tegen mezelf zeggen
dat ik hier op aarde ben in de
eerste plaats voor mezelf en

– Henry Miller

Accepteren, ja zo’n makkelijk woord dat in onze dagelijkse
praktijk een flinke klus blijkt – accepteren – dat je nu,
precies op dit moment, bent waar je bent. Met wat er
is. Of je dat nu als goed of fout of leuk of minder leuk
beschouwd. Met alles wie je nu wel (en nog niet) bent.
Accepteren dat jij een work in progress bent. Accepteren
dat jouw leven precies zo is gelopen als dat het tot nu toe
heeft gedaan. Dat jij precies (om welke redenen dan ook)
de keuzes hebt gemaakt die je tot nu toe hebt gemaakt.

mijn eigen groeiproces.’

– Uit Cosmic Woman, geschreven door Tessa Koop

Wat er gebeurt als ik niet in staat ben om dingen te
accepteren…

Want even serieus, hoe kan het dáár (waar jij denkt/
verlangt/wenst) beter worden als het hier voor jouw
gevoel niet goed is? Als hier van alles ontbreekt? Als jij
jezelf hier op je kop blijft geven voor alles dat in jouw
ogen niet lukt? Als je hier blijft sikkeneuren over de ‘wat
als’, ‘ja maar’, ‘joe later’… Kun je voelen wat voor een
onrust dat alleen al geeft? En kun je misschien ook al zien
dat je het jezelf daar niet echt makkelijker mee maakt en
dat je jezelf hierin wellicht tegenhoud? En dit is allemaal
niet erg hé, mocht ik je dat idee nu geven. Juist niet.
Ik weet uit ervaring dat dit de plek is waar we mogen
beginnen!
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Ik heb het gevoel in mijn hoofd te zitten en voor ik het weet en doorheb schiet ik in een
soort van onaardige dialoog met mezelf die me het allerliefste wil laten weten hoe een
loser ik ben, welke ‘fouten’ ik maak en dan benoemt hij ook een lijst met situaties waarin
hij dat wil bevestigen. En op zulke momenten weet ik (en dat inzicht duurde in mijn leven
een behoorlijke tijd omdat ik zo geïdentificeerd was met die negatieve stem en geen idee
had dat er andere delen in mij leefden – en mijn kleine ikje alles ook gewoon bij het oude
wilde houden, dat is zijn functie...) zoals mijn hart die de kwaliteiten mildheid, creativiteit,
vergeving en acceptatie met zich meedraagt.. Voelt een stuk lichter.
Ik ben benieuwd in hoeverre jij in bovenstaande herkent?

Anyway, het leven nodigt ons elke dag weer uit tot nieuwe ervaringen. Elke dag is er de
kans om iets nieuws te proberen, iets op een nieuwe manier te bekijken en elke dag hebben
we de mogelijkheid om te accepteren en vergeven dat het nog niet gelukt is (terwijl we zo
bedacht hadden dat we dat WEL wilde)..
Innerlijke dialoog, verschillende subpersoonlijkheden
Ik wil nu niet een of ander stappenplan gaan citeren en wanneer jij die volgt dan ben je
van al je hersenspinsels af, nee hoor, jij bent mens met een unieke ervaring en dus mag jij
daarin je eigen weg vinden.

Ik denk dat het belangrijk is – althans – dat heb ik als zeer waardevol ervaren en dat doe
ik nog steeds – is het herkennen van deze dynamiek en dialoog in mezelf. (H) erkennen
wat er op zulke momenten gebeurd. Wat gebeurt er, hoe voel ik mij en wat denk ik over
mezelf? Hoe handel ik als ik dit soort dingen denk over mezelf?
Deze dialogen in mezelf hebben tegenwoordig namen, praat wel zo makkelijk:
Meet Karel: Het is een rokende man. Hij is erg charismatisch en heeft een grote mond.
Hij lijkt zeer krachtig en eenmaal aan het woord is hij dat ook. Hij vind wat hij vindt en
duldt weinig tegenspraak. Karel bepaalt graag en heeft over zo’n beetje alles wel iets te
zeggen. Als hij in mijn leven domineert, vertoont hij uitstelgedrag (en heeft 101 goede
redenen, vind hij zelf dan, om dingen niet te hoeven en dingen die niet zo fijn zijn en goed
voor hem zijn moedigt hij juist aan – dat is wat hij kent, vertrouwd en veilig). Achter zijn
stoere masker gaat een klein lief ventje schuil die mijn aandacht, liefdevolle bevestiging en
waardering goed kan gebruiken, want hij is diep vanbinnen best bang om het fout te doen
(als hij daar de ruimte voor krijgt, anders laat hij toch wel met veel bombarie van zich
horen!). Hij vertegenwoordigt mijn mannelijke kant: doorzettingsvermogen, overtuigings en
innerlijke kracht en moed.
Meet Jule (ik kreeg deze naam laatst door bij een cacao ceremonie!) (betekent Juweel
trouwens): zij vertegenwoordigt mijn liefdevolle, wijze, gevoelige zelf. Als zij de ruimte
krijgt is ze ontvankelijk, wil ze haar liefde en creativiteit delen , uiten en vormgeven. Zij
moedigt me aan om naar mijn intuitie te luisteren, ze is wijs, eigen en speels en is in staat
tot vergeven en ziet lessen als uitdagingen en uitnodigingen om te groeien. Zij veroordeelt
niet en aanzienlijk minder dan Karel. Zij vertegenwoordigt het vrouwelijke, ontvankelijke,
het speelse, nieuwsgierige en het voelen.
Herken jij de verschillende subpersoonlijkheden in jouw leven? (Goed nieuws, die hebben
we allemaal! En nee, je krijgt niet de stempel schizofreen) En hebben die van jou ook al
een naam?
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Jouw buschauffeur heeft overzicht over al die
verschillende kindjes en andere delen (ik noem ze voor
het gemak even subpersoonlijkheden) die er in jouw bus
ronddwalen. En die soms vechten om een plek voorin.
Hij of zij is bovendien altijd aanwezig; hier en nu; net als
je lichaam dat altijd is, trouwens, en is prima in staat om
overzicht te houden, te luisteren en waar nodig aan te
sturen of hulptroepen in te roepen (van jouw persoonlijke
ANWB enzo ;).

Keuzevrijheid:
Op het moment dat ik dit gedrag herken en weet wie
er aan het woord is (vaak Karel!), ben ik in staat om
een keuze te maken (soms vind ik Karels aanwezigheid
ook heel fijn en is hij heel helpend!). Ik roep dan Jule
bijvoorbeeld aan en luister naar wat zij te zeggen heeft.
Daarnaast nodig ik Jule ook bewust uit om bijvoorbeeld
kleding, sieraden en parfum uit te kiezen voor die dag.
Deze keuzevrijheid heb ik heel lang niet ervaren en ik zie
in mijn dagelijkse praktijk en in de observaties van mijn
coachees dat dit een onbewust proces is dat ons leven kan
overnemen.

Wie zit er écht al heel lang voorin jouw bus? Is
dat een kind deel(die herken je aan gevoelig; snel
geraakt zijn; bevriezen; hevige emoties? Is dat een
beschermingsmechanisme (dat jouw kind deel wil
beschermen: die herken je vooral aan vechten; aanval;
beschermen; muurtjes; tegen dezelfde dingen aanlopen)?
Of is dat jouw Bewuste volwassene of zelfs Intuïtie
of Hoger Zelf (die herken je aan speelsheid, mildheid,
acceptatie, creativiteit, plotselinge invallen en misschien
zelfs wel inspiratie vanuit de ongeziene wereld; een veer
die je vind, je oog die opeens op een liedje of quote valt
dat ‘toevallig’ de juiste informatie of je net dat zetje in de
rug geeft om iets te ondernemen?)

Inzicht in je subpersoonlijkheden geeft de mogelijkheid
om keuzevrijheid te ervaren; om de bestuurder van jouw
eigen bus te leren worden!
Het is vooral waardevol om te onderzoeken als je tegen
steeds terugkerende patronen aanloopt, als je (h) erkent
dat je je niet meer zo wilt voelen én écht bereid bent
om dit patroon te willen leren kennen en vervolgens
doorbreken.
Hoe word je de bestuurder van jouw bus, oftewel jouw
leven en hoe kun je gaan leven vanuit jouw innerlijke
wijsheid?

Nu je daar voor jezelf eerlijk over bent geweest en ik
hoop dat je – net als ik een tijd geleden – tot de conclusie
komt dat vooral jouw kleine ikje (= kind deel = bescherm
mechanismen) aan het woord zijn, dan kan en mag je
daar iets mee (als je wilt dan he).

Nu ik je al gemiddeld 14 pagina’s heb meegenomen in
mijn persoonlijke verhalen, op mijn reis en wat ik daar
ben tegengekomen, met schade en schande enzo, en ik je
mee heb genomen in de theorie en de praktijk van mijn
verschillende subpersoonlijkheden en uitleg over dingen
die mijn leven hebben veranderd en veel inzichten hebben
gegeven, wil ik je graag uitnodigen om zelf in de rol te
kruipen van de Bestuurder van jouw bus…

Zij hebben jouw liefde, aandacht en bevestiging nodig.
Van niemand anders dan jou.

Een liefdesrelatie met je innerlijk kind – een
verzamelterm voor de vrije en creatieve kinderen in ons,
maar ook van de jongens en meisjes die wij vroeger langs
de kant van de weg hebben laten staan – is de poort naar
onze diepere kwaliteiten en talenten, schrijft Adriaan
Hoogendijk in zijn boek Bezielend Coachen.

en als er één
iets is
waarvoor ik
bid
wat ik wens
voor jou
voor mij
is dat we
hier
aanwezig
mogen

Op de volgende pagina’s zal ik je meenemen in mijn
meest waardevolle, simpele reminders die je voor jezelf
kan onderzoeken als je daar zin in hebt, voelt dat het
daarvoor tijd is...

‘He

babe, take a walk at the

wild side’…
-Lou Reed

zijn.

– Persoonlijk dagboekfragment, Renske Reniers
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Let’s start the real work:
Zeg eens ja en wees bereid om eerlijk te zijn (over
alles waarover je nog niet radicaal eerlijk hebt durven of
kunnen zijn):
Dat was zo’n beetje mijn eerste echte stap die ik het liefst
wilde overslaan en misschien jij ook wel:
Eerlijk zijn en toegeven aan mezelf dat dingen eigenlijk
helemaal niet zo leuk en fijn en goed voelen als dat ik wel
graag wilde dat ze waren.

(Onderstaande tekst komt ook uit haar boek)

je zegt ja tegen je geschiedenis
Je zegt dus ja tegen wat er is, namelijk
wat je krijgt en ook graag wilt ontvangen
wat je krijgt en eigenlijk niet wilt ontvangen
wat je niet krijgt en graag had willen ontvangen

Het geheim van je goed
voelen is goed leren voelen

‘You

will keep repeating the
same patterns until you get

– Dolly

the lesson’

Ik weet dat jij je – net als ik – het liefste altijd of in ieder
geval het grootste gedeelte van de tijd goed wilt voelen.
En zeker omdat je het idee hebt dat misschien de mensen
in jouw omgeving tegen wie jij (onbewust) opkijkt, dat
ook doen. Omdat je misschien bang bent buiten de boot
te vallen en je eigen waarheid en wijsheid te onderzoeken
en uitspreken en leven. Ik ga je niet vertellen dat dit altijd
mogelijk is (ik weet ook niet of je daarnaar zou willen
streven?), en zeker niet uit mijn persoonlijke ervaring,
want dat is écht niet zo (mocht ik je dat idee hebben
gegeven, dan spijt me dat - Dat was dan waarschijnlijk
omdat ik dat ook heel graag wilde).

– Brigitte Nicole

‘Ja, ik loop al jaren in dezelfde rondjes en dat maakt me
eigenlijk heel verdrietig. ‘
‘Ja, ik ben vaker dan me lief is verbindingen uit de
weg gegaan, omdat ik het super spannend vind om
mensen dichtbij te laten komen, omdat ik bang ben
dat ze uiteindelijk toch weggaan en daarom heb ik de
overtuiging dat ik alles het liefste en beste zelf kan doen’
‘Ja, ik heb patronen ontwikkeld die eigenlijk helemaal
niet gezond of voedend voor me zijn, ik heb ze mezelf
aangeleerd als bescherming om niet te hoeven voelen’
‘Ja, ik reageer soms super onhandig en zelfs bot en dat
heb ik heel lang onbewust gedaan en daar schaam ik me
nu voor’
‘Ja, ik heb me vaak onveilig gevoelt en dit onbewust als
waarheid aangenomen, waardoor ik de neiging had tot
vluchten en dingen vermijden, niet alleen van de zware,
pijnlijke dingen, maar ook van de mooie dingen in het
leven: zoals vriendschap en liefde, dat inzien voelt pijnlijk
en tegelijkertijd als een opluchting’
‘En ja, ik ben ook dingen uit de weg gegaan, omdat ze
groots en spannend voor me voelde en daardoor niet
in staat was eerder verantwoordelijkheid voor mezelf
te nemen en vooral ja te zeggen tegen andere keuzes
maken; die van meer voelen plezier, speelsheid, creativiteit
en ontvankelijkheid; die van mijn plannen, wensen en
dromen en verbindingen!’
Ik zie in dat dit geen onwil, maar onmacht was en een
uitnodiging tot groei…

Kun jij een lijst voor jezelf opsommen, zoals ik hierboven
deed, met dingen die jou al langer dan je lief zijn in stand
houden met jouw bijbehorende échte gevoelens daarover?

Het gaat erom dat jij je
onvoorwaardelijk kunt
verbinden met wat er is

– Uit: De Fontein vind je plek geschreven door Els van Stein
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Wat er wel is gebeurd in de afgelopen jaren is dat ik me meer in balans voel; en die is ook
heus vaak zoek hoor; alleen ben ik steeds beter in staat om stil te staan bij hoe ik me écht
voel en daar gehoor aan te geven. Ik probeer me ook bewust te worden van het streven dat
ik mezelf heel lang had opgelegd; dat het vooral goed moest gaan. Het hóeft niet meer altijd
goed te gaan, dat scheelt een hoop.
Hoe ik dat doe? Door me bewust te worden van hoe ik me voel, wat ik denk, hoe ik handel
en daar bewust de tijd en ruimte voor te nemen. Ik heb veel baat bij rituelen, dat zijn voor
mij terugkerende bewuste momenten voor mezelf.

Het maakt niet zo heel veel uit wat je doet en hoe vaak je dat doet, maar meer vanuit welke
intentie je dat doet!
Ik zou zeggen: ga onderzoeken wat voor jou werkt. Kun jij dat bij jezelf herkennen en
ontdekken en opmerken: vanuit welke intentie je iets doet? Misschien uit automatisme,
misschien vanuit angst, wellicht vanuit nieuwsgierigheid, of vanuit het verlangen beter voor
jezelf te willen zorgen? Jezelf serieus (of serieuzer te nemen)?

Wat zou jij hierover met jezelf willen afspreken? Zou jij jezelf ook een ritueel willen
aanleren; waarmee je eigenlijk bewust voor jezelf kiest? Hoe vaak zou je dat willen doen?
Alvast even een valkuil van mij die ik met je wil delen: ga dan niet opeens met jezelf
afspreken dat je elke dag een uur MOET mediteren of sporten of streng diëten ofzo (omdat
je dat leest bij mensen die jij inspirerend vind en daarom het idee hebt dat je dat ook zou
moeten wellicht), begin écht met 1 klein iets dat je elke dag bewust voor jezelf doet. Als je
dat een tijdje doet, doe dan 2 dingen, later 3 en later maximaal 4 dingen op een dag bewust
voor jezelf.
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Leer een liefdevolle moeder, vader, vriend of vriendin
voor jezelf zijn!

Door vast te houden aan wrok geef je je kracht en
energie juist aan die ander en hou je je vast aan de pijn
uit het verleden. Door te vergeven en los te laten kan
je je energie weer aan jezelf geven en terug in je kracht
stappen, schrijft Nadja van Osch.

Het was op een dag, nog niet zo lang geleden, dat ik langs
de spiegel liep en dat ik daar ook echt even bewust bleef
staan, mezelf diep in mijn ogen keek en dat ik zag en
voelde dat ik eigenlijk echt een fijn mens ben, dat ik trots
ben op hoe ik mijn leven inricht en dat ik daar ook echt
trots op mag zijn!

Allereerst was het belangrijk om mezelf te leren
vergeven. Mezelf te bevrijden van alle oude pijnen en
overtuigingen die ik over mezelf heb ontwikkelt. Dat
herken ik dus onder andere in de manier waarop ik
tegen en over mezelf en anderen spreek. Het voelde
als een nog belangrijker onderdeel om dit om te leren
zetten in iets constructiefs. Iets helpends.

Ik weet nog dat ik me heel ontroerd en verdrietig voelde,
van dit ogenschijnlijk simpele tafereel, omdat er opeens
allerlei momenten boven kwamen drijven waarop ik niet
bewust in staat was lief – en soms nog niet eens lief, want
dat voelt dan te groots – maar in ieder geval bemoedigend
of ten minste aardig voor mezelf te zijn.

‘When

Zo besloot ik brieven te schrijven naar mijn ‘oude’ zelf.
Naar mijn ‘oude’ patronen. Naar situaties waarvoor
ik me schaam. Naar mensen, situaties of plaatsen die
boosheid, schaamte, verdriet oproepen. Vaak verstuurde
ze ik niet eens, dat was ook niet nodig – ik verbrandde
ze, to be honest – maar het heeft me enorm geholpen
om mijn échte gevoelens, ongenuanceerd eruit te
mogen gooien.

you know better,

you do better’
– Maya Angelou

Ik hou van je
Dankjewel
Het spijt me
Vergeef me, alsjeblieft
– Ho'oponopono, oud Hawaïaans Sjamanistich Vergevings
Ritueel

Ik besloot er voor mezelf een onderzoekje van te maken
en dat bij te houden in mijn dagboek. Ik ging heel bewust
bijhouden hoe ik tegen mezelf praatte. Merkte gedurende
de dag innerlijke dialogen steeds meer op en ging daarbij
ook steeds meer mijn gedrag, triggers en gevoelens
herkennen.
Nadat ik dit een tijdje onderzocht, voegde ik een nieuwe
stap toe in mijn onderzoek. Ik nam, als ik me er bewust
van werd dat er weer een andere chauffeur dan ikzelf
achter mijn stuur was gekropen, het stuur over als
liefdevolle vriend of vriendin of soms zelfs als moeder. Ik
bedankte het deel, nam hem of haar op schoot, gaf hem
de aandacht om even te luisteren en bemoedigde hem of
haar dat we toch samen op pad zouden gaan!
Een oefening die mij ook helpt is om ‘s avonds voor het
slapen gaan 3 dingen op te noemen waar ik trots op ben.
Wat ik goed gedaan heb. En benoemen waarom ik dat
vind.

Leer vergeven
Je kunt je voorstellen en misschien herken je dat wel in
je eigen leven, dat toen ik me realiseerde – tijdens mijn
onderzoekje dat ik hierboven beschreef – hoe ik tegen
mezelf en soms ook tegen of over anderen, de wereld,
mijn omgeving, of het Universum of God sprak of
oordeelde, ik super kwaad op mezelf werd. Want, ik vond
dat ik dat allemaal dan maar in een keer moest kunnen,
ofzo. Ik schaamde me vaak voor mijn negatieve gevoel en
voelde me lang niet veilig genoeg om deze te uiten. Alsof
ze niets waard waren. Geen idee.
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Wat is er wél en nog belangrijker wat wil je wél
Vaak weten we – inmiddels – heel goed wat we niet
willen, hoe we ons niet meer willen voelen en nog vaker
gaat daar geheel automatisch veel van onze aandacht
naartoe. En dat is ergens heel erg helpend hoor, althans
dat heb ik zo ervaren, want ik ben vaker dan me lief
is – terecht gekomen in situaties of dat nu werk of privé
was die ik eigenlijk niet wilde, maar me wel degelijk iets
wilde leren en uitnodigden (zoals drie jaar geleden toen
ik weer naar Nederland terugkeerde en een veilige baan
als communicatie medewerker aannam, terwijl alles in me
schreeuwde dat ik dat niet wilde: maar i needed money
en daarnaast runde er een enorm aangeleerd patroon in
mij dat géén baan hebben géén optie was, daarvoor waren
mijn schaamte en mijn ‘ik ga laten zien dat ik dit wél
kan’ stem te groot). Tot me dat niet meer lukte. Ik voelde
me veelal moe, onrustig en was niet meer in staat om bij
mijn eigen wijsheid te komen wat voelde als vleugellam
én alles in mijn lichaam blokkeerde en ik niet meer
verder kon. Het leven zette mij tot stilstand én dat heeft
het wel vaker gedaan en ik kan nu zien dat het leven mij
op die momenten iets wilde leren – terwijl alles in mij
schreeuwde van angst en paniek en die wilde het bij het
oude houden (natuurlijk!).

Kun jij voor jezelf al ontdekken, of herinneren (door
een zo lang mogelijke lijst te maken bijvoorbeeld met je
kinderfoto’s in de arm en een kop thee erbij) wat je toen
leuk vond om te doen? Wat toverde echt een lach op jouw
gezicht? Of misschien: wat is er wel in jouw leven én wat
wil je wél?
En misschien vind je het wel fijn om een lijstje maken
met: Wat ik doe op een dag – Wat ik wil doen op een dag
Hoe ik me voel op een dag -- Hoe ik me wil voelen op
een dag
(lijstjes en schrijven en deze ogenschijnlijk simpele
oefeningen hebben mij geholpen en helpen mij nog steeds
om overzichtelijk en inzichtelijk te maken in hoe mijn
leven er op dit moment uitziet en helpen me bij het
maken van keuzes)
En: wat heb jij ervoor nodig om hier tijd en ruimte voor
te maken?

Omdat later nu begint en
ik wil beginnen met leven
en minderen met dromen,

Ik was bang voor wat er zou kunnen komen. Bang voor
het onbekende. Bang om mezelf te laten zien. Bang om
te leven (vanuit mijn eigen wijsheid), zou je kunnen
zeggen…

wensen, hopen en verlangen

– Persoonlijk dagboekfragment: Renske Reniers

Ze boden me de tijd en ruimte om weer tot mezelf te
komen (zelf durfde ik die keuze niet te maken, misschien
jij ook niet), om te ontdekken wat ik dan wél echt
wilde, waar ik wél blij van word, wat voor mij wél écht
belangrijk is…

Daarom kwam Corona voor mij persoonlijk – wederom
– op het juiste moment. Totale stilstand. En van daaruit
ben ik opnieuw op reis gegaan naar datgene waar ik blij
van word en dat ben ik – en dat strookte tegen al mijn
overtuigingen in – mijn prioriteit gaan maken. In plaats
van mijn tijd te besteden aan dingen die eigenlijk niet
écht mijn prioriteit hebben (dingen die me financiële
veiligheid op zouden leveren, dingen die anderen van mij
vragen die ik eigenlijk niet leuk vind). Dus: ik ben gaan
leven vanuit wat is er wél (al heul veul- soms niet eens in
financiële middelen, maar dan in zonnestralen, bloemen
en vriendschap) en uit die elementen ging ik bekijken
wat ik dan wilde voelen, waarom ze me blij maken en dat
stelde me in staat om de vraag te beantwoorden: wat wil
ik wél?
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Vijf jaar geleden maakte ik de keuze om het stemmetje in mijn binnenste dat me uitnodigde
om op mijn persoonlijke reis te gaan serieus te nemen en daarvoor voel ik tot op de dag
van vandaag een enorme dankbaarheid.
Het is de meest mooie, meest gekke, intense, verwarrende reis geweest, maar zo de moeite
waard en ik had er (achteraf is mooi wonen)niets van willen missen!
Zoals Lao Tse zo mooi verwoord: een reis begint met een enkele stap….

Er is nog zoveel dat ik zou willen vertellen, dat ik zou willen delen, dat ik ga ervaren,
meemaken, maar voor nu voelt dit e-book rond en goed. En goed is goed genoeg en met de
prachtige opmaak kan het niet anders dan dat ik het een succes vind, alleen al voor mezelf.
Met dank aan mijn fantastische vormgeefster Julie Akkermans.
Ik hoop dat je door het lezen van dit e-book wellicht de inspiratie, moed, herkenbaarheid
en misschien uitnodiging voelt om hierin zelf op onderzoek te gaan. Het voelt als mijn
persoonlijke missie om jou te begeleiden naar authenticiteit; je daarin uit te nodigen, naast
je te staan, je te motiveren, een spiegel voor te houden en een liefdevolle schop onder je
kont te geven, waar nodig.
Je bent welkom voor een energetische massage, een 1:1 dag retreat, een intensive coach
traject (allemaal in Moerdijk, Noord Brabant) of misschien zie ik je binnenkort in mijn
online training (momenteel in de maak :) ‘Leven vanuit je eigen wijsheid’, waarin we
minimaal 3 weken elke dag – in een groep gelijkgestemden – met elkaar
op reis gaan met mij als je persoonlijke (online)coach!
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Dankwoord
Ik ben me er allereerst heel erg van bewust dat ik wellicht heel veel over mijn eigen lessen
en verhalen heb verteld. Dat ik ervaringen met je heb gedeeld, waarvan sommige misschien
wel met je resoneren; die je raken, motiveren, waarop je AAN gaat en sommigen waarvoor
je misschien niet zoveel voelt. Mijn oprechte dank dat je tot zover bent gekomen
(en daarvoor mag je jezelf ook bedanken).
Wat ik nog meer met je wil delen (en die conclusie had je misschien al wel getrokken
bij het lezen van mijn e-book) is dat ik tot een paar jaar geleden onbewust op standje
overleven heb gestaan en daardoor zowel de pijnlijke, confronterende, verdrietige,
verwarrende als ook de schoonheid, zingeving, liefde, dankbaarheid en creativiteit niet
altijd heb kunnen zien en ik voel een enorme dankbaarheid dat dát is verandert; het heeft
mijn leven verrijkt en bovendien geeft het me het gevoel dat ik leef – in plaats van dat ik
aan de zijlijn sta. En ik wéét dat ik daarin niet de enige ben en mede daarom wilde dit
boek geschreven en gelezen worden.

Ik ben dankbaar voor alle lieve mensen om mij heen (jullie weten wie jullie zijn!) en dat
zijn er gewoon teveel om op deze pagina te benoemen. Ook daar heb ik me heel lang in
vergist of overheen gekeken of mezelf voor afgesloten. Maar jullie bleven en nodigden mij
uit om te blijven, daarvoor is mijn dank niet in woorden uit te drukken.

Dankjewel lieve jij voor het lezen van mijn e-book. Het was een enorme reis om dit e-book
te schrijven, maar ook dat had ik niet willen missen.
Mijn grote dank aan Julie Akkermans (julieakkermans@live.nl)
die via mijn vriendin Elmay Claassen, precies op het juiste moment, op mijn pad is
gekomen.
Als je mijn teksten waardeert, ben je heel erg welkom om te geven naar waarde:
NL 42 RABO 011 52 03 192, ten name van R. Reniers
Wie weet ontmoeten we elkaar snel online of offline,
Ik vind het tof om iets van je te horen,
Stralende groet,
Renske Reniers

renske@wijseneigen.com
www.wijseneigen.com
facebook / Jouwkoffervolgeluk
instagram /@wijseneigen

22

