Ego en Helder heid.

Ik vind het interessant om te zien dat hoe dichter iemand bij zijn/haar waarheid komt hoe meer tegendruk er ontstaat maar ook hoe gemakkelijk daar eigenlijk door heen te stappen is.

Steeds vaker vraag ik mij af hoe te werken. Werk je vanuit iemands licht en ruimte, tegendruk verschijnt daarna, tijdens of ervoor.

Werk je met iemands weerstand dan is het doorbreken harder werk maar het zonnetje wat daarna schijnt ook extra helder.

Waar geef je aan toe. Aan iemands controle systeem 'nee, verander alsjeblieft niet!' Aan iemands licht/werkelijkheid. En hoe lang houdt die ander dat vast voordat het controle systeem weer ingrijpt en zegt ho ho zo doen we dat niet, 'zo heb ik je niet opgevoed', want controle gaat altijd over een ander in je ruimte. Controle is nooit een lichaam eigen energie.

In een workshop maar ook privé en in individuele sessie's valt het mij op dat als iemand van de tafel af stapt (Hands on Healing) zowel het masker als zijn/haar echte gezicht laat zien. Alsof de twee strijden om voorrang. Wie mag er eerst zijn.

En als klant/mens. Kun je die verwarring aan, van ego naar echtheid/waarheid en van waarheid/echtheid weer terug naar ego.

En hoe vaak kun je dat spel spelen, liefst met wat humor, voordat het masker afkukelt en er weer een beschermlaagje minder is. Een spel wat een heel leven lang duurt.

Als begeleider van mezelf, niets menselijks is mij vreemd :-) en van anderen zie en ervaar ik dagelijks dat spel.

En iedere keer weer zie ik dat alle maskers gehecht en geworteld zijn in pijn in hechting. Dat deze blauwe plek geheeld kan worden. Het masker doorbroken. Doormiddel van nieuwe veilige hechting en verbinding.

Alleen in verbinding kunnen er nieuwe stappen genomen worden. Daar waar jij even weg kijkt, of daar waar jij met de pijn in gevecht gaat, (geen verbinding) kan nog niets nieuws ontstaan of ontwikkelen.

Pas daar waar jij je ogen open doet en herkent en erkent wat je ziet en je daar mee kunt verzoenen, omarmen, jezelf vergeven, kan er ruimte ontstaan voor iets nieuws, voor iets kwetsbaars, voor iets echts.

In een opstelling zal ik zo goed mogelijk je proberen te begeleiden op jouw pad naar verandering.

In een opstelling waarbij jij samen komt met jouw verlangen, met een stukje van jouw ziel, kunt her-ontmoeten en waar jij je kunt openen voor dat wat in jou gezien wil worden, daar zal je systeem open gaan als een lichte bloem en je lichaam daarmee een stukje rust (her-) vinden.

Je adem is hierin jouw echte begeleider, je lichaam je gids, je verlangen je ijk-punt en ik kijk mee vanuit jouw kompas om je af en toe van buiten af wat te helpen sturen. Jouw waarheid helpen opdelven.

En je ondersteunen om jouw schatkist te doen openen en daar je meest dierbare, verstopte kwetsbare en tere schatten opnieuw in je armen te nemen zodat je lichaam van al het zoeken kan ontspannen. Je systeem kan uit ademen. En wellicht na wat rust en uitdijen je kunt verder stappen naar nieuwe nog ongeopende verborgen schatten.

Op deze manier jezelf steeds verder openend en verbindend en stromend en adement.

Een prachtige reis!

Graag begeleid ik jou op jouw pad een klein stukje verder.

Zondag 11 november is er weer een nieuwe dag opstellingen in Zeist van 9:30 tot 17:00 uur.

Wees welkom!

Inschrijven kan via: >> inschrijven

Meer informatie: info@een-saam.com of www.een-saam.com

Met hartelijke groet,

Nadine Elzas
