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                  W E L K O M

 

In  2015 kreeg ik de diagnose MS. Mijn

leven stond op zijn kop en ik had het

idee dat ik alles verloren was. Tot het

moment dat ik inzag, dat ik een keuze

had.  

 

Een keuze om er zelf het beste van te

gaan maken en te gaan denken in

mogelijkheden. 

 

En jij hebt ook een keuze! Het feit dat je

dit e - book leest, is al een eerste stap! 
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In dit e - book vind je korte blogs,

gedichtjes en  korte opdrachten . 

 

Ik hoop dat je na het doorwerken van dit

e - book zelf een eerste stap hebt gezet

naar: meer balans, meer compassie,

meer acceptatie en dat je een stapje

dichter bij jouw gevoel bent.Uiteindelijk

ligt daar de sleutel naar het zelfhelende

vermogen! 

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen!

Heel veel succes en plezier! 

 

Liefs, 

 

Paula 



Jouw leven,het is niet meer zoals het was en
dat is soms best zwaar. Een soort storm en jij
drijft midden op zee....golven overspoelen je;
je kunt soms even niet ademen, angst
,verdriet, boosheid, machteloosheid en
frustratie overspoelen je. Hoe kom je hieruit
en hoe gaat je leven eruit zien als je er
eenmaal uit bent? 
 
Je moet die storm overleven en aan jou de
keus hoe je dat gaat doen. Vechtend tegen
alle golven die jou overspoelen of durf je los
te laten en mee te drijven op de stroom? 
 
 

Als je uiteindelijk op een nieuw eiland aanspoelt, zul

je alles opnieuw moeten ontdekken. Je moet leren

roeien met de riemen die je hebt en het is maar net

hoe creatief je wilt zijn en hoeveel hulp je daarbij wilt

accepteren. Er is zoveel mogelijk. Als je maar durft te

vertrouwen en durft los te laten.

De storm
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Ondanks dat het op sommige dagen

gewoon @(*)$% is, is er altijd iets om

dankbaar voor te zijn! Schrijf vandaag

op waar je allemaal dankbaar voor bent!

Spreek dit ook uit naar de mensen om je

heen. Leg een boekje naast je bed en

maak hier een ritueel van: voordat je

gaat slapen of elke week een vaste dag.  

Dankbaarheid zorgt voor een hoge

trillingsfrequentie en dus meer energie!
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Schrijf vandaag op waar jij over een jaar

wil staan.  

Wat moet je doen om dat over een jaar

bereikt te hebben?  

Wat zijn de voordelen als jij je doelen

behaald hebt?  

Welke mensen kunnen jou hierbij

helpen?  

Welke tijd heb je nodig om jouw doel te

behalen?  

Wat is jouw actieplan?  

Hoe ga je het vieren?  

En het belangrijkste hoe voel jij je op

het moment datjij deze doelen behaald

hebt?
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Ik wil, ik wil, 

 

ik wil zo graag. 

 

Ik wil zo graag van alles. 

 

Van alles teveel, 

 

van alles een beetje 

 

ik wil van alles een beetje teveel. 

 

Ik wil, ik wil, 

 

ik wil zo graag.

Ik wil
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Er zijn altijd wel dingen die moeten

gebeuren, maar heel vaak zijn we best

streng voor onszelf als het gaat om alles

wat er MOET.  

 

Kijk vandaag eens even goed naar wat

er ook morgen gedaan kan worden en

doe die dingen dus vandaag gewoon

even niet!  

 

Wat levert het jou op om sommige

zaken bewust niet te doen? 
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Het is wat het is... 

 

Wat is het dan? 

 

Maakt dat uit? 

 

Is er een verschil? 

 

Het is wat het is..... 

 

berusting, 

 

aanvaarding, 

 

geluk en verdriet. 

 

 

Het is wat het is, 
 
telkens opnieuw. 
 
Tot je vindt wat je zoekt 
 
en dan 
 
is het wat het is 
 
en 
 
wat het altijd  al is geweest.

 Het is wat het is
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Als het je lukt om jouw emoties te

voelen zonder dat je er een oordeel over

hebt, kan het zelfhelende vermogen

gaan optreden.  

 

Neem vandaag een moment de tijd om je

bewust te worden van wat je voelt in

jouw lichaam. (Dus niet jouw gedachten)

 

Steek een kaarsje aan, zet een muziekje

op en adem een paar keer rustig in en

uit. Ga met je aandacht van boven naar

beneden en schrijf op wat je voelt op elk

plekje van je lichaam. Je hoeft alleen

maar te observeren wat er is, meer niet.
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Leg je hand op je hart en adem een paar

keer in door je neus en uit via de mond.

Blijf een paar minuten zo zitten. Denk

nu terug aan een moment of gebeurtenis

waar je enorm verdrietig of boos om

bent of was. Blijf even in dat gevoel

hangen en laat alle emoties die omhoog

komen toe. Verder hoef je niets te doen. 

 

Huilen zorgt voor het schoonmaken van

vastgezette emoties. Wanneer je jouw

tranen laat gaan, krijg je letterlijk

ruimte in jouw lichaam en kan de

energie weer stromen.
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We zijn allemaal weleens boos of

gefrustreerd. Dit zet zich vast in jouw

lichaam en zorgt voor klachten.Als je dit

kunt loslaten, zullen ook jouw klachten

verminderen.  

 

Schrijf vandaag alles op waar jij boos

over bent; schrijf op hoe jij je voelt en

laat eventuele gevoelens toe.  

 

Vervolgens zoek je een veilige plek waar

jij jouw papieren kunt verbranden.

Spreek hierbij de woorden uit:"Ik laat

los, waar ik geen invloed op heb en start

opnieuw."
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Op mijn eigen bootje creëer ik een eigen

plekje 

 

Warm,knus en veilig.Ik laat me leiden door het

weer en pas daarom soms mijn route aan. 

 

Ik ben altijd op zoek naar de zon  

 

En als ik die route blijf volgen  

 

Kom ik uiteindelijk vast bij een heel mooie

eindbestemming !
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Schrijf alle dingen op die jou de

afgelopen periode WEL gelukt zijn. 

 

Wat was het mooiste compliment dat je

hebt ontvangen? 

Wat heb je overwonnen? 

Wat heb je bereikt waar je trots op

bent? 

Wat heeft jezelf verbaasd? 

Wat blijft je het meeste bij? 

Wat was het meest liefdevolle wat je

gedaan hebt? 

 

Doe deze oefening regelmatig en zie wat

er allemaal WEL is.
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Ik ben heel benieuwd naar jouw

inzichten! Mocht je nu denken, hier zou

ik wel meer mee willen, of wat hulp bij

kunnen gebruiken, dan kun je altijd

contact met mij opnemen!  

 

Ik bied ook (online en offline) coaching

aan. Een kennismakingsgesprek is altijd

gratis! 

 

Stuur mij een mailtje voor meer

informatie of vragen ! 

uitliefdevoorjezelfleven@hotmail.com 

 

www.uitliefdevoorjezelfleven.com 

 

Liefs, 

 

Paula 


