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Versie 3.0 2020
Dit ebook ontvang je gratis van Ditta van Vark-Beun
Omdat er zoveel dingen in staan die basis zouden mogen
zijn voor iedereen is het vrij om dit ebook te delen met
anderen.
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6 SIMPELE FASES
OM DOOR EMOTIES HEEN TE BEWEGEN
Wat ﬁjn dat je voor dit gratis ebook hebt gekozen. Toen ik
leerde meer B.E.W.U.S.T. te zijn met wat het leven brengt
creëerde ik een nieuwe werkelijkheid voor mijzelf.
Het leven vraagt al veel van ons. Het is te moois om je door
weerstand, en lastige emoties als verdriet, frustratie, angst,
onzekerheid, te laten weerhouden.
Deze stap brengt je dichterbij ontspannen en voluit door het
leven te gaan. De fases die ik zo met je ga delen zijn
fundamenteel. als het gaat om je meer bewust te zijn van
waar je bent. Ik zie het als dat jij mag zijn als een vuurtoren.
Alle emoties zijn onderdeel van het leven. De 6 fases die ik in
dit ebook uit de doeken doe, geeft je de mogelijkheid steeds
weer terug te komen in jezelf. Het is een thuisbasis voor
jezelf. Zo kun jij je veilig voelen ongeacht welke emotie dan
ook op je pad komt.

Bezoek mijn gratis extra's pagina. Hier vind je het ebook,
downloads, en ik ga er mogelijk meer gratis dingen plaatsen.
Ga naar deze link
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HET CADEAU VAN EMOTIES

Voor ik je de 6 handvatten aanreik wil ik je kort wat
achtergrond geven waarom emoties een cadeau voor je zijn.
Emoties zijn als het ware richtingaanwijzers. Ze geven je een
idee wat wel of niet bij je past. ALs je in ﬂow bent dan is dat
een aardige indicatie dat je dat doet waar je ziel blij van
wordt. Voel je bepaalde ongemakkelijke emoties, dan is het
de moeite waard te onderzoeken waar deze emotie voor
staat. Wat is het signaal in deze emotie.
Emotie is namelijk niks anders dan energie in beweging.
Daar staat het de e in het woord voor. Motie is afkomstig uit
het Latijn en betekent beweging.
Primaire en secundaire emoties
Het is handig te weten dat he primaire emoties en
secundaire emoties hebt. Dat zijn zowel de leuke, de
gemakkelijke en de niet leuke ongemakkelijke emoties.
Ik sta nu vooral stil bij de niet leuke en ongemakkelijke
emoties. Want dat zijn de emoties die we liever niet voelen.
In het kort komen primaire emoties komt voort uit een
eerdere gebeurtenis bij een ervaring eerder uit je leven waar
je je niet veilig of gewaardeerd voelde. Ze zijn heftig. Toen je
jonger was waren deze emoties te groot.
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HET CADEAU VAN EMOTIES

Je autonome zenuwstelsel zorgde ervoor dat je niet aan
deze emotie bezweek, door een vecht-vlucht of bevries
reactie in te zetten. Vaak het laatste. Nu komt het cadeautje:
Mijn ervaring is dat in die ervaring en het ontwijken van het
daadwerkelijk doorvoelen van een te grote primaire emotie,
een talent of kwaliteit van jou is weggestopt. Dat talent kon
er niet kon zijn. Volwassenen hadden moeite met je
eerlijkheid, je inzicht of wat dan ook. Met het onderdrukken
van de emoties, is ook dat talent als een bal onder water
geduwd.
Nu wil die bal door de opwaartse kracht van het universum
weer naar boven komen. Het is de bedoeling om juist nu dat
talent te erkennen en te omarmen. Het is de bedoeling dat je
weer heel wordt en dat originele talent de ruimte geeft.
Wat gebeurd er dan met de secundaire emoties? Deze
nemen het over, ze schermen de primaire emoties af. Zo
voorkom je het voelen van een diep gemis, verdriet,,
schaamte of angst. Die emoties die toen je klein was, te
groot waren om mee om te gaan.
Emoties als frustratie, irritatie en ook boosheid kan er voor in
de plaats komen. Dat gebeurd onbewust. Boosheid in het
bijzonder is op zijn beurt weer een emotie waar mensen niet
mee kunnen zijn. Iemand kan zijn hele leven zijn best doen
om niet boos te worden.
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HET CADEAU VAN EMOTIES

Dat leidt tot een derde laag waar je liever je best doet om al
die emoties niet meer te voelen. Je ratio neemt het dan over
en weet overal een goede uitleg bij te geven. De
onderliggende stress gaat er echter niet mee weg. Als je in
deze mix van de tweede en derde laag van emoties vastzit
heb je een overlevingspatroon te pakken. Daar kom je niet
zomaar uit. Zeker niet als de ratio daar geen ruimte voor laat
en met een ‘goed’ verhaal komt en de boel goed weet te
rationaliseren. Als je in deze patronen, ook wel
karaktertrekken genoemd, zit, is het niet makkelijk je
onderliggende, ver weggestopte talent te zien.
Er is nog zoveel meer te zeggen over emoties. Dat voert nu in
de contact van dit ebook te ver.
De kern is dat je een waardevol cadeau onderdrukt en
onbewust nog wegstopt. Het is tijd de spreekwoordelijke uit
af te pellen en de onderliggende basis behoefte als
waardering en talent te erkennen én een mooie talent van jou
de ruimte te geven.
Dit ebook geeft je een simpel spiekbriefje om te leren zijn
met welke vervelende ongemakkelijke emotie er in je naar
boven komt.
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WANNEER TOEPASSEN

Zometeen deel ik de 6 stappen of fases om door
ongemakkelijke emoties heen te bewegen. Een vraag is hoe
leer je hier het gemak in te vinden? En wanneer ga je hier nou
mee aan de slag?
1 ALS HET ER NIET TOE DOET
Het leren van nieuwe ervaringen pas je het liefst toe als er
niet veel speelt. Dus als je een prima dag hebt. Je goed voelt.
Doe je eerst handigheid met dit spiekbriefje van p. 16 op. Dat
is als het er niet toe doet. Je zet terwijl het licht is een lampje
aan. Je bewustzijn groeit en hierdoor kun je makkelijker
deze stappen doorlopen als het er wel toe doet!!

2.DOOR DE DAG HEEN
Eén keer iets doen, brengt je niet veel verder. In de herhaling
zit de kracht. Kies er voor om bijvoorbeeld bij je koﬃe of thee
of bij het eten of tandenpoetsen het ezelsbruggetje te doen.
Op deze manier ben je al door de dag heen bezig je stress
hormonen te verlagen. Een prettige bijkomstigheid lijkt me!
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WANNEER TOEPASSEN
3. OM RUIMTE TE CREËREN
Je kunt de stappen natuurlijk ook inzetten als je de eerste
tekenen begint te merken van bijvoorbeeld uitstelgedrag. Het
begint te schemeren. Een lampje kan nu handig zijn. Heb je
geoefend toen het er niet toe deed en met regelmaat door de
dag heen, dan zal je nu makkelijker het lichtje aanzetten. En
je lichaam zal steeds sneller ‘weten' wat je wilt.
Door nu de stappen toe te passen activeer je de de
bedrading die je eerder met het ‘zomaar' oefenen hebt
aangelegd. In het Engels noemen ze dat zo ‘Alignement’. Je
creëert dan ruimte in denken en voelen. Je zet een extra
lichtje aan. In plaats van weg te bewegen ben je weer
‘verbonden' met wat er speelt. Dat komt je creativiteit, en je
contact met anderen ten goede.

4. ALS ER WEERSTAND EN LASTIGE EMOTIES ZICH
AANDIENEN
Sommige situaties triggeren je ineens. Dat kan leiden tot
sensaties van weerstand en allerlei andere emoties. Dit zijn
de momenten die er echt toe doen. Heb je ervaring met deze
fasen dan zul je met je 'verlichtende' bewustzijn ook in deze
momenten lief voor jezelf te zijn.
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VERLOOP VAN JE DAG

Het leven vraagt veel van ons. Het effect kan zijn dat je de
hele dag in reactiemodus verzeild raakt. Dat dingen je
overkomen. Een vraag die ik aan je wil stellen is of je en zo ja
wanneer je ruimte voor jezelf creëert. Wacht je tot iets je
overkomt. Tot het gebeurd? En dan is er aanleiding om er
wat mee te doen? OF ruim je rustmomenten in voor jezelf?
Vaak zul je zien dat j anders het stuur uit handen geeft. Je
bent niet meer thuis in je lijf je voelt niet meer wat er speelt.
Tot die ene trigger
Je herkent vast bij mensen om je heen en misschien als je
eerlijk bent naar jezelf dat je jezelf te weinig rust en ruimte
geeft. Als dat dagen, weken, maanden zo niet jaren duurt dan
komt het biosysteem van je lichaam niet meer tot rust. Dat
wat je echt te doen hebt en wat je diep van binnen zo graag
wilt, daar is dan dan weinig tot geen ruimte meer voor. Dat is
wat ik de overleefstand noem. Dat is niet het voluit leven wat
ik je gun.
Geef je zelf elke dag momenten van rust en ruimt om in
jezelf thuis te komen. Je zult merken dat je dan niet zo snel
meer uit de bocht vliegt. Deze momenten van ruimte voor
jezelf zorgen voor het regenereren het biosysteem van je
zenuwstelsel in je lichaam. Geef je zelf die ruimte!
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VERLOOP VAN JE DAG

De 6 eenvoudige stappen die ik zo in de vorm van een handig
ezelsbruggetje met je ga delen, leggen een prachtige basis
voor het gaan zien van je weggestopte talenten en daarmee
voor het voluit leven. Je lijf en je ziel zullen blij zijn als je hier
met regelmatig aandacht aan besteed. Je zult merken dat je
meer en meer ruimte krijgt om jezelf te zijn én met die weer
bevrijde talenten, te schitteren in grootsheid. Het is tijd om
jouw bijdrage aan je omgeving te leveren vanuit ontspanning
en plezier!
Ik nodig je van harte uit om ook B.E.W.U.S.T. te leven.
Hoe dit ezelsbruggetje je zal helpen ontdek je op de
volgende twee pagina’s.
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BEWUST ZIJN MET JE EMOTIES
MAAK RUIMTE VOOR HET TALENT IN JOU

FASE 1 Besef je sensaties
Alles begint met het besef waar je bent en wat er zich
afspeelt. Door spreekwoordelijk de Thermometer in het
moment te stoppen. Peil je hoe het met je gaat.
Sta even stil. Besef in het moment wat je voelt.
Wat is er aan sensaties in je lijf?
Is je lichaam aan het verkrampen of aan het verruimen?
Adem je voldoende door? Zit je meer in je hoofd?
FASE 2 Erken waar je bent - Erken je Ervaringen
Blijf bij je sensaties, erken dat ze er zijn, zonder iets aan te
hoeven passen. Vaak willen we de meer negatieve
sensaties niet ervaren. Erken dat deze naar boven komen
met een reden. Er gaat vaak onder deze sensatie iets
moois schuil dat niet meer onderdrukt wil worden.
De Ervaringen uit het verleden liggen ten grondslag aan
deze gevoelens. Je biosysteem wil je beschermen. Dat was
tóen nodig. Nu niet meer. Geef geen betekenis of label aan
je lastigere sensaties. Kijk vanuit de ruimte naar wat er is.

Pagina 12 van 18

BEWUST ZIJN MET JE EMOTIES
MAAK RUIMTE VOOR HET TALENT IN JOU

FASE 3 Wissel je aandacht
Wissel je aandacht. Van de trigger, vanuit je hoofd, de
verhalen, naar iets anders. Triggers hebben de neiging om
je uit je vuurtoren te trekken. Je gedachten springen er op
los. Blijf in je vuurtoren, je lijf. Je tempel zo je het noemen
wilt. Wissel je aandacht van je sensaties naar
je ademhaling - haal bewust diep adem
Je handen - voel de energie er in stromen.
Je voeten - voel hoe ze je dragen. Voel wat deze aandacht
aan je voeten met je doet.
FASE 4 Uit wat nodig is
Soms is het wisselen van je aandacht het geen stabiliteit
brengt. Soms is er wat anders nodig. Dan wil er wat uit. De
sensatie komt niet voor niets. Het vraagt ruimte. Het wil
niet meer weg worden gestopt.
Uiten kan van alles zijn
Is er iets wat je mag uitspreken naar een ander
Is het ﬁjn om even te gaan zingen, dansen, wandelen
Is het nodig om de diepte in te gaan en te ontdekken wat je
hebt weggestopt in jezelf?
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BEWUST ZIJN MET JE EMOTIES
MAAK RUIMTE VOOR HET TALENT IN JOU

FASE 5 Stabiliseer
Stabiliseren ontstaat door rustig ademen én besteedt
voldoende ruimte aan de voorgaande fases zul je merken
dat je steeds makkelijker en sneller je sensaties kunt zien
voor wat ze zijn. Hoe meer ruimte er in jou ontstaat, hoe
makkelijker je stabiliseert. Ervaar je dat niet meteen, ga
terug naar eerdere fases. Ben niet te streng. Heb
compassie voor het bewust worden van wat er naar de
oppervlakte komt. Hoe meer je ruimte geeft aan het herstel
van de bedrading in je vuurtoren, hoe meer je zult schitteren
voor jezelf en vervolgens volop ruimte voelt om dat ook te
doen voor de mensen om je heen
FASE 6 Toewijding
Toewijding leidt tot Tweede natuur. Lukt het jou om te leren
lopen na een keer? Net als met auto rijden leren lopen,
zwemmen, met toewijding zullen deze fase je tweede
natuur worden. Besef regelmatig wat er nu is door de
Thermometer ‘in het moment stopt’. Zo zal steeds minder
vaak een trigger uit het verleden je uit je doen brengen.
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EXTRA’S

Bij dit eBook ontvang je een aantal extra’s - Klik op deze link
en ontvang deze meteen.

B.E.W.U.S.T SPIEKBRIEFJE
Hier is nog een snel overzicht voor jou. Print deze uit en
leg het ergens waar je het vaak kunt zien
Fase 1: Besef waar je nu bent
Fase 2: Erken wat er is en onderliggende ervaring
Fase 3: Wissel je aandacht en kom weer bij jezelf
Fase 4: Uit dat wat nog extra aandacht behoeft
Fase 5: Stabiliseer in het hier en nu
Fase 6: Toewijding maakt dit tot je tweede natuur
Wat goed dat je zo ver bent gekomen. Ga met toewijding
aan de slag. Geef jezelf ruimte om bewust te leren zijn met
je emoties. Voel hoe je ruimte in jezelf voor al het moois in
jou dat gezien mag worden!
hug, Ditta
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WIE IS DITTA
Vrouw, moeder, zus, vriendin,
vol aandacht, zorgzaam, nieuwsgierig
Ik mag mij moeder van 2 kinderen noemen en de vrouw van
Robert. Omgaan met emoties in relatie tot Ik en de Ander
is een groot thema voor mij. En zo zie ik is dat voor velen.
Hoe houd je daarin balans? Hoe creëer je ruimte voor je
Krachtige IK? Zonder jezelf te kort te doen?
Toen ik geboren was, kwam er een verrassing. Er bleek dat
er nog een kindje moest komen. Vanwege complicaties ben
ik op zij gelegd en is dit onderwerp
Ik en de Ander werd getriggerd.
Wie was er voor mij?
Waarom gebeurde dit?
Ik werd nieuwsgierig naar hoe het leven in elkaar zit. Heb
lang teveel voor de anderen gezorgd en daarmee mezelf
tekort gedaan.
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WIE IS DITTA
Helder voelend, wetend en horend
spirituele levensgenieter
Ik heb nu focus op het hebben van compassie voor mezelf
én vervolgens op wat er om mij heen in het leven gebeurd.
Is er storm? Dan sta ik in het spreekwoordelijke oog van die
storm.
Met mijn talenten als pure aandacht, mijn helder horen,
voelen en weten ondersteun ik anderen om van het
ongemakkelijke in het leven het leven gemakkelijker te
maken.
Mijn intentie is dat je met meer plezier voluit kan leven.
Ik ben niet meer en niet minder dan ieder ander. Ram Dass
zegt het heel mooi. "We are all just walking each other
home". Dat is wie ik ben en wie ik wil zijn voor de mensen
met wie ik mag werken.
Spreekt dat je aan?
Je bent welkom!
Ditta
Website http://ditta.eu/contact.
Of plan meteen een virtueel kopje koﬃe of thee
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NOTITIES
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