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VOLLE MAAN IN STEENBOK - woensdag 13 juli 2022
Can you feel
her warm
embrace?
Sinking in
knowing
it's all welcomed.
Hearing her voice
"I see you -it's ok"
Receiving
the nourishment
of the Mother.

Sat nam
Lies

FLOW WRITING

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem.
Voel hoe je met elke ademhaling aankomt bij jezelf.
01 Hoe gaat het met jou?
Welke emoties, gedachten, triggers... kwamen er op vandaag of in de afgelopen week?
Misschien kregen ze nog niet de ruimte en aandacht die ze verdienen? Schrijf ze hier neer & geef ze een plek.

FLOW WRITING
De valkuilen van een volle maan zijn een uitnodiging om te groeien. Laten we ze even exploreren in deze safe container.
Adem voor elke vraag diep in en uit, lees ze luidop voor, zet je pen op papier en merk op wat er uit je hand stroomt.
02 Welk oordeel merk je de laatste dagen op?
Wie of wat veroordeel je?

Soms schamen we ons omdat we iets of iemand stiekem
veroordelen. Want dat hoort toch niet. Ik nodig je uit om voorbij die
schaamte te gaan & hier even je mening neer te schrijven.

03 Waar of wanneer werd/wordt jij zelf zo veroordeeld?
Wie veroordeelde jou?

We oordelen/veroordelen anderen als een
beschermingsmechanisme. Het is iets dat we aangeleerd hebben om
onszelf te beschermen van bepaalde emoties.

FLOW WRITING
Een ander beschermingsmechanisme is dat we people pleasen -om de emoties waar we nog niet mee om kunnen te
vermijden.
04 Hoe doe jij dat, people pleasen?
Waar & wanneer zet je dat in?

05 Wat probeer jij daarmee in stand te houden of net te vermijden?

Een gekend voorbeeld van people pleasen is 'ja' zeggen wanneer je 'neen' voelt. Hoe kan het dat je de waarheid niet durft te zeggen?
Dat gaat vaak terug naar een beschermingsmechanisme van toen we klein waren. We zeiden als kind heel spontaan: neen & kregen toen een bedreigende reactie
(vb. ouder die boos wordt). Dit voelt als een bedreiging van de veiligheid van een kind, want die is afhankelijk van zijn/haar ouders. Het gevolg? Het kind past zijn
gedrag aan. Dat mechanisme neem je mee en zet je onbewust in als volwassene. Het proces van 'neen' zeggen nodigt je dan uit om die angst die je als kind
ervaarde te verwelkomen en op vandaag je eigen veilige haven te zijn waar die angst, boosheid, frustratie, verdriet... er mag zijn en je weet: ik ben veilig.

FLOW WRITING

Met de Kreeft energie ontvangen we de 'Warm Embrace of the Mother'. Dat hoeft niet jouw eigen moeder te zijn, het gaat
om de moeder energie die veilig voelt, er is voor jou en je diepe emoties ziet en herkent.
Sluit even je ogen en verbindt met haar energie. Ze houdt ruimte voor jou en voor jouw emoties.
06 Welke emoties merk je nu op?
Dit is een veilige plek om ze neer te schrijven.

07 Hoe voelt de ruimte nu rondom jou nu?

FULL MOON - RELEASE
Leg je hand op je hart. Adem even diep in en uit.
We hebben op elk moment de kans om onze eigen moeder en vader te zijn. Neem hier jouw plek in en spreek jouw
waarheid uit tegen jouw jongere zelf, je innerlijke kind. Hoe je ouders / opvoeders vroeger reageerden is vaak helemaal
anders dan hoe jij nu wil antwoorden. Dat is jouw waarheid. Spreek die uit tegen jezelf.
08 Wat is jouw waarheid? Wat wil jij nu zeggen tegen het kind in jezelf?
Welke bescherming mag zij loslaten? Welke ruimte mag zij innemen?

I SEE YOU

