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Geluk in 8 koppen thee?
Thee verbindt en heelt. Thee werd (duizenden jaren voor
Christus) ontdekt in China en werd in eerste instantie
gebruikt als geneesmiddel. Pas duizenden jaren later
(rond 300 na Christus) werd thee onderdeel van het
dagelijkse ritme van het Chinese leven. In Nederland
werd thee pas vanaf de 17e eeuw geïmporteerd en werd
ook hier eerst gebruikt als geneesmiddel. Later werd
theedrinken een sociale activiteit voor elite-vrouwen.
Ondertussen is thee allang niet meer alleen voor de elite
beschikbaar.
Thee heeft nog steeds een helende werking, maar wordt
in die hoedanigheid niet veel meer ingezet. Dit boek gaat
dan ook niet over de magische en helende krachten van
thee. Het gaat over de kracht van jezelf ontdekken en
hoe je daardoor gelukkig(er) wordt.
Tijdens mijn zoektocht naar geluk heeft thee wel een
belangrijke rol gespeeld. Het was steevast onderdeel van
mijn (dagelijkse) yogaritueel, het bracht verbinding in de
vele gesprekken die ik had om mezelf te leren kennen en
het gaf me rust als ik even op adem moest komen.
Ik wens je veel ‘lees’-geluk en heel veel koppen thee!
Liefs Irene
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(nleiding

Inleiding
Druk, druk, druk. Jarenlang was dat het antwoord wat ik gaf als
mensen me vroegen hoe het met me ging. Ik vond dat ook heel
stoer om te zeggen. Want als ik het maar druk had, dan ging het goed
met me. Het was een soort rush waarin ik zat, continu bezig zijn.
Ik had weinig tijd stil te staan bij wat er echt toe deed en leefde onbewust mijn leven. Toch voelde ik me een groot deel van die periode
helemaal niet blij en gelukkig, maar gehaast en zwaarmoedig.
In mijn studietijd en de eerste jaren van mijn werkende leven had
ik niet zo in de gaten waar dat vandaan kwam. Ik had het gevoel dat
ik deed wat ik wilde en dat ik de keuzes maakte die bij me pasten.
Maar nu ik terugkijk, zie ik dat ik voornamelijk keuzes maakte om
anderen blij te maken in plaats te doen wat ik echt wilde en voelde.
Wat ik wel al vroeg wist, was dat een baan in een grote organisatie
niets voor mij was. Tijdens mijn studententijd had ik verschillende
bijbanen gehad bij multinationals en daar werd ik niet gelukkig van.
Om te kunnen doen wat ik wilde, startte ik op mijn 25e mijn eigen
onderneming. Ik was jong, energiek, zat vol nieuwe ideeën, kon
zelf kiezen welke projecten ik wilde doen en verdiende er een leuk
inkomen mee. Ik koos zelf mijn samenwerkingspartners uit en
startte in het eerste jaar van mijn onderneming verschillende
bedrijven. Dat dit tot gevolg had dat ik altijd maar aan het werk
was, zag ik toen niet als een probleem. Dat probleem ontstond pas
toen het te laat was en ik overspannen thuis kwam te zitten.
Ik wilde alles perfect doen, overal bij zijn en iedereen tevreden
houden. Daardoor deed ik in mijn werk èn mijn privé-leven vaak
dingen voor anderen. Ik was bang mensen kwijt te raken en alleen
over te blijven als ik dat kleine stemmetje zou volgen dat diep van
binnen zachtjes begon te praten. Dus was ik een ster in het volgen
van mijn ratio. Als ik iets kon beredeneren dan klopte het wat mij
betreft en op basis daarvan maakte ik mijn keuzes. Zo kwam het
dat ik lange tijd hetzelfde leven leidde als iedereen om me heen.
Ik dacht oprecht dat dat ook de best mogelijke optie voor mij was.
Pas jaren later ontdekte ik dat het er helemaal niet om gaat dat je
meedoet met de rest, maar dat je weet wie je bent en van daaruit je
keuzes maakt en je leven creëert.
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Vind je essentie door rust in je leven te creëren
Als je leeft vanuit jouw essentie, dan leef je vanuit liefde voor jezelf
en de wereld om je heen. Dit lukt je alleen door stil te gaan staan
en te leren luisteren naar de stem van je hart. Door meningen en
ideeën van anderen wel te horen, maar niet leidend te maken in
jouw leven.

Yoga als levensstijl
In de periode dat ik overspannen thuis zat, realiseerde ik me dat
veel mensen in mijn omgeving op hun werk heel anders zijn dan
thuis, thuis, dat ze proberen verschillende personen te zijn. Ik heb
het altijd moeilijk gevonden om mijn gedrag aan te passen aan wat
er van me verwacht werd. Het voelde alsof ik me anders voor moest
doen dan ik was. En dat was voor mij heel tegennatuurlijk. Ik wilde
niet meerdere personen zijn, ik wilde dicht bij mezelf blijven en mijn
eigen pad volgen. Toch paste ik me aan en voelde me regelmatig
niet in verbinding met wie ik daadwerkelijk ben.

Stil staan, betekent ook echt stil zijn, zonder boeken, televisie of
radio. Echt stil en alleen zijn. Vaak lijkt dit alleen te kunnen op een
mooie rustige plek in een natuurrijke omgeving, waar je weg bent
van alles wat moet. En daar is natuurlijk ook stilte. Zo’n plek heeft
wel één nadeel; het is vaak een uitdaging de stilte die je daar hebt
ervaren, ook in je dagelijks leven te integreren.

Yoga betekent letterlijk eenheid of vereniging. Voor mij betekent
het leven in vrijheid en in verbinding. In verbinding met jezelf,
met de wereld en de mensen om je heen. Dat wat je zegt klopt
met wat je voelt, doet en denkt. Dit betekent voor mij ook dat mijn
werk een uitvloeisel is van dat waar ik in geloof. Het betekent ook
dat ik de essentie ben gaan zoeken van wie ik ben en wat ik hier
kom doen op aarde. Ik voelde al heel snel dat er iets is waarvoor ik
hier op aarde ben, maar ik kon en durfde er jarenlang niet voor uit
te komen. Om allerlei redenen, die voornamelijk te maken hadden
met de onzekerheid of ik dat wel echt kon en mocht doen.

Kiezen voor de stilte in je dagelijks leven lijkt lastig, omdat je
misschien niet weet hoe je de tijd moet maken de stilte op te
zoeken. Een belangrijke les die ik leerde is dat de stilte in mij zit
en dat ik er elk moment van de dag contact mee kan maken.
Daar hoef je dus niet per se uren voor uit te trekken. Je kunt
zelfs met een paar minuten meditatie of yoga al rust ervaren.
In dit boek neem ik je mee op reis door mijn leven. In deel een vertel
ik je over mijn leven en hoe yoga me steeds weer terugbrengt naar
mijn essentie, als ik het even niet meer weet. In deel twee laat ik je
zien wat het Achtvoudige Pad inhoudt en wat het volgen van dit pad
mij heeft geleerd. In deel drie deel ik alle tips die ik gebruik om meer
stilte in mijn leven te ervaren.

Zo’n 2500 jaar geleden ontwikkelde Patanjali, een wijze man
uit India, het Achtvoudige pad van Yoga en beschreef dit in de
Yoga Sutra’s. Op dit pad bewandel je acht wegen naar verlichting.
Deze acht wegen bestaan uit yoga-oefeningen, ademhaling,
meditatie, de Yama’s en Niyama’s, richtlijnen om jezelf beter te
leren kennen en je over te geven aan ‘de wil van God’. Dit laatste
betekent dat je er op vertrouwt dat alles wat gebeurt ook de
bedoeling is, dat je accepteert wat je overkomt.
Yoga is altijd een onderdeel van mijn leven geweest, hoewel ik
het lang niet altijd actief beoefende. Toch wist ik dat er meer was
tussen hemel en aarde en vertrouwde ik altijd dat het goed kwam.
En hoe sterk ik dat ook voelde, ik wist toen nog niet dat dit een
belangrijk onderdeel is van yoga. Door yoga als levensstijl te
omarmen voel ik me vrijer in mijn gedachten, in mijn lichaam en
in mijn leven in het algemeen.
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beliefs become your thoughts,
thoughts become your words,
words become your actions,
actions become your habits,
habits become your values.”

- Mahatma Gandhi
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2
Wat het
Achtvoudige
Pad van Yoga
mij leerde

Yoga is een way of life
Ik voelde het meteen toen ik met yoga begon, het is een levensstijl.
Het is meer dan één keer per week op je yogamat gaan staan en anderhalf uur totale ontspanning te voelen. Het pad van yoga is het pad van
liefde, voor jezelf, voor anderen en voor alles om je heen. Daarnaast
leert yoga je stil te staan bij dat wat belangrijk is in jouw leven.
Waardoor het gemakkelijker wordt om te leven vanuit jouw essentie.
Door yoga als levensstijl te omarmen maak je een reis naar binnen,
waarbij je meer op je gevoel leert te vertrouwen. Het leert je om je
volledig over te geven aan het onbekende en alles te accepteren wat
er in je leven gebeurt. Yoga gaat over elke dag bewust leven. Het
gaat over bewust zijn van wat je eet, welke producten je koopt, wat
je draagt en hoe je je gedraagt ten opzichte van jezelf en anderen.
Het Achtvoudige Pad
Het Achtvoudige Pad is de weg naar verlichting, ruim 2500 jaar
geleden opgesteld door een Indiase wijze; Patanjali. Zijn teksten
zijn beschreven in de Yoga Sutra’s, eeuwenoude teksten die als
richtlijnen gelden voor een verlicht leven. Verlichting is in mijn
ogen niet dat je de hele dag op een matje zit te mediteren, maar dat
je handvatten hebt, waardoor je leven gemakkelijker en soepeler
verloopt. Patanjali heeft met de Yoga Sutra’s het doel mensen
te helpen een rustige geest te krijgen. De Yoga Sutra’s zijn korte
verzen die uitleggen wat de geest doet en waarom het goed is
deze tot rust te brengen. Dit wordt uitgelegd aan de hand van
verschillende levenswijsheden die je in je dagelijks leven kunt
integreren. Ik heb ontdekt dat je hier rustiger, gelukkiger en
liefdevoller van wordt. Wat uiteindelijk het effect heeft dat je
sterker in je schoenen staat, meer energie hebt en die dingen
doet die voor jou belangrijk zijn.
Het Pad bestaat uit acht wegen. Het start met het aanpassen
van je gedrag gericht op de buitenwereld (Yama’s), vervolgens
wordt ingegaan op de persoonlijke oefeningen (Niyama’s, Asana en
Pranayama) en het laatste deel gaat over je innerlijke ontwikkeling
(Pratyahara, Dharana, Dhyana en Samadhi).
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De wegen van het Achtvoudige Pad
1. Yama verwijst naar de vijf onthoudingen:
Ahimsa: geweldloosheid
Satya: waarheidslievendheid
Astheya: niet stelen
Brahmacharya: kuisheid, beheersing van de seksuele energie
Aparigraha: vrij zijn van bezitzucht
2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften:
Shaucha: reinheid
Santosha: tevredenheid, welbehagen
Tapas: soberheid, ascese
Svadhyaya: zelfbeschouwing, introspectie
Ishvara-Pranidhana: devotie en overgave aan God (Ishvara)
3. Asana: (lichaams)houding
4. Pranayama: beheersing van de prana (levensenergie)
5. Pratyahara: het terugtrekken van de zintuigen
6. Dharana: concentratie
7. Dhyana: meditatie
8. Samadhi: totale absorptie
Vanaf het moment dat ik ging werken heb ik altijd geloofd dat we
allemaal op aarde zijn met een missie, dat er een pad voor je is
weggelegd, waar je eigenlijk niet voor weg kunt lopen. Een pad dat
verbonden is met iets wat verder reikt dan wat je kunt zien. Je kunt
dat grotere geheel het Universum noemen, Spirit, het goddelijke,
God of welke bewoording voor jou goed voelt. Het pad wordt ook
wel aangeduid met de missie van je ziel, je intuïtie. En hoewel ik dit
toen duidelijk voelde, ben ik het toch ook weer kwijtgeraakt. Ik ging
een kant op die interessant leek, maar die me afleidde van dat wat
ik hier op aarde kom doen. En dat voelde ik elke dag: dat ik niet deed
wat eigenlijk de bedoeling was. Het volgen van je pad noem ik leven
vanuit jouw essentie.
De laatste jaren heb ik ontdekt dat ik al veel eerder van mijn pad
ben afgeweken dan ik dacht. Als klein meisje voelde ik me wel al
anders, maar dat kon ik nooit zo goed een plek geven. Ik wist niet
dat ik die gevoelens kon toelaten en delen, ik stopte alles weg en
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ging met de ‘massa’ mee. In mijn volwassen leven, toen ik wél mijn
eigen weg kon bepalen, bleef ik vaak in dat patroon hangen, omdat
ik niet had geleerd naar mijn gevoel te luisteren en mijn intuïtie
te volgen. In liefdesrelaties, vriendschappen en zakelijke relaties
koos ik vaak voor de weg van de ander, omdat ik niet op mijn eigen
gevoel durfde te vertrouwen. Ik wist niet hoe dat moest, dus gaf ik
mijn ratio het voordeel van de twijfel. Mijn gedachten waren mijn
leidraad. Als ik maar controle had en zorgde dat ik wist hoe dingen
zouden lopen, dan kon ik het allemaal wel aan. En toch liep ik zo
vaak tegen een muur van onbegrip aan, van machteloosheid dat ik
dingen zag en voelde en dat niemand me begreep. Ik was vaak snel
geraakt door situaties die ik niet onder controle had en was teleurgesteld als dingen niet liepen zoals ik ze had bedacht.
In dit deel lees je wat het Achtvoudige Pad inhoudt, wat het voor
mij betekent en hoe ik de lessen heb ervaren. Het is een combinatie
van theorie, mijn visie en mijn ervaringen. Voor de theoretische
onderbouwing en het begrip van het Achtvoudige Pad heb ik
gebruik gemaakt van het boek van Nicolai Bachman (The Path
of the Yoga Sutra’s) en de vertaling van de Yoga Sutra’s door
Sri Swami Satchidananda (The Yoga Sutra’s of Patanjali).

Mijn jaarprogramma
Ik stelde een jaarprogramma op waarin de nadruk lag op het volgen
van de Yama’s en Niyama’s. De eerste tien maanden stonden in het
teken van de vijf onthoudingen en vijf voorschriften. Voor mij waren
deze uitgangspunten van groot belang om de basis te leggen voor
een leven vanuit mijn essentie. Tijdens deze maanden beoefende
ik vrijwel iedere dag yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen.
Elke maand verliep volgens een bepaald patroon. Ik had een aantal rituelen om een nieuw thema te beginnen en om het volledig
te doorlopen. De maanden liepen steeds van volle maan tot volle
maan. Hierdoor kwam ik meer in verbinding met de cyclus van de
natuur, waardoor ik me nog meer verbonden voelde met de wereld
om me heen. Vooral als het helder was tijdens de volle maan of
ik ergens was waar ik de maan goed kon zien, dan kon ik die
verbinding heel sterk voelen.

Ochtendmeditatie
Daarnaast begon ik elke ochtend met een meditatie waarin ik een
affirmatie uit sprak die met het betreffende onderdeel te maken
heeft. In elk hoofdstuk deel ik deze affirmaties, zodat je ze ook zelf
kunt gebruiken in je dagelijkse meditatie.
Trainingen en therapieën
Daarnaast volgde ik een half jaar een training Embodiment (een
training waarbij ik leerde mezelf te helen en bewuster om te gaan
met mezelf). Ook startte ik met een training om meer in mijn rol te
gaan staan als pionier.
Voor mijn lichamelijke uitdagingen ging ik regelmatig naar een
acupuncturist en bioresonantie-arts. En ik volgde spirituele sessies
om me vrijer in mijn lichaam te voelen.
De 8 wegen
In de volgende hoofdstukken lees je meer over de 8 wegen van
het Achtvoudige Pad. Je zult zien dat (voor mij) de grootste en
belangrijkste lessen in de eerste wegen hebben gezeten. Deze
leggen uiteindelijk het fundament voor de rest. Alles hangt met
elkaar samen, maar net als met het bouwen van een huis, begint
het met een sterk fundament.
De reis stopt nooit
De grootste uitdaging gedurende dit jaar was te beseffen dat de
reis nooit stopt. Als je eenmaal start op het pad van bewust leven,
dan kom je steeds nieuwe levenslessen tegen. En die komen soms
heel hard aan. Vaak komen ze meerdere keren terug, als je het
onderdeel waar je aan wilde werken nog niet helemaal hebt begrepen of geïntegreerd. De ontdekkingen dienen zich soms in razend
tempo achter elkaar aan en soms lijk je volledig stil te staan.
Dat hoort allemaal bij de reis. Maar de belangrijkste les daarin
blijven de woorden van Buddha:

“There is no way to Happiness,
Happiness is the way.”
- Buddha
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3
De praktijk

In deel twee van dit boek heb je de lessen van Patanjali kunnen
lezen en ontdekt wat het voor mij heeft gedaan om rustiger en
gelukkiger te worden. Deze oude wijsheden had ik niet kunnen
begrijpen en implementeren in mijn leven als ik niet een aantal
tools had gehad om dit te doen. Het begon voor mij met het
opzoeken van de stilte door yoga en meditatie, maar gaandeweg
kwam er veel meer op mijn pad wat me hielp rust te vinden.
In dit laatste deel geef ik je een overzicht van de manieren die mij
geholpen hebben om meer rust te vinden in de dagelijkse hectiek
van mijn leven en geef ik je handvatten om de yoga lifestyle ook
in jouw leven toe te passen.
Stilte creëert helderheid en vermindert stress
In deel één en twee heb je al kunnen lezen dat tijd maken voor
stilte niet altijd gemakkelijk is. In de meest drukke periodes van
mijn leven moest ik er bijvoorbeeld niet aan denken de stilte op te
zoeken. Ik had besloten dat meditatie NIETS voor mij was, hoewel
ik het nog nooit had geprobeerd. Stilzitten en op mijn adem letten?
Ik moest er niet aan denken. Ik vond die uitdaging zo groot,
dat ik het niet wilde uitproberen.
In die tijd liep ik altijd achter de feiten aan, was altijd bezig, had veel
mensen om me heen, praatte veel en was bang om alleen te zijn.
Ik was vrijwel nooit stil. Door al die drukte maakten mijn hersenen
ook overuren, want ik had zoveel te doen en onder controle te
houden. Mijn stressniveau was hoog, maar ik vond dat ik door
moest om mijn leven onder controle te houden. Ik was bang dat
als ik stil zou zitten er niets meer zou gebeuren. Ik zag mijn
onderneming langzaam in elkaar storten, maar wist niet dat
afstand nemen ook effect kon hebben.
Inmiddels weet ik dat ik dit vroeger onbewust heb meekregen.
Mijn ouders werkten hard en waren altijd bezig. En ik deed precies
hetzelfde. Tot ik met yoga in aanraking kwam en me realiseerde dat
ik altijd aan het rennen was en daar lang niet altijd even gelukkig
van werd.
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Het rustmoment van elke week yoga, was een verademing in mijn
drukke leven. Door die tijd voor mezelf te maken, kwam mijn leven
in een lagere versnelling. Ik ontdekte dat het resultaat ook komt als
je niet direct reageert en het vertrouwen hebt dat alles op z’n plek
valt. Nu geven de stilte en rust mij de antwoorden waar ik vroeger
achteraan rende. Ik wil niet meer alles onder controle houden.
Een retreat doet wonderen
Door de stilte op te zoeken neem je afstand van de dagelijkse
drukte, het geluid en de wensen van iedereen om je heen. Dit kun
je doen door een week of weekend een retreat te bezoeken op een
plek (ver) van huis. Een retreat is:
“Een periode waarin je in een groep of alleen tijd vrij maakt voor
stilte en meditatie. Je trekt je terug uit de hectische wereld en
zoekt de stilte op.”
Tegenwoordig worden er veel retreats georganiseerd voor groepen
op allerlei mooie plekken op de wereld. Dit klinkt aantrekkelijk, een
week lang genieten van gezond eten, yoga en meditatie in een rustgevende omgeving. En dat is het ook. Als je de tijd vrij kunt maken
en er geld voor over hebt, dan raad ik je zeker aan dat eens te doen.
Maar heb je de tijd en het geld niet, dan kun je jezelf toch elke dag
een moment van rust geven, waarin je je terug trekt en in stilte
naar jezelf luistert. Wat uiteindelijk een groter resultaat zal hebben
dan een keer per jaar naar een retreat op een zonnige bestemming
gaan. Tijdens deze dagelijkse momenten sta je stil bij wie je bent
en wat je voelt. Je hebt geen contact met anderen, je telefoon en
computer staan uit, je bent alleen en stil. Hierdoor kom je los van
alles wat moet en van je verwacht wordt. Je komt weer tot de kern
van wie jij bent.

Elke dag een klein stukje retreat voor jezelf, is het
grootste cadeau wat je jezelf kunt geven.
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Elke dag een moment voor jezelf
Hoe drukker je bent, hoe meer rustmomenten je nodig hebt.
En daar heb je in de drukte natuurlijk helemaal geen tijd voor.
Althans, dat denk je. Want doordat je in de stress modus zit als je
het druk hebt, is het juist belangrijk af en toe op te laden door stil
te zitten. Juist doordat je stil gaat staan in de drukte, verdwijnt de
stress naar de achtergrond en ontdek je wat wel en niet belangrijk
is in je leven en kun je weer met frisse moed en energie verder.

Het had meerdere oorzaken, die ik allemaal kon verantwoorden.
En hoe langer ik het uitstelde, hoe verder ik verwijderd raakte van
de dingen die echt belangrijk voor me zijn. Hierdoor was ik moe,
snel geïrriteerd of boos en gaf iedereen de schuld dat het niet goed
met me ging. Ik besefte niet dat ik zelf een aandeel had in de dingen
waar ik boos over was en anderen van beschuldigde. Ik kon bij iedereen de fouten aanwijzen, maar durfde mijn eigen fouten niet onder
ogen te komen. Door nu regelmatig bewust de stilte op te zoeken,
zie ik dat het leven een leerschool is. Dat iedereen fouten maakt en
dat je steeds meer leert over de werking van je lichaam, je geest en
je omgeving. Voor mij was het nodig om vanuit de stilte te ontdekken wat mijn rol in bepaalde situaties is en hoe ik me kan aanpassen
om meer rust en geluk te ervaren.

Als je altijd maar doorgaat en nooit eens stopt, kom je niet bij je
gevoel, je hoofd neemt de overhand en je komt in de overleefstand. Vanuit deze stand kun je bergen verzetten en hard werken,
maar je kunt hierdoor de essentie van wie jij bent kwijtraken. Ieder
mens heeft tijd en ruimte nodig voor reflectie, om te voelen of je
nog op de goede weg bent en echt doet waar jij gelukkig van wordt.
Wellicht heb je het idee dat je geen tijd hebt om de stilte op te zoeken, omdat er elke minuut van de dag iets van je gevraagd wordt.
Je hebt het gevoel dat je geleefd wordt. Het is dan inderdaad lastig
om die tijd vrij te maken, maar door het jezelf toch te gunnen, kun
je ontdekken welke dingen wel en niet belangrijk zijn. Je ziet dan
van een afstand of je sommige dingen niet gewoon kunt laten
liggen of door iemand anders kunt laten doen.
Dagelijks is er een aantal momenten waarop je vrij eenvoudig de
stilte kunt ervaren. Bijvoorbeeld door als je wakker wordt of voor
je naar bed gaat even een paar keer rustig in en uit te ademen.
Dit werkt ook heel goed om rustig te worden op momenten dat
je stress ervaart. Het werkt op zo’n moment vaak beter om even
naar buiten te gaan, of afstand te nemen van je werkplek en in en
uit te ademen. Je kunt ook tot rust komen als je op de bus staat te
wachten, in een wachtkamer zit of in de file staat. Meditatie is niet
alleen iets wat je doet op een kussentje in kleermakerszit. Als je
geoefend bent, kun je overal mediteren, omdat het een deel van je
leven is.
Ik hoor mensen vaak zeggen dat meditatie, mindfulness of yoga als
laatste punt op de agenda komt. “Als ik het weer wat rustiger heb,
dan ga ik weer aan yoga doen.” Ik herken dat wel, er zijn genoeg
tijden in mijn leven geweest dat ik het ook voor me uit schoof.
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Ga op zoek naar de manier die het beste bij jou past
De stilte opzoeken kan op veel verschillende manieren, die ik
op de volgende pagina’s met je deel, zodat jij het ook kunt integreren
in je leven. Kies wat jij prettig vindt en wat in jouw leven past.
Of combineer verschillende vormen. Zo kun je dagelijks tijd
inplannen voor yoga, meditatie of een (stilte-)wandeling.
Of je maakt maandelijks een hele dag vrij waarin je alleen bent,
geen afspraken maakt, niets hoeft.
Alles wat je aandacht geeft groeit. Zodra je meer tijd voor stilte
maakt, ga je het ook op allerlei vlakken in je leven toepassen. Je
wordt je steeds meer bewust van wat je doet en hoe je het doet,
waardoor je meer in het moment kunt leven. Hierdoor verdwijnen
zorgen over wat kan gebeuren en herinneringen aan wat was.

“Mediteer dagelijks een half uur.
Behalve als je het te druk hebt,
mediteer dan een uur.”
- Chinees gezegde
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De weg naar geluk
Stil zijn, ontspannen, rust zoeken, alleen zijn, afstemmen,
mediteren, iedereen noemt het anders, maar bedoelt hetzelfde.
Je geeft jezelf de ruimte om te ademen, stil te staan, je leven te
aanschouwen en in contact te komen met je gevoel. Dit laatste
is iets wat we steeds meer zijn vergeten. Het grootste deel van de
bevolking leeft voornamelijk in zijn hoofd en handelt op basis van
wat hij denkt dat goed is, in plaats van te luisteren naar zijn gevoel.
In je hoofd zitten stemmen die vertellen wat wel of niet goed is.
Ze zijn vaak sterk en kunnen je gevoel overstemmen. Als je op zoek
gaat naar de stilte, dan kom je in contact met je gevoel en hoe
eng dat soms ook is, daarin zitten vaak wel de antwoorden.
Bijvoorbeeld het antwoord op vermoeidheid, onrust en grote
levensvragen.
Er zijn allerlei manieren om stilte te ervaren. Mijn advies is om
gewoon te beginnen, te proberen wat goed voelt en gaandeweg
andere vormen uit te proberen. Soms is het nuttig een docent
of coach in te schakelen, bijvoorbeeld als je meer wilt weten over
mindfulness, wilt beginnen met yoga of wilt leren mediteren.
Zie het opzoeken van stilte als het aanleren van iets nieuws.
Een sport of taal leren doe je meestal ook niet alleen, het is
prettig als iemand je bij de hand neemt en je helpt als je het
even moeilijk hebt of toe bent aan een volgende les.
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Geluk in 8 koppen thee

Inkijkexemplaar
Wil je het hele boek lezen?
Download deze dan nu via
☛ https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=1249&p=14061
of bestel een exemplaar via
☛ www.gelukin8koppenthee.nl

“Whatever the present moment contains,
accept it as if you had chosen it.”
- Eckhart Tolle
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