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JE TIJDSLIJN


Voordat we ook maar iets neer kunnen zetten in de
wereld, hebben we daar eerst een idee of
voorstelling van nodig, bijvoorbeeld:
 Je leest een recept voordat je een onbekend
gerecht gaat maken.
 Je maakt een bouwtekening voordat je een huis
gaat bouwen.
 Je maakt een schema voordat je een boek gaat
schrijven.
 Je maakt een wensenlijstje van je ideale baan
voordat je gaat solliciteren.
Ook al beseffen we het misschien niet, we beginnen
meestal aan iets met het eind in gedachten.
Zo kunnen we ons ook voorstellen, hoe we over 10
of 20 jaar als mens zouden willen zijn.
Probeer maar eens met je voorstellingsvermogen te
beginnen met het resultaat in gedachten. Heel
belangrijk daarbij is, om datgene in je geest, je zo
helder en plezierig mogelijk voor te stellen, wil je het
allerbeste resultaat realiseren voor jezelf. Dat houdt
in dat we:
 Daar tijd voor dienen uit te trekken.
 Het resultaat zo volledig mogelijk voor ons kunnen
zien.
 Er vertrouwen in hebben dat het tot ons komt.
 Onszelf het resultaat waard vinden en gunnen.
Gedachten als ‘Als je voor een dubbeltje geboren
bent, wordt je nooit een kwartje’ en ‘Ach, wie ben
ik nu helemaal om dat te verdienen?’ zijn
vanzelfsprekend zeer ondermijnend qua slaginskans
van je voorstellingsvermogen.
Laten we maar eens aan het visualiseren/mediteren
gaan…

Thema: Je tijdslijn
Wat ik voor jou kan betekenen
Boekentip
Komende evenementen
Inspiratie
Meditatie: Begin met het resultaat in
gedachten

WAT IK VOOR JE KAN DOEN
Laat me je helpen om het schitterende wezen dat
ik in jou zie – met jouw hulp – naar de oppervlakte
te brengen, zodat we samen jouw heelheid
kunnen bevorderen.

BOEKENTIP
 Lichtflits. Momenten van inzicht.
Anniek Oosting

KOMENDE EVENEMENTEN
 9 juni:

Medium Healing Cirkel

INSPIRATIE
Vind jezelf de moeite waard
om het mooiste en grootste te ontvangen.
Om te kunnen zeggen: Ja, dat heb ik verdiend!
Geef aan jezelf en ontvang in Liefde.
Anniek Oosting
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MEDITATIE: BEGIN MET HET RESULTAAT IN GEDACHTEN
Deze meditatie is een goede manier om je dromen werkelijkheid te laten worden.
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Neem een moment voor jezelf en zorg dat je niet gestoord kan worden.
Ga recht op een stoel zitten, met beide voeten plat op de grond en met dit blaadje voor je.
Breng je aandacht naar je ademhaling.
o Adem langzaam en rustig in door je neus, tot je longen helemaal gevuld zijn.
o Adem daarna langzaam en volledig uit door je mond, tot alle lucht is uitgeademd.
o Herhaal deze ademhalingen minimaal 3 keer.
Merk op, dat je je na deze buikademhaling heerlijk ontspannen en vredig voelt.
Ga in gedachten naar een mooi natuurgebied, waar je helemaal alleen bent.
Al lopend en genietend in deze heerlijke omgeving, maak je je geest leeg.
Je zoekt een vlak stuk ondergrond op om de tijdslijnoefening te doen.
Probeer met je voorstellingsvermogen te beginnen met het resultaat in gedachten.
Dit doe je door een tijdslijn van je leven te visualiseren van 0 tot ± 80 jaar:
0________10________20________30________40________50________60________70________80 jaar.
Waar sta jij nu op deze tijdslijn? Bijvoorbeeld:
Ikzelf ben nu 60 jaar en sta hier: 0______________________________60________70________80 jaar.
Voel hoe je bent op dit moment en neem daar de tijd voor.
Stel je zo gedetailleerd mogelijk voor hoe en wat je zou willen zijn of wilt bereiken over 10 of 20 jaar.
Stel je geest open en concentreer je volledig op het eindresultaat:
o Wat is je persoonlijke doel? Bijv.:
o Hoe sta je dán in het leven?
 Zelf-verwerkelijking
o Hoe is je fysieke gezondheid?
 Meer zelfliefde/acceptatie
o Hoe is je emotionele gezondheid?
 Innerlijke harmonie/vrede
o Hoe is je mentale gezondheid?
 Communicatief vaardig
o Hoe is je spirituele gezondheid?
 Een gepassioneerd leven
o Wat maakt je blij en gelukkig?
 Vertrouwen hebben in het leven
o Wat heb jij de wereld te bieden?
 Een wijs mens zijn
o Wat is jouw bijdrage aan de wereld?
 Een goedlopende praktijk
Probeer je droomleven in alle details te zien.
Denk eens na wat je moet doen om die droom te bereiken:
o Wat dien je te veranderen?
o Wat dien je te ondernemen?
Verplaats jezelf nu naar jouw toekomst – zowel in gedachten als op je tijdslijn.
Zie jezelf als oude vitale man/vrouw, met veel wijsheid en levenservaring.
Ervaar wie je ten diepste bent…
Voel op die plek je energie, innerlijke vrede, levenswijsheid, liefde en mededogen.
Belééf en ervaar je bereikte doel...
Je hebt veel geleerd in je leven en plukt daar nu de vruchten van. Voel hoe zij smaken…
Kijk vanuit de toekomstige jij naar de man/vrouw die je nu bent en geef jezelf in het heden advies.
Wat zou je als Oudere Zelf tegen je Huidige Zelf willen zeggen? Bijvoorbeeld:
o Lieve schat, wat heb je toch veel met je leven gedaan. Je hebt altijd zo hard je best gedaan om
jezelf te ontwikkelen, vooruit te komen, te groeien, jezelf te verbeteren. Het is goed zo. Je bent
een prachtmens en mag gaan GENIETEN van het leven! Het leven hoeft geen strijd te zijn. Ga
mee met de stroming van het-hier-en-nu.
o Ga grenzen stellen en laat niet over je heenlopen. Houd van jezelf, respecteer jezelf.
o Kom letterlijk en figuurlijk in beweging. Gelóóf in je droom en ga deze waarmaken/neerzetten.
Vertrouw op je intuïtie, zij zal je leiden. En – héél belangrijk – GENIET van je reis!
Vol begrip en intens gelukkig met jezelf als Toekomstige Jij, kijk je naar je Huidige Jij en het is goed…
Geniet nog even na van het moment.
Kom dan weer terug naar je huidige leeftijd en huidige werkelijkheid.
Schrijf op wat je hebt ervaren en geleerd zodat je je doel en advies nog eens na kan lezen.
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