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In 5 stappen uit de onmacht
Wil je minder last hebben van dominantie, strijd en mchteloosheid?
Wil je je eigen leven gaan leven in plaats van overleven?
Wil je je eigen keuzes maken en in je kracht staan?

dat kan!

Onmacht is vaak niet een van de meest favoriete emoties. Je machteloos voelen

kan zelfs verlammend werken. Ik hoor vaak ‘het verandert toch niet’ en ‘maar het
heeft toch geen zin’. Maar wat nu als ik zeg dat er iets is dat wél kan?
Er zijn namelijk dingen die je zélf kunt doen om uit de onmacht te komen.
Die kunnen helpen, zélfs als de ander niet (mee) verandert...
Je zal mij niet horen zeggen ‘ik weet hoe het voelt’, want ik weet niet hoe het
voor jou voelt. Dat voel jij. Wel weet ik hoe het voor mijzelf voelt. Ik heb flink wat
ervaringen opgedaan in machteloosheid. Privé en zakelijk. Kort en jarenlang
(s)lopend. En ik kan je vanuit mijn ervaring vertellen: er ís een weg uit je onmacht...
Hier vind je 5 stappen om uit de onmacht en in je kracht te komen. Let wel: dit zijn
stappen die alleen JIJ kunt doen. Niemand anders kan dat voor je doen. Maar
dat betekent niet dat je het alleen moet doen. Uitreiken naar anderen voor steun
of support is ook een krachtige stap, die je op elk gewenst moment kunt (in)zetten.

'The secret of change is
to focus all energy
not on fighting the old
but on building the new'
Socrates
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Je wilt het anders...
Stap 1. Bewust worden
Deze stap heb je waarschijnlijk al gezet toen je dit e-book
downloadde; je ziet en merkt dat je iets anders wilt dan waar
je nu in zit. Dit kan een gevoel zijn van bijvoorbeeld stress of
angst. En het kan fysiek of mentaal echt pijn doen. Grote kans
dat je er erg veel last van hebt. En misschien tegelijkertijd dat
je er zo aan gewend bent, dat het ‘normaal’ is geworden...
Als je dit zo leest... wat zou jij nu anders willen?

Stap 2. Accepteren
Toch accepteren? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat je
niet hoeft te accepteren dat het zo blijft! Want volgens mij wil
je ergens úit... Daarom wil ik, voor we verder gaan, eerst wat
mogelijke misverstanden uit de weg ruimen.
Accepteren is niet...
- doen alsof alles oké is
- goedpraten wat de ander doet
- tevreden of zelfs blij zijn met hoe het nu gaat
- je pijn ontkennen

Wat dan wel?
Accepteren waar je in zit is wel...
- stoppen met schieten op je situatie
- stoppen met ontkennen dat je in deze situatie zit
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- stoppen met jezelf de schuld geven

are

- stoppen met een ander de schuld geven
- stoppen met wijzen naar degene die (het) moet veranderen
- stoppen met wachten tot de ander / het vanzelf verandert
Dus accepteren is stoppen? Ja en nee...
Accepteren is erkenning geven dat het nu op dit moment zo
is zoals het nu op dit moment is. Ook al wil je het anders,
erken eerst naar jezelf toe hoe het nu is en hoe dat voelt...
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En dan...?
Accepteren is vaak niet makkelijk. Maar zoals een van mijn leraren altijd zegt:

'Je kunt pas uit de bus stappen,
als je accepteert dat je erin zit.'
Pierre Rooymans
Hoe? Je kunt bijvoorbeeld herkennen welke van de net genoemde zinnen over
'accepteren' je raken. Hier af en toe bij stilstaan. Als je ze zo nu en dan door je
gedachten laat gaan, kun je gaan ontdekken (voelen) wat je al hebt geprobeerd
en wat wel of niet heeft gewerkt. Dan heb je al een heel grote stap gezet in het
loslaten van wat niet werkte. En een stap in de richting van wat wel werkt...

Je hoeft niet te veranderen!
Mensen vragen me vaak ‘moet ik niet veranderen dan?’. Nee, zeker niet! Je bent
helemaal oké zoals je bent. Als dat niet zo was, dan was je wel anders geweest.
Als je herkent (=bewust wordt) hoe jij de dingen denkt en doet, dan voel je
gaandeweg of dit nog steeds klopt voor jou. Klopt het? Dan blijf je het doen
en is dat oké voor je. Klopt het niet meer voor je, dan verandert het vaak
automatisch... (alleen soms wel minder snel dan je zou willen... )
Als energetisch therapeut kan ik je ondersteunen in dit proces. Om je bewust te
worden van wat bij jou zelf gebeurt als je je machteloos voelt. Om je te helpen in
dit proces van acceptatie, wat verwarrend en pittig kan zijn. Zodat je kunt gaan
ervaren hoeveel stress-release en rust dit je kan opleveren.

Stap 3. Jouw grenzen
Waar liggen jouw grenzen? Je éigen grenzen?
In situaties van onmacht worden je grenzen vaak overschreden. Soms zelfs zonder
dat je het in de gaten hebt op dat moment. In deze stap wil ik je vragen om te voelen
waar jouw grenzen liggen. Hiervoor heb je je eigen ervaringen nodig. Dit kunnen
oude ervaringen zijn waar je nog regelmatig aan terug denkt. En natuurlijk ook
situaties die nog gaan komen. Thuis, bij je werk, in de supermarkt. Geef jij je eigen
grenzen aan, ook als een ander ze misschien niet altijd respecteert?
Zijn jouw grenzen je al helemaal duidelijk? Of ben je ze nog aan het ontdekken?
Soms krijg je pas zicht op je grenzen tijdens of nadat iemand over je grens is
gegaan. Of als je zelf over je eigen grenzen bent gegaan. Dat zijn meestal geen fijne
ervaringen om ‘nog even’ aan terug te denken. Maar juist deze leermomenten zijn zo
belangrijk om je eigen grenzen steeds beter te leren kennen.
Vaak voel je pas wat wél klopt als je eerst hebt gevoeld wat niet klopte...

Stop!
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En... in hoeverre respecteer jij zelf je eigen grenzen?

Wat wil je wél?
Stap 4. Verlangen
Een belangrijke stap is écht contact maken met je eigen
verlangen. Daarvoor kun je deze vraag beantwoorden:
Wat wil je wél?

Alles wat je aandacht geeft,
groeit
Het kan heel noodzakelijk lijken om aandacht je blijven
schenken aan dat wat zoveel van je vraagt. Aan de strijd,
aan de dingen die je (nog) niet kunt veranderen, aan wat
niet goed gaat, wat je niet wilt. Maar misschien is het nu
tijd om iets te doorbreken... Om het anders te gaan doen...
Als je je aandacht gaat focussen op wat je wél wilt...
dan beweeg je automatisch in die richting.
In de richting van wat jíj wél wilt!
Tenminste, dat is mijn ervaring, persoonlijk en als
therapeut. Als het (nog) niet zo werkt, zit er vaak nog een
onbewuste angst of overtuiging in de weg. Je kunt deze
onder andere herkennen aan dat die doorgaans veel
energie kost. Herken je dit? Laat je het me weten?
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En... ook dit betekent niet dat je moet ontkennen wat niet
goed gaat of dat je niet mag voelen of balen van wat je zo
in de weg zit. Dat is er ook! Blijf eerlijk tegen jezelf. Je kunt
altijd weer naar stap 2 en van daaruit weer verder. Dat is
geen stap terug! Het klinkt misschien gek, maar ook terug
naar stap 2 is een stap vooruit. Ik kan je niet vertellen hoe
vaak ik door deze stappen heen ben gegaan!
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Er is altijd iets dat wél kan
Stap 5. Mogelijkheden
Als je contact hebt met je verlangen, kun je gaan kijken naar de mogelijkheden.
Wat kan er wel? Dit is een vraag die mij zelf door veel heftige periodes heen heeft
geholpen. Die me in veel uitzichtloze situaties op de been heeft gehouden.
Want er is áltijd iets dat wél kan, daar ben ik van overtuigd. En tot nu toe is het
nog altijd zo gebleken.
Want ook ikzelf heb ruime ervaring met onmacht, strijd en uitzichtloze situaties.
Soms werd me zelfs op het hart gedrukt: 'geef het op, het zal nooit veranderen'.
Toch bleef en blijf ik vertrouwen dat het wél anders kan. En er is inmiddels al
zoveel veranderd! Dat heb ik zelf gedaan, maar ik, ik kon het écht niet alleen...
Ook jij hoeft het niet alleen te doen! Dat is heel belangrijk (ook) in deze stap:
iemand die naar je luistert, die je ondersteunt, meedenkt,... die er voor je is.
Hulp vragen kan een heel grote stap zijn, zeker als je dat niet gewend bent.
Als je 't altijd alleen hebt gedaan. Maar hoe zou het zijn als er iemand voor je is?
Heb je iemand in je omgeving die oprecht naar je luistert zonder oordeel?
Waar je je veilig bij voelt om te delen wat jij wilt delen? Die mee kan en wil denken
in mogelijkheden? En bij wie je goed je eigen grenzen aangeeft?
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En dan...?
De volgende stap...
Sommige situaties zijn lastiger om uit los te komen, dan andere. Zo kan het
zijn dat je je in je werk veel krachtiger voelt dan thuis. Of net andersom. Met
de stappen in dit e-book kun je een flinke stap zetten, maar het is geen kanten-klare oplossing en geen garantie. Het is een weg. Een continu proces naar
meer en meer uit de onmacht. Naar meer en meer in je eigen kracht.
Je kunt dit zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. Sterker nog, steun kan
je er heel erg bij helpen. Je omgeving, maar ook professionele ondersteuning
kan nodig zijn. Ook hiernaar uitreiken is een krachtige stap. Ondanks dat
dit gevoelens met zich mee kan brengen van falen, niet goed genoeg je best
hebben gedaan, etc. Dat zijn misschien dingen die je als kind vaak te horen
hebt gekregen. En die nu totaal niet meer van toepassing zijn.
Hulp vragen is zo ontzettend moedig en krachtig!

Alles wat je deed en doet, was en is 't beste op dat moment.
Je bent mens; je mag fouten maken.
Die 'fouten' heb je namelijk nodig om te leren.
Dus wat is fout... als je er zoveel van kunt leren?
Zoek je ondersteuning in je omgeving of bij een therapeut?
Dan is het belangrijk dat je je er prettig bij voelt. Dat je je veilig voelt!
Maak bijvoorbeeld eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek om te
kijken hoe het voelt. In mijn praktijk ben je welkom via www.whoYOUare.nl.

Dit schreef ik in 2014 over mijn therapeut
tijdens mijn zware vechtscheiding...
Wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet
En haast verdrinkt in je verdriet
Als alle hoop vervlogen lijkt te zijn
En al het fijne is niet meer fijn
De wereld om je heen je lijkt te benauwen
En je je waarneming niet meer kunt vertrouwen
Als je je temidden van alle aandacht zó alleen voelt
Is het goud dat er iemand is die begrijpt wat je bedoelt
Die je helpt (in) te zien wat je niet meer zag
En zegt 'morgen begint altijd weer een nieuwe dag'
Zodat je aan de bomen weer groene blaadjes ziet
En ineens zijn de tranen zo vervelend niet
Iemand die je houvast en af en toe een knuffel geeft
Je helpt beseffen waarom je leeft
Dat er nog wél hoop blijkt te zijn
En mooi blijft mooi en fijn blijft fijn
Iemand die je warm en geduldig begeleidt
Naar je nieuw te ontdekken werkelijkheid
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(De) weg uit de onmacht
Nu je je bewust bent van waar je last van hebt,
de situatie accepteert waar je in zit,
contact hebt met wat je wél wilt,
steeds meer zicht hebt op wat er wél kan
en waar nodig ondersteuning hierbij hebt...
kun je allerlei nieuwe mogelijkheden gaan ontdekken en
uitproberen...
en ervaren wat er verandert... in jezelf, in je situatie,...
Wetende dat je nog steeds een ander niet kunt veranderen.
En wetende dat je jezelf niet hoeft te veranderen.
Waar nodig kun je telkens weer door deze stappen heen
om steeds meer uit de onmacht te komen.
Om nieuwe mogelijkheden te zien.
En om meer en meer in je kracht te komen.
De eerste stappen heb je al gezet!
Wat is jouw volgende stap?

Het pad ontstaat
door erop te lopen

you

who

are

Lao Tse
Ben je benieuwd hoe ik je hierin kan ondersteunen?
Om je te helpen weer in je kracht te komen
met o.a. energetische therapie en familieopstellingen.
Mail of bel me dan even om kennis te maken.
Je bent welkom zoals jij jij bent. Liefs, Hanneke
Hanneke@whoYOUare.nl - 06-14639595
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Colofon
Copyright © 2020 who YOU are
Auteur en fotograaf: Hanneke Speekenbrink
Vormgeving: Cynthia Foekema en Hanneke Speekenbrink
Ik ben Hanneke, energetisch therapeut en fotograaf. Wat je in dit e-book kunt
lezen, is een resultaat van mijn eigen ervaringen met onmacht als persoon en
de ervaringen van mijn klanten, retraite- en workshopdeelnemers en andere
mensen die ik heb leren kennen. Op mijn website www.whoYOUare.nl vertel ik
meer over mijn eigen ervaringen en kun je reviews van anderen lezen.

Met dank aan...
Dit e-book is mede tot stand gekomen door support, sparren en/of meelezen
van mam, Cynthia, Tijsje, Anne, Marianne, Stefan, Sarah, Jannie, Elise,...

Disclaimer
De stappen zoals ik ze heb beschreven zijn suggesties en uitnodigingen om
je te helpen ontdekken wat voor jou werkt. Zodat ook jij uit de onmacht kunt
komen en in je kracht. Dit e-book is een hulpmiddel bij je persoonlijke proces
om uit de onmacht te willen komen.
Enne... je doet het wel zélf...
maar je hoeft 't niet alleen te doen.

Download hier de printversie

Ik zie je
liefs, Hanneke

I may not be there yet
but I am closer
than I was yesterday
Jose N. Harris
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