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Introductie tot de Uitnodiging
van het Medicijnwiel
“You are not stuck where you are unless you decide to be.”
— Wayne Dyer

“Problems are simply ideas, which you do not allow to change shape.”
— Bashar

Dit e-book is bedoeld als l i c h t -voetige inspiratiebron voor de momenten waarop je je vast voelt
zitten in je eigen ideeën, en in een beperkende manier van denken. Het is met name geschikt voor de
intellectuele, overanalyserende vrouwen zoals ik, die vaak met de meest unieke ideeën komen, maar
die zichzelf ook heel goed klem kunnen denken.

Weet dat ik uit ervaring spreek (of schrijf, in dit geval) en dat dit e-book niet bedoeld is om je van je
over-analyse af te helpen. Dat gaat wellicht nooit ‘over’ en dat hoeft ook niet. De truc is om de
kracht die je frustratie aanstuurt als zodanig te herkennen en die energie positief in te zetten. Die
switch van frustratie naar positieve energie vraagt om een ander perspectief.

Door een ander licht te schijnen op de overtuiging die je vast heeft gezet in je denken — de oorzaak
van je frustratie — openbaart zich de keuze voor een verandering in die overtuiging. En een
verandering in je overtuiging(en) leidt tot een verandering in je handelen, waarmee je dus als vanzelf
loskomt!

Inmiddels heb je je wellicht al afgevraagd of het Medicijnwiel, laat staan dit e-book, wel het juiste
‘medicijn’ is voor jouw specifieke vraag of probleem. Ik kan je daar geen eenduidig antwoord op
geven omdat ook daar je overtuigingen hun werk zullen doen: als jij er (bewust of onbewust) van
overtuigd bent dat iets je niet kan helpen, dan helpt het ook niet. Wat ik je wel kan verklappen is dat
jouw nieuwsgierigheid je tot deze pagina heeft gebracht, en dat is een veelbelovend begin!
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De eerste keer dat ik het begrip ‘Medicijnwiel’ tegenkwam, had ik geen idee wat ik me daarbij voor
kon stellen. Het leek zo vaag, zo ongrijpbaar. Hoe kun je zo'n vaag concept praktisch toepassen?
Waar mijn brein in eerste instantie van de overanalyse op hol sloeg, begreep ik na verloop van tijd
dat het idee van het Medicijnwiel juist heel simpel is. Je hoeft bij het Medicijnwiel helemaal niks te
bedenken, het Wiel brengt eenvoudigweg in kaart wat er al is. Een plattegrond van wat er op dit
moment in je leven speelt, mét de mogelijkheid om een (nieuwe) route uit te stippelen, hoe handig is
dat!

Om voor mijzelf beter te kunnen bepalen hoe ik het Medicijnwiel wilde toepassen (op mijn leven),
ben ik gaan onderzoeken hoe andere mensen, andere sjamanen, dit Wiel hanteren. Al snel werd mij
duidelijk dat er voor het Medicijnwiel ongeveer net zoveel toepassingen als gebruikers zijn. Zoals
wordt uitgelegd op de bibliotheek website Shaman’s Way [1]:
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“... Medicijnwielen zijn van gedaante veranderd dankzij het gebruik in veel verschillende talen,
toepassingsvormen en interpretaties. Zoals met alle dingen is het aanpassingsvermogen de sleutel
tot overleven. De lessen van het Medicijnwiel zijn door veel stammen overgenomen. Het heeft zich
verplaatst, gelijk een wiel, van de verbindende rol in een stam naar een meer persoonlijke verbinding
voor het individu. Een persoonlijk hulpmiddel met de mogelijkheid om op veel verschillende niveaus
les te geven. ”
[vertaling PS]

Wat mij zo aanspreekt is dat het Medicijnwiel zélf het voorbeeld geeft van de functie waar het voor
bedoeld is: door flexibel te zijn en voor allerlei interpretaties toepasbaar te zijn, neemt het Wiel je
aan de hand en laat het zien hoe jij betekenis geeft aan veranderingen — en hoe jouw omgang met
die veranderingen makkelijker of moeilijker wordt, op basis van die betekenisgeving.

Wanneer we inzoomen op het woord ‘Medicijnwiel’, heb je wellicht al begrepen dat het ‘medicijn’ in
dit geval niet verwijst naar een pilletje of een (kruiden)drankje. Het medicijn mag hier op de
sjamanistische manier geïnterpreteerd worden: hoewel gebeurtenissen in je leven pijn kunnen doen,
kunnen die zelfde gebeurtenissen als medicijn worden beschouwd. Sjamanen noemen de pijn van
zulke gebeurtenissen vaak het medicijn omdat de ervaring ervan jou tot een sterker en wijzer
persoon heeft gevormd. Het medicijn heeft daarmee dus zijn werk gedaan!

Het ‘wiel’ staat voor de constante veranderingen in ons leven. De afwisselende seizoenen van onze
ronddraaiende Aarde, het komen en gaan van de mensen in ons leven, en onze fysieke en mentale
groei. Wielen en cirkels worden over de hele wereld gebruikt als representatie voor deze
doorlopende, natuurlijke bewegingen — denk maar aan mandala's, zandschilderingen, heilige
geometrie of het ultieme boek van verandering, de I Ching, wat het cirkelvormige yin-yang symbool
heeft voortgebracht.

Het Medicijnwiel is dus een spirituele oefening, bedoeld voor iedereen die zijn leven van dichterbij
durft te bekijken, om zo te groeien van wat zij/hij tegenkomt.
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De plattegrond van het Medicijnwiel komt tot stand door te weerspiegelen wat er bij jou van binnen
afspeelt. Jouw diepste, innerlijke overtuigingen — die regelmatig dienst doen als belemmeringen —
en eventuele angsten waar je normaal gesproken niet zo bij stil staat. Dat je er niet bij stil staat,
betekent echter niet dat ze er niet zijn. Een belemmerende overtuiging (“Ik kan dat nu eenmaal
niet.”) vormt een schijnbaar doodlopende straat, die je eens in de zoveel tijd toch weer inloopt. Om
er vervolgens snel weer van weg te lopen met de gedachte “Oh ja, ik kan dat nu eenmaal niet.” Aan
het einde van de straat blijkt er een heel mooi voetpad te zijn, maar omdat jij nooit tot het einde van
die straat bent gelopen — uit angst, gewoonte, noem maar op — heb je geen idee. Doordat het
Medicijnwiel die straat in kaart brengt, en zo dus zichtbaar maakt, kun je eindelijk besluiten om er
toch eens dieper op in te gaan...

We zoomen weer even uit en richten ons wederom op de inhoud van dit e-book. Ter verdere
verduidelijking:

De flexibiliteit van het Medicijnwiel maakt het een ideaal instrument voor het

Prisma van

Perspectieven waar ik je mee laat kennismaken via dit e-book. Op het eerste gezicht staan er vier
thema's centraal, herkenbaar aan de opdeling van het Wiel in vier vlakken. Echter, wanneer een
thema vanuit een bepaalde hoek, een specifiek perspectief, bekeken wordt komen er ineens allerlei
sub-thema's aan het licht. Afhankelijk van hoe ver jij bereid bent in te zoomen op wat het
Medicijnwiel aan je reflecteert, wordt de plattegrond van je leven alsmaar overzichtelijker.

Verder gebruik ik het woord ‘uitnodiging’ om je uit te nodigen in een wereld van magie, van
voortdurende ontdekking, van het Grote Onbekende, en van l i c h t -heid. Luchtigheid in bewegen,
in denken, in zijn. Niet om het donker te negeren, of om ‘serieuze zaken’ te omzeilen, maar om er een
ander l i c h t op te schijnen en alles te kunnen accepteren. Acceptatie vanuit com-passie (met
passie). Een compassie geboren uit de empathie voor onszelf en voor anderen.

Ten slotte, omdat er veel versies van het Medicijnwiel beschikbaar zijn, kies ik voor:

de vier windstreken (Oost, Zuid, West en Noord),
vier basiskleuren (geel, rood, zwart en wit), en
vier basiscomplexen die een mens opmaken (Spiritueel, Emotioneel, Fysiek, Mentaal).
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De onderdelen van het Medicijnwiel zijn oorspronkelijk door mij beschreven om iedere week van de
maand januari een andere focus en intentie te geven — als extra motivatie voor je goede
voornemens. Uit de context van die maand gehaald, is de Uitnodiging van het Medicijnwiel uiteraard
nog steeds van toepassing. Of je nu besluit om een week, een dag of een uur met ieder van de vier
thema's door te brengen, de invitatie blijft dezelfde: je wordt uitgenodigd om vanuit een bepaald
aandachtspunt naar je leven te kijken, er bij stil te staan en te bemerken wat het bij je oproept en
met je doet.

Nadat je alle vier thema's hebt doorlopen, heb je een beter idee van waar je staat in je leven.
Omdat ieder thema je uitnodigt om je houding ten opzichte van dat domein (Spiritualiteit, Emoties,
het Fysieke en het Mentale) grondig te onderzoeken, heb je de kans om je (Hogere) Zelf beter te
leren kennen. Je (Hogere) Zelf kun je beschouwen als de pijl met de bijbehorende tekst ‘Je bevindt je
nu HIER’. Per slot van rekening, hoe kun je weten waar je heen wilt, als je niet weet waar je bent?

De uitnodiging is om je eigen verkenner te worden op de weg om jezelf beter te leren kennen, en het
beste advies dat ik je kan geven is om eerst te verdwalen.

Als je echter het gevoel hebt dat je vastzit in je proces van het Medicijnwiel, stuur me dan gerust een
bericht via https://www.socialmediashaman.com/contact

Ik wens je een verkwikkende reis toe op dit specifieke pad van zelfontdekking!

Uit liefde en l i c h t,
Pauline

Foto: Pauline Siebers

4

Het Medicijnwiel als gids
voor verschillende perspectieven
We zijn ons er misschien niet altijd van bewust, maar ons perspectief op het leven verandert
regelmatig — vaak in kleine aanpassingen, soms met de oerknal van een nieuw inzicht. Iedere
verandering in perspectief, evenals iedere nieuwe interpretatie die we aan de collectie toevoegen,
baant de weg van het pad naar meer zelfinzicht en authenticiteit.

WIE DENK JE WEL NIET DAT JE BENT?
Laten we beginnen met het belangrijkste ingredient van het Prisma van Perspectieven: het
perspectief waarmee jij naar jezelf kijkt. Het totale Prisma omvat alles over jou, dus dat betekent
ook al je gebreken, gemaakte fouten en duistere gedachten. Doorgaans kijk je echter naar delen
van jezelf, en dan ook nog vanuit een zeker perspectief (gedefinieerd door waar je je op dat
moment in je leven bevindt). Dankzij deze compartimentalisatie [2] blijven veel beperkende
overtuigingen verhuld of zelfs opzettelijk verborgen:

“Compartimentalisatie is het gebeuren dat zaken die bekend zijn in één deel van de geest, of de
hersenen, afgeschermd worden van andere delen van de geest. Dit is een gevolg van de organisatie
van de hersenen in min of meer zelfstandig functionerende eenheden, die met speciale
communicatielijnen met elkaar verbonden zijn.
(…)
Dat compartimentalisatie zo veel voorkomt is niet verwonderlijk. Als het al mogelijk is voor zoiets
fundamenteels als pijn en soortgelijke hersenprocessen waarbij geen wil betrokken is, is het
natuurlijk nog veel makkelijker voor processen waarbij onze bewuste hersenprocessen wel betrokken
zijn, dat wil zeggen: onze wil. Als mensen iets willen geloven, of juist niet, is er niet alleen de fysieke
mogelijkheid tot compartimentalisatie, maar is er ook een wens toe.“

Al die donkere kanten van schaamte, schuld en andere angsten die we weg weten te duwen worden
doorgaans dus naar een ander compartiment verplaatst. Alles wat je ‘weg’ blijft duwen, bestaat nog
steeds zolang er een overtuiging van waarheid aan ten grondslag ligt. Zodra je stopt die overtuiging
te geloven, zodra je die ‘waarheid’ niet meer vertrouwt, verliezen ook eventuele aanverwante
gevoelens van angst, schaamte en schuld hun bestaansrecht. Iedere overtuiging brengt eigen
emoties en handelingen voort dus bij het ontbreken van een bepaalde overtuiging, vervallen de
emoties en handelingen die eraan verbonden waren ook. Kortom, een verandering van waarheid,
verandert je gedrag. En ander gedrag schept nieuwe mogelijkheden.

Het niet meer geloven van die (beperkende) overtuigingen, het achterhalen van de redenen waarom
je die angst of overtuiging zo lang voor waar hebt aangenomen, wordt ook wel schaduwwerk
genoemd.

Schaduwwerk brengt ‘duistere’ overtuigingen, zoals bepaalde angsten, schuld- en
schaamtegevoelens, aan het licht. Eén van de meest essentiële ingrediënten bij schaduwwerk is het
open staan voor andere perspectieven. Zolang je met hetzelfde perspectief — door dezelfde bril als
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het ware — naar jouw ‘duistere’ overtuigingen blijft kijken, blijven ze net zo waar en is er dus geen
reden om te veranderen. Zet een andere bril op en voilà: diezelfde waarheid ziet er ineens heel
anders uit! Misschien juist extra waar, of misschien juist heel onredelijk ineens. Hoe het ook zij, de
toepassing van verschillende perspectieven biedt je de mogelijkheid om latente overtuigingen in te
zien en de keuzevrijheid om beperkende overtuigingen te vervangen door meer bekrachtigende
overtuigingen.

Laat mij je hierbij tevens een wellicht nieuw perspectief over die beperkende en ‘duistere’
overtuigingen aanbieden: in plaats van ze te beschouwen als lastig en iets om van af te willen, kun
je die angsten, schaamte- en schuldgevoelens ook zien als leraren op weg naar een l i c h t e r e
versie van jezelf. Met andere woorden, je hebt die duistere kanten niet voor niets proberen te
verstoppen, dus zodra ze weer tevoorschijn komen, kun je net zo goed onderzoeken welk doel en
welke beperkende overtuiging ze dienen.

WAT ZIJN VOORBEELDEN VAN ANDERE PERSPECTIEVEN?
Laten we eerst nog even duidelijk maken wat het verschil is tussen een overtuiging en een
perspectief:

terwijl een overtuiging duidt op de mentale acceptatie van een claim als (waarschijnlijke) waarheid,
ook wel een aanname genoemd, wijst een perspectief op een mening, of beter gezegd een visie.
Een visie op een overtuiging bijvoorbeeld.

Hieruit volgt dat er gemakkelijk verschillende meningen over één en dezelfde overtuiging kunnen
bestaan. Dat is hoe mensen elkaar doorgaans pogen te overtuigen van ‘de’ waarheid. Tegelijkertijd
is het juist zo interessant om al die uiteenlopende meningen — perspectieven dus — te bestuderen,
aangezien ze allemaal een andere kant van die ene waarheid belichten. Zo kom je er namelijk
achter of die waarheid wel jouw waarheid is; of het een overtuiging is van jezelf of een aanname
die je van anderen hebt overgenomen — om welke reden dan ook.

De realiteit is dat de meeste van onze overtuigingen — wanneer we er voor het eerst bewust naar
kijken — de overtuigingen en waarheden van andere mensen blijken te zijn, in plaats van die van
onszelf. Dit is heel normaal, gezien het feit dat we als kinderen afhankelijk waren van deze mensen
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(ouders, voogden, leraren, enz.), terwijl ons brein al hun informatie opzoog als een spons. We
hebben daardoor veel waarheden als de onze aangenomen, simpelweg omdat het betekende dat
we geaccepteerd zouden blijven door de mensen die ons voedsel en onderdak boden (een thuis,
een gevoel van veiligheid en zekerheid). Helemaal niks mis mee. Totdat je erachter komt (door
middel van schaduwwerk) dat sommige overgenomen overtuigingen belemmerende overtuigingen
zijn.

Voorbeeld: als kind had ik een hekel aan wiskunde omdat het voor mij niet logisch was. Mijn leraren
konden me nooit helpen begrijpen waarom bepaalde vergelijkingen werkten zoals ze deden, en ik
kon op mijn beurt niet goed verwoorden wat ik er zo ingewikkeld aan vond. Als gevolg hiervan
ontwikkelde ik de gewoonte om alles wat met getallen te maken had te ontwijken en zei ik vaak dat
“ik gewoon niet goed ben met getallen”. Een bevestigende uitspraak die nogal wat onhandigheid
heeft veroorzaakt in mijn dagelijkse realiteit! Tot ongeveer acht jaar geleden, toen ik het
fascinerende concept tegenkwam van de numerologie (de studie van getallen en de energieën die
ze bevatten). Om de een of andere reden is numerologie voor mij volkomen logisch, en met mijn
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groeiende begrip van deze benadering van cijfers groeide ook het vertrouwen in mijn handigheid
met getallen.

Foto: Nothing Ahead / Pexels

Nu kun je zeggen dat dit een kwestie van opgroeien is geweest, en dat was gedeeltelijk ook zo.
Belangrijker is echter dat ik me tijdens de ontdekking van de numerologie bewust werd van de
overtuiging die ik nog steeds vasthield: “Ik ben gewoon niet goed met getallen”. Het was een
overtuiging die ik had overgenomen van mijn leraren, die geen geduld meer hadden nadat ze hun
idee van wiskunde te vaak hadden uitgelegd. Toen ik me bewust werd van deze oude ‘waarheid’,
besloot ik het te vervangen: “Getallen zijn logisch voor mij!”. Je kunt je voorstellen hoeveel mijn leven
sindsdien is veranderd.

Wanneer je jouw overtuigingen onderscheidt van die van andere mensen, kun je nog steeds besluiten
om sommige (of zelfs vele) van de laatst genoemde vast te houden omdat ze goed voelen. Maak
niet de vergissing om de overtuigingen van andere mensen over te nemen vanuit het idee dat het
‘juist’ is om te doen — uit loyaliteit aan die mensen, omdat je denkt dat zij het beter weten, of wat je
dan ook bedacht hebt als reden. De waarheden van andere mensen volgen omdat je denkt dat ze
gelijk hebben, zegt immers niks over die waarheid zelf.

Voorbeeld: doordat social media als communicatiemiddelen relatief nieuw zijn, hebben veel mensen
de overtuiging dat ze er niks van bakken, terwijl ze er wel iets mee zouden ‘moeten’. Ze volgen trouw
de influencers/marketeers die het zogenaamd beter weten, zonder zich echt af te vragen wat ze
zelf van social media willen. De huidige stand van zaken is dat social media in handen zijn van grote
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bedrijven (de Big Tech) die daarmee bepalen hoe en wat wij via die media kunnen communiceren.
Maar wat als die ‘verplichte’ kaders helemaal niet werken voor jou? Dan is het dus niet een kwestie
van ‘er niks van bakken’, maar een kwestie van eigen-wijsheid. En vervolgens aansturen en op zoek
gaan naar (digitale) communicatiemiddelen die wél passen bij jouw authentieke uitingen. Hierin
werkt het internet net zoals de rest van onze realiteit (duh, het is er onderdeel van!): de
toepasselijkheid van een ‘waarheid’ verschilt per persoon.

Dus, ter aanvulling, wanneer je aan een bepaalde overtuiging/waarheid twijfelt, laat er dan gerust
een paar verschillende perspectieven op los en bemerk hoe anders die overtuiging ineens aanvoelt:

het perspectief van TIJD — stel je dezelfde overtuiging (en eruit voortvloeiende handelingen) voor
in de Middeleeuwen. Voelt het dan belachelijk of juist meer waar? En wat als je deze
overtuiging over 300 jaar in de toekomst zou toepassen...?

het perspectief van Joseph Campbell, ofwel The Hero's Journey [3] — is dit een overtuiging die
past bij de held of eerder bij de anti-held? En met wie identificeer jij je? Of: op welk moment
van The Hero's Journey komt deze ‘waarheid’ naar boven, volgens jou? Voelt het dan belachelijk
of juist meer ‘waar’?

het perspectief van het Medicijnwiel — lees vooral verder!

HOE KOM JE AAN MEERDERE PERSPECTIEVEN?
Dit document is een hulpmiddel door je de vier perspectieven van het Medicijnwiel te bieden. Het
Medicijnwiel presenteert je voortdurend evoluerende visies — ‘voortdurend evoluerend’ omdat je ze
anders interpreteert naarmate je groeit in bewustzijn en ontdekking. Je veranderende perspectieven
veranderen daarom niet zozeer je authentieke Zelf, maar verdiepen je kennis van alles wat je bent.
Het Medicijnwiel sluit aan op deze verdieping door je een beweging te bieden bestaande uit vier
delen (waartoe altijd vier elementen van een groter geheel kunnen behoren), en helpt je daarmee op
jouw ontdekkingsreis.

In je dagelijks bestaan heb je natuurlijk niet altijd evenveel behoefte om de vier thema's van het
Medicijnwiel door te nemen. Wanneer ik het gevoel heb dat een overtuiging niet meer werkt voor mij,
wanneer ik twijfel aan de intrinsieke waarheid ervan, zoek ik ook wel andere perspectieven op door:

een wandeling te maken (wat letterlijk een andere visie op de wereld brengt!)
een kop thee te zetten (die beweging alleen al brengt soms zoveel meer teweeg...)
te knuffelen met een huisdier (hoe kijken deze dieren naar de wereld?)
een vriend(in) op te bellen (wat is waar voor haar/hem?)
een boek te lezen (wat is waar voor de mensen in dat boek?)
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Uitnodiging Medicijnwiel

Social Media Shaman

DEEL 1: OOST

SPIRITUEEL
geel

Afbeelding: Pauline Siebers
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Social Media Shaman

DEEL 1: OOST

SPIRITUEEL
geel
Connectie met Spirit
Spiritueel

= spirit-HEEL

Onze verbinding met onszelf én met anderen, via onze
verbinding met Spirit als GEHEEL.

Terwijl ons leven zich vormt door balans, chaos, verstoring en
stroming, ontdekt ieder van ons haar/zijn unieke aandeel in
het Grotere Geheel. Beetje bij beetje, door de acceptatie
van steeds meer van onze fouten en schaduwen, realiseren
we dat er geen Geheel is zonder een ieder van ons.

Qua windstreek vormt het Oosten een logisch startpunt
omdat het is waar de zon opkomt en waar iedere nieuwe
dag tot leven komt. Het vertegenwoordigt de kans op een
nieuw begin, een do-over als je wilt, en de mogelijkheid om
nog meer van jezelf te ontdekken.

Foto: Pauline Siebers

Ik voel mijn connectie met Spirit (de Bron, God, de, Kosmos, het
Universum of welke naam je ook prefereert) het sterkst wanneer ik
mediteer. Voor mij is dat de meest gemakkelijke connectie: ik sluit mijn
ogen, ik adem uit mijn hart, en al snel voel ik…enorme liefde, warmte,
zachtheid en compassie voor alles wat er in mijn leven en in mijn
(drukke) hoofd plaats vindt.

Moeilijker wordt het wanneer ik me gekwetst voel, of zelfs wanneer ik
pijn in de ogen van anderen zie. Waar is Spirit dan? In mijn oefening
van compassie. Door mijn mededogen ben ik mede verspreider van het
gedogen (een toelaten vanuit onvoorwaardelijkheid) van de liefde van
Spirit, zo ver als ik menselijk kan.

De eerste uitnodiging is om jouw relatie met Spirit te verkennen.

Houd bij het doorlopen van de vragen het volgende in gedachten:
jouw relatie met Spirit krijgt vorm in je spirituele oefening. Dus, om het
simpel te houden, let gewoon op je (spiritueel getinte) handelingen en

Foto: Allie Smith / Unsplash

de relatie openbaart zich vanzelf!
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Uitnodiging Medicijnwiel

Social Media Shaman

DEEL 1: OOST

SPIRITUEEL
geel
DE UITNODIGING - DEEL 1
Hoe definieer jij ‘spiritueel’?

Hoe ontmoet jij Spirit in je dagelijkse leven (bijvoorbeeld door meditatie, door in de
natuur te zijn, vrijwilligerswerk, hardlopen, yoga, bidden, enz.)?

Wanneer voel je je niet verbonden met Spirit, wanneer vraag je je af of er zo iets als
Spirit bestaat ...?

Wat denk/doe je als je zo'n ontkoppeling voelt? Beoordeel je jezelf daar bijvoorbeeld
negatief over? Of kun je dat gevoel van loskoppeling omarmen als onderdeel van het
mens zijn?

Hier is een tip: soms is Spirit als de wind. We kunnen de wind niet zien, behalve wanneer
het onze omgeving beweegt, maar we kunnen de wind wel voelen. En als de wind gaat
liggen, vragen we ons soms af of het nog bestaat en/of dat het terug zal komen.
Uiteindelijk doet de wind dat altijd. Daarom kunnen we twijfelen aan het bestaan ervan,
maar onze twijfel betekent niet dat het niet bestaat!

Als je zin hebt om meer spirituele oefeningen toe te voegen aan je dagelijkse leven, wat
zou je dan willen toevoegen?

Hier is een tip: als je je het lastig vindt om een oefening te bedenken, kies dan voor de
achterstevoren benadering. Begin met het (spirituele) gevoel dat je wilt ervaren als gevolg
van deze oefening. Wanneer voelde je dat voor het laatst? Wat heeft dat gevoel toen
veroorzaakt? Denk eraan om het l u ch t i g te houden. Aangezien we allemaal door en uit
Spirit gemaakt zijn, is de verbinding altijd aanwezig ... we vergeten gewoon dat die
connectie er al is. Spirituele oefeningen zijn slechts her-INNER-ingen aan de bestaande
verbinding met Spirit.

Foto: Simon Wilkes/ Unsplash
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Emoties begrijpen
Emotie

= Energie in motie (als beweging, een passage)

Je overtuigingen genereren je emotionele reacties. Terwijl
de energie van je overtuigingen door je heen beweegt, krijg
je feedback, zodat je die overtuigingen eventueel kunt
veranderen.

Emoties lijken vanuit een bodemloze diepte op te komen,
vanuit het zuiden opgetrokken, en je geen andere optie te
geven dan ze te voelen.

In het verleden voelde ik me machteloos wanneer een
negatieve emotie het ‘overnam’. Mijn gedachten volgden
blindelings de emotie, en ik hield de beweging in stand (in
plaats van deze volgens natuurlijke wetten spiraalsgewijs
naar beneden te laten bewegen), zelfs nadat de energie al
zijn intense kracht verloren had.

Ik begrijp nu dat onze emoties onze waarheden
weerspiegelen. Een emotie verschijnt als vertegenwoordiger
van de overtuiging die we over iemand of iets hebben. Door
de emotie te accepteren en door de energie door ons
lichaam te laten stromen, krijgen we inzicht in onze

Foto: Pauline Siebers

overtuigingen.

Dit kan leiden tot de vreugdevolle ervaring van onze optimistische overtuigingen, een
verhoging van ons zelfvertrouwen, geluk en een gevoel van welzijn. Of het kan leiden tot de
ervaring van onze pessimistische overtuigingen, wat we dan meestal willen onderdrukken.
Als we deze e-motie echter aannemen en ons afvragen welke overtuiging het
vertegenwoordigt, krijgen we de kans die om te vormen tot een positievere overtuiging!

Onthoud: innerlijke verandering kan alleen plaatsvinden als je verantwoordelijkheid neemt
voor de huidige status. Dus:

VOEL het (laat de energiebeweging door je stromen),
EIGEN het toe (beantwoord met volwassen bekwaamheid),
WIJZIG het (vervang een ongewenste overtuiging door het tegenovergestelde)!
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DE UITNODIGING - DEEL 2
Weet jij welke emotie je ervaart als je emotioneel bent? Het zal je misschien verbazen
hoe weinig we weten over wat we eigenlijk voelen ... omdat de meeste gevoelens
worden genegeerd en gebagatelliseerd in veel westerse culturen!

Hier is een tip: gebruik de lijst met emoties [4] op de volgende pagina om je te begeleiden
in je proces van voelen, toe-eigenen en (indien nodig) het veranderen van een overtuiging.

Welke emoties ervaar je het meest? Ben je bereid om emotioneel te zijn in bijzijn van
andere mensen?

Hier is een paradox: de ervaring van de ene emotie kan onmiddellijk een andere
veroorzaken, namelijk het gevoel van schaamte. De schaamte verhindert je dan om de
emotie te laten stromen, waardoor de energie van die emotie in je lichaam stagneert.
Geen wonder dat sommige mensen gewoon EXPLODEREN nadat ze te veel emotionele
energie hebben opgestapeld! Wanneer je, daarentegen, beseft hoe belangrijk het is om de
energie door je heen te laten gaan, wordt de schaamte vervangen door mededogen ... voor
jezelf. Tegelijkertijd ervaren de mensen om jou heen je emotie helemaal niet als ‘lastig’ —
zoals je misschien verwacht — wanneer die energie goed de ruimte krijgt. Sterker nog,
energie die ruimte krijgt klaart de lucht én anderen voelen zich meer met je verbonden
omdat jij je gevoelens durft te laten zien. (Zolang jouw emoties oprecht zijn, uiteraard.)

Foto: Sharon Mccutcheon / Unsplash
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zwart
Fysiek in het NU
Fysiek

=

de fysica van ons fysieke bestaan.

Het gebied waar de natuurlijke eigenschappen van materie
en energie hun krachten bundelen.

Het westen is waar de zon ondergaat, een touchdown van
licht naar de aarde, en het begin van een zwarte nacht.
Terwijl we ons lichaam neerleggen — onze energie en
materie toevertrouwend aan Moeder Aarde — ontstaat een
moment om naar binnen te keren. Middels het domein van
onze dromen maken we ons tijdelijk los van de lichamelijke
materie en begeven we ons in andere dimensies.

Ik begin met je te vertellen over de nacht omdat het de
gemakkelijkste plek is om aanwezig te zijn in het NU. Ja,
demonen kunnen ons in dromen achtervolgen en mensen
houden over het algemeen niet van het donker, vooral omdat
— anders dan in daglicht — er niets meer te verbergen valt.
Wanneer de duisternis opkomt, wordt alles verborgen onder
dezelfde zwarte deken. Maar het donker dwingt ons ook te
herinneren dat we ons eigen l i c h t zijn en dat we dat licht

Foto: Pauline Siebers

alleen in het NU kunnen aanzetten.

Dus vat de dingen l i c h t op! We hebben de neiging om veel ‘zaken’ (= dat wat in ons hoofd zit, doet
stress voorkomen als materie) serieus te nemen en zwaar te laten wegen, waarmee we het meest
briljante aspect van ons lichaam over het hoofd zien: het HIER (locatie) en NU (tijdloos).

Een hongerige maag wordt niet gevuld door de belofte van een toekomstige maaltijd. Een
onderbuikgevoel — oftewel je intuïtie — komt nooit te vroeg of te laat, het is er altijd wanneer het
telt. Onze neiging om aanwezige lichaamssignalen te negeren en te denken dat we intuïtie te slim
af kunnen zijn, verandert niets aan het feit dat ons lichaam altijd gelijk heeft (precies op tijd, het
juiste signaal). Leer naar deze signalen te luisteren en je leert de stroom van het leven te volgen.
Volg de stroom van het leven en je zult zien dat alles wat je echt nodig hebt er al is, in het huidige
moment!
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DE UITNODIGING - PART 3
Hoe houd jij de energie en materie van je lichaam bijeen of vast?
Ben je je bewust van je lichaamshouding? Laaghangende schouders staan voor het
idee dat je het gewicht van de wereld draagt. Gesloten handen (vuisten) staan voor
jouw idee dat het niet veilig is om te openen. Noteer en experimenteer met
verschillende houdingen. Je zult versteld staan van de snelle feedback die een
verandering in energie en materie teweeg brengt!
Is je intentie om gewicht te verliezen tot nu toe geen succes? Onze lichamen
(ver)dragen en verteren niet alleen wat we eten, maar ook — vaak zelfs meer! — wat
we denken en wat we niet loslaten. Ik heb mijn dieet al talloze malen veranderd en
mijn lichaam reageert slechts op één ingrediënt: het goed voelen over mezelf.
Nogmaals, je lichaam reageert alleen in het huidige moment, dus voel je NU goed,
en vertrouw erop dat verdere resultaten later verschijnen. Ervan uitgaande dat je
het goed voelen vertaalt in je favoriete sport/beweging, en dat je het drinken /
eten / de informatie tot je neemt waarvan je weet dat ze gezond zijn!

Wanneer energie wordt gedwongen onnatuurlijk te stromen, genereert dat pijnsignalen.
Met andere woorden, waar doet het pijn? Neem waar zónder te wensen dat de pijn
weggaat. Deze pijn is het laatste redmiddel van je lichaam wanneer je op alle andere
manieren hebt geweigerd naar je Zelf te luisteren! (Je weet wel, de lichte krimp voordat
je die hap nam, de plotselinge kikker in je keel toen je ‘ja’ zei en ‘nee’ bedoelde ...) Nu,
doe je ogen dicht en luister: wat zegt de pijn?

Wat je ook fysiek ervaart — of je nu ziet, hoort, aanraakt, proeft of ruikt — heb het lief.
Ter herinnering: je kunt niet veranderen wat je niet ‘bezit’ (= acceptatie), dus hou er
eerst van en kijk dan pas of het je kunt veranderen.

Foto: NEOSiAM 2020 / Pexels
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Mentaal - introductie
Zoals op de volgende pagina verder wordt beschreven, zijn alle delen van het Wiel — alle
windrichtingen — onderling met elkaar verbonden. En ook al verwerken we bepaalde
omstandigheden eerst via onze spirituele connectie — of zelfs via onze fysieke verbinding —
het brein beschouwt zichzelf altijd als de eerste die het weet. Ik nodig je uit om te mijmeren
over deze vraag: hoeveel vertrouwen heb jij in je eigen gedachten?

Voor de meesten van ons is het brein geconditioneerd om ons hele leven te leiden! Ik weet
niet hoe het met jou zit, maar die gedachte alleen al vind ik vermoeiend. Daarom mediteer
ik en train ik mijn brein om zo flexibel mogelijk te zijn. Om open te staan voor alternatieve
en nieuwe ideeën, voor creativiteit, voor inspiratie ... én om mijn hart toe te laten. Eigenlijk
is het andersom: ik ervaar dat het gemakkelijker is om de stroom van het leven te volgen
wanneer ik luister naar de wijsheid van mijn hart, in plaats van naar de overmaat aan ratio
in mijn brein.

Dankzij onderzoek van het HeartMath Instituut [5] ben ik in aanraking gekomen met deze
hart-elijke manier van leven. Tot medio januari 2019, toen mijn hart het overnam en ik werd
getrakteerd op een dag vol van verhelderende momenten. Sinds die dag ben ik in staat de
gedachten van mijn brein te onderscheiden van de gids die mijn hart is — en volg ik over het
algemeen de adviezen van de laatst genoemde. Deze verschuiving in ‘wie is de baas’ hield
een mentale beslissing in — gevolgd door nieuwe neurale paden in mijn hersenen — zoals in
dit artikel [6] wordt uitgelegd:

“... het brein ervan overtuigen om te accepteren wat het als ‘irrationeel’ beschouwt, is de uitdaging
die in het HeartMath-model wordt opgepakt door te onderzoeken hoe en of de hart / hersenensplitsing of ‘inconsistentie’ opgelost kan worden. De westerse visie beweert dat het brein de senior is
van het hart: onze culturele en educatieve focus ligt op het brein, dat gewend is te geloven dat het
de baas is. Maar de overgang naar het hart maken is net zo eenvoudig als het opzettelijk creëren
van nieuwe neurale paden in het brein. ‘Het menselijk brein houdt niet van verandering. Ga dus naar
het hart om berichten naar de hersenen te sturen’, zegt Gregg Braden.

McCraty besprak coherentie en genezing en zei: ‘Levende systemen hebben het vermogen om
zichzelf te genezen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat zelfregulatie van het hart de bloeddruk
verlaagt, de hormonale balans verbetert en een beter herstel van hartaanvallen oplevert. Meer
samenhang betekent meer gezondheid. Coherentie vergemakkelijkt de natuurlijke regeneratieve
processen van het lichaam.’” [Vertaling PS]

De uitnodiging van het vierde deel van het Medicijnwiel is hiermee tweeledig: terwijl jij je
meer bewust wordt van wat er in je brein omgaat, kun je ook openstaan voor de
boodschappen van je hart?
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Mentale mijmeringen
Mental

=

de relatie met je brein.

mentaal [m.b.t. de geest] {mental
l atijn mentalis [van de ziel, van de
mentis) (vgl. memento ). [7]

1777} <

frans

mental <

geest], van mens (2e nv.

Het Noorden is waar wij denken dat het bewustzijn
bivakkeert. Hoe verder we ons ontwikkelen als samenleving,
des te meer we ons denkvermogen verafgoden. Kijkend naar
de herkomst van het Nederlandse woord ‘mens’ (Latijn: zie
hierboven), is er de suggestie dat het brein de volledige
mens bevat.

Door de drie voorgaande delen van het Medicijnwiel te
bestuderen, herken je hun onderlinge verband: het Spirituele
Oosten neemt het Fysieke Westen in zich op zoals het
lichaam zich in de ziel bevindt en de ziel zich zo op aarde
uitdrukt; het Mentale Noorden brengt het Emotionele Zuiden
voort via de overtuigingen die onze gevoelens opwekken,
gevoelens die ons op hun beurt weer doen nadenken over

Foto: Artem Beliaikin / Pexels

wat wij als waarheid beschouwen.

Ongelofelijk eigenlijk, hoe de creatieve en verbeeldingscapaciteiten van het brein vaak
opzij geduwd worden door onze voorkeur om ons zorgen te maken over het verleden en de
toekomst. Ik bedoel, wáár zijn die doembeelden van vroeger en nu, behalve in jouw
gedachten?

Er is echter nóg een brein, een die zich denkbeeldig verder naar het Noorden bevindt: het
Hogere Bewustzijn of je Hogere Zelf. Het Hogere Bewustzijn verbindt het fysieke brein met
de Ziel en heeft daarom meer overzicht. Onze verbeelding communiceert onze wensen aan
het Hogere Bewustzijn, wat het belang van (dag)dromen en meditatie versterkt. Gezien de
overzichtspositie van het Hogere Bewustzijn is dit dé manier om je Zelf in de juiste richting
te sturen! Ik nodig je uit om hierover te mijmeren en waar te nemen waar je bewustzijn mee
komt.
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DE UITNODIGING - DEEL 4
Hoe bewust ben jij van wat er in je hoofd gebeurt? Dit is waar het bij mindfulness om
gaat: het helpt je te ontdekken waar je geest vol van is. En ja, de beste training om
meer bewust te zijn van je gedachten, is die van meditatie.

Hier is een tip: na een decennium van dagelijkse meditaties, beschouw ik de kunst van het
mediteren in het vermogen om je te blijven concentreren zonder weg te lopen voor wat er
in je hoofd opkomt. Je ogen sluiten helpt bij de concentratie, maar veel surfers mediteren
op de golven. Ook stilzitten kan je concentratie verbeteren, maar ik breng mezelf tijdens
het sporten graag in een meditatieve trance. Geloof me, de grootste uitdaging is het onder
ogen komen van de gedachten die uit de diepten van je geest opstijgen. Wanneer je die
gedachten eenmaal kent, hoef je ze echter niet meer te geloven. In plaats daarvan kun je
verkennen waar ze allemaal over gaan. Waar komen deze gedachten — vaak herkenbaar als
de stemmen van anderen — vandaan? Wil je ze nog geloven? Of wil je in plaats daarvan
iets anders geloven? Onthoud: zodra je je eenmaal bewust bent van een overtuiging, mag
je kiezen of je je eraan vasthoudt of niet — ja, zo simpel is het!

Hoe is je relatie met je bewustzijn? Met andere woorden, hoe klinken de (innerlijke)
gesprekken met jezelf?

Hier is een tip: ik ben vaak de stelling tegengekomen dat we nooit zo tegen een vriend(in)
zouden praten zoals we dat tegen onszelf doen. Hoe waar is dit voor jou? Nogmaals, dit is
een bewustmakingsoefening omdat het vraagt dat je je bewust wordt van (een deel van) je
denken. Innerlijke gesprekken komen vaak naar voren bij succesvolle prestaties. Als ik
bijvoorbeeld merk dat ik meer kilometers in minder tijd heb gelopen, feliciteer ik mezelf in
mijn hoofd. In het verleden, daarentegen, wanneer ik een ‘dwaze’ opmerking maakte, werd
ik boos op mijzelf. Gelukkig heb ik inmiddels geleerd veel vriendelijker voor mezelf te zijn.
Het bewijs van deze bewering tref je op de volgende pagina!

Foto: Shiva Smyth / Pexels
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Pas nadat ik de Mentale mijmeringen had geschreven, schreef ik de inleiding van deel 4.
Tijdens het schrijven van dat stuk gebeurde er iets: ik kwam bij een brug die ik in mijn
gedachten niet kon oversteken.

Voor de Mentale mijmeringen kwam het deel over het Hogere Bewustzijn op natuurlijke
wijze naar voren, en hetzelfde gebeurde voor het deel over het hart in de bijbehorende
inleiding. Ik betrek nu al meerdere jaren zowel mijn Hogere Bewustzijn als mijn hart bij mijn
dagelijks leven. Altijd resulterend in de meest verbazingwekkende ‘toevalligheden’, een
helder hoofd en hartverwarmende gevoelens.

Hoe het ook zij, mijn brein kon de verbinding tussen de twee niet meer maken. Wanneer ik je
vraag (in de inleiding) om je hart als gids te integreren, en vervolgens hetzelfde te doen
voor de aanwijzingen van je Hogere Bewustzijn (onder Mentale mijmeringen), welke pas je
dan wanneer toe? Hoe verschillen ze, of liever gezegd, hoe overlappen ze elkaar?

Gelukkig heb ik mijn eigen advies ter harte genomen, en ben ik over dit vraagstuk gaan
mediteren.

De meditatie liet me mijn Hogere Bewustzijn zien als een donzige, witte, zilveromlijnde
energie die boven me zweeft. Eraan vast, een streng van deze energie die naar mijn hart
stroomt. Mijn hart werd getoond als een rode bubbel van energie, met diep van binnen een
hologram van Spirit (Alles Dat Is, God, Universum, noem maar op). Wat mij duidelijk werd,
was dat zowel het Hogere Bewustzijn als het hart ons verbindt met Spirit — dat is de
overlap. Het perspectief van deze verbinding is echter waar het verschil ligt.

Als zielen zijn we allemaal fragmenten van de ene Spirit, en daarmee vertegenwoordigen
we ieder een unieke ervaring en een ander perspectief van dit Bewustzijn. Je Hogere
Bewustzijn heeft een gerichte verbinding met je Ziel en leidt je daarom in de richting van
het perspectief dat uniek is voor jou. Tegelijkertijd heeft je hart een algehele verbinding
met het allesomvattende domein van Spirit — de optelsom van perspectieven die ons
allemaal begeleiden.

Je zou kunnen zeggen dat je Hogere Bewustzijn de wijsheid van je Ziel deelt en dat je hart
de universele wijsheid deelt. Het mooie van de paradox van ons leven is dat uiteindelijk al
deze wijsheid is afgeleid van — en teruggaat tot — ÉÉN.
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Over de auteur
Social Media Shaman

Mijn naam is Pauline Siebers en ik ben een spiritueel wezen die
een menselijke ervaring be-leeft. (Net als jij, maar daar kunnen we
het nog over hebben.)

De rode draad die door mijn universitaire Masters in
bedrijfsculturen en communicatie, mijn werkervaring in Public
Relations en mijn opleiding tot coach loopt, is die van
interpersoonlijke relaties en verandering. Ik geloof dat we op
aarde zijn om onszelf beter te leren kennen, en ik help graag
zowel anderen als mezelf daarbij.

Foto: Pauline Siebers

Alle spiritualiteit op een stokje, begrijp ik dat je ook gewoon pragmatische tips en handvaten wilt. Als
beginnend coach voelde het logisch voor mij om mijn kennis over de online wereld — sociale media
in het bijzonder — door te geven aan andere vrouwen die daar juist moeite mee hadden. Inmiddels
heb ik die benadering losgelaten (voilà !) en richt ik mij op het andere einde van het spectrum: de
vrouwen die juist technologisch / analytisch sterk (onderlegd) zijn, en daarmee tevens vast lijken te
lopen in hun denken.

Precies het pad wat ik zelf bewandeld heb: vanuit de sociale online wereld, waarin ik mij richtte op
onderlinge communicatie (media), kwam ik — via het herwonnen vertrouwen in mijn intuïtie — uit op
de weg van een begeleidend genezer (sjamaan).

Mijn intuïtieve manier van coachen omvat het onthullen van beperkende overtuigingen, zodat deze
kunnen worden vervangen door meer stimulerende waarden. Hoe eenvoudig dit ook mag klinken, het
proces kan behoorlijk diepgaand zijn — en dat geldt tevens voor de resultaten.

Als dit klinkt als het soort begeleiding waar jij baat bij hebt, stuur mij dan vooral een bericht via
https://www.socialmediashaman.com/contact
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