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MĲN MISSIE...

WELKOM BIJ KUNO ONLINE.

KUNO ONLINE staat niet alleen voor Knowledge United Online maar het betekent
ook DAPPER.
Het is een online platform voor dappere mensen die op zoek willen gaan naar de
betekenis van hun gedachten en emoties. 
Het is algemeen geweten dat je directe omgeving of het gebrek aan die omgeving
(thuis, school, je sociale leven, etc...) deels mee bepalen op welke manier jij je pad
bewandelt. In de positieve zin of in de negatieve zin. 

WAAROM PRATEN OVER EMOTIES?

Van bij onze geboorte wordt onze identiteit al bepaalt door de respons, zorg en
opvoeding van onze ouders. 
De manier waarop zij hun stem gebruikten hetzij lief, boos of geïrriteerd bepaalde wat
we voelden en hoe wij daarop reageerden.
Zowel thuis als op school werden we heel vaak op dezelfde manier benaderd,
aangesproken, onderricht en soms bestraft, zonder rekening te houden met de
persoonlijke noden van het kind op zich. En dit vaak vanuit niet wetende, onbegrip,
onvermogen, gebrek aan tijd of andere.
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WAAROM PRATEN OVER EMOTIES?

Het zijn geen vingerwijzende woorden, maar wat we niet
geleerd hebben kunnen we ook niet toepassen of doorgeven
aan degene waar we het meest van houden. En uiteindelijk
zijn we allemaal maar mensen.
Maar het is belangrijk te weten en te onthouden dat kinderen
op jonge leeftijd geen filter hebben, alles wat ze horen,
voelen en ervaren vormt hun realiteit. En ontwikkelen ze
bepaalde overtuigingen over zich zelf en de mensen rondom
hen.
En naarmate we opgroeien tot volwassen worden onze
gedachten verder gevormd door onze eigen interpretaties uit
ervaringen in het verleden en hebben we vaak de neiging om
te veralgemenen.

Soms zou het gemakkelijk zijn mochten we geboren zijn met
een interne GPS die ons exact de weg toont, die ons vertelt
vanwaar onze gedachten komen, waarom we ons zo voelen
en hoe we hiermee moeten omgaan.
En wanneer je in het leven geconfronteerd wordt met enkele
ingrijpende gebeurtenissen of moeilijke situaties thuis, op het
werk of andere, dan kan je al snel de weg kwijt geraken
omdat jouw gedachten bepalen hoe jij met deze
gebeurtenissen omgaat. 

Allerlei emoties kunnen dan naar boven komen van
kwaadheid, tot frustraties, angst, verdriet of andere. En deze
emoties bepalen hoe jij je gedraagt en hoe je communiceert
met jezelf en met anderen.

Wat je niet geleerd hebt kan je ook niet doorgeven.

MIJN MISSIE

Naar aanleiding van enkele ingrijpende levensgebeurtenissen
is er een moment geweest waarop ik het heel lastig had, en
vroeg ik me af wat voor zin het allemaal had.  Maar dat kleine
stemmetje waarvan ik niet wist dat dit echt bestond (je leest
er al eens iets over) nam de bovenhand en ik heb geluisterd.
Vanaf dan (en dit klinkt misschien wat klef) weet ik dat
iedereen dat kleine stemmetje heeft. Maar we hebben het
verdrongen of we zijn gestopt om te luisteren door het alom
vertegenwoordigd geruis rondom ons. 

Achteraf bleek dat mijn crash niet alleen kwam door die
gebeurtenissen in mijn leven maar is het een combinatie van 
 wat ik mezelf als kind had aangeleerd door thuissituaties, in
de school, etc... 



Als kind weet ik nog dat ik een muur had opgetrokken,
niemand zou me nog raken. Life goes on, ik smeet me 300%
altijd en overal, gaf mijn grenzen niet aan, negeerde mijn
gevoelens, ik viel, stond terug op, ging verder, negeerde nog
meer mijn gevoelens, vertrouwde enkel op mijn hoofd, kreeg
rake klappen en negeerde opnieuw mijn gevoelens...want Life
Goes On...toch?

Ik crashte ... letterlijk...schuldgevoelens komen boven, het
twijfelen begint, de onzekerheid neemt toe...
En ik was nog een schim van wie ik werkelijk diep binnenin
was.
Vanuit mijn survival modus en luisterend naar dat kleine
stemmetje ben ik beginnen lezen over emoties, grenzen
stellen, ben ik gaan graven in mijn verleden, ben ik gaan
mediteren, praten met mensen en hulp gaan zoeken bij
professionals. 

Maar las ik ook over hoe slecht het gaat met onze geestelijke
gezondheid .... laat ik iets delen wat ik gelezen had op de
website van Geestelijkgezondheid Vlaanderen. En dit zijn
maar enkele facts & figures..

Belgie zit in de top 3 van de meeste zelfdodingen.
Er is een overconsumptie in gebruik van kalmeringsmiddelen
en slaappillen.
46% gaat met ernstige klachten naar de dokter maar krijgt
geen medicatie noch therapie..
De anderen 25% krijgt medicatie voorgeschreven.
En 3,8% enkel therapy.
1/3 zoekt professionele hulp, slechts 9% praat over hun
mentale gezondheid, 15% zoekt slechts hulp omwille van het
prijskaartje, 32% doet het niet omwille van andere financiële
reden, en 31% weet niet waar te zoeken..
Vanuit mijn eigen levenservaringen, mijn drive om altijd
mensen te helpen, mijn ervaring als producer, de cijfers dat ik
gelezen had over de mentale gezondheid in Vlaanderen ben ik
gaan kijken hoe ik kan helpen...

Daarom dat ik begonnen ben met KUNO ONLINE.
Elke verandering begint bij bewustwording. En door kennis
worden we meer bewust. Daarom is KUNO ONLINE de
digitale gids over ''Emotionele Educatie''.

Maar kennis alleen is NIET voldoende…



Wanneer je voelt dat je vast komt te zitten in je eigen
gedachtestroom waar jezelf en de mensen rondom jou niet
gelukkiger van worden, dan is het tijd voor actie.

MAAR

Je moet de wil hebben om te veranderen,
je moet de moed hebben om te gaan ontdekken vanwaar die
gedachten en emoties komen
het is het durven luisteren naar je eigen woordgebruik
het is de confrontatie durven aangaan tussen je ego/hoofd en
je hart.

En daarom wilt KUNO ONLINE ook de brug slaan tussen
iedereen die het lastig heeft en de vele professionele
therapeuten die jou kunnen helpen in het versnellen van waar
je bent naar waar je wilt gaan. Voor jezelf maar ook voor
anderen. 

Of je nu een moeder, vader, leraar, sportcoach bent voor
anderen, werkgever, arbeider, vriend van, vriendin van,
dokter, broer, zus,…we hebben allemaal 1 ding gemeen….
 …We zijn mensen, mensen met gedachten, emoties, een
verleden en we dragen allemaal onze stenen mee in onze
rugzak…maar hoe lang wil je die nog meesleuren?. Wanneer
we beter in ons vel voelen, dan gaan we ook beter
communiceren met anderen en dit leidt naar beteren
resultaten thuis, op school of op het werk.

UNDERSTANDING ABOVE JUDGEMENT

KUNO ONLINE is jouw gids in je eigen bewustwording dat
leidt tot verandering, en die verandering zal voelbaar zijn in
alles wat je doet voor jezelf en voor anderen.

Het gaat niet over fout of juist, het gaat
erom wat jij ermee doet.

Neem opnieuw controle over je gedachten
anders doet iemand anders dit wel.

Keep on shining, we are all meant to shine.


