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Module 2 
Volgende hoofdstukken uit het boek ‘Dit ben je écht!’ staan hiermee in verbinding: 

- Deel II, de 40 sleutels! 
Sleutel 1, blz. 21: Je bént bewustzijn! 

(Lees de opdracht reeds in het begin van de week omdat het vooral een observatie oefening is.) 
 

Oef. 7: Ha, deze week mag je op stap met je notitieboekje en pen. 
Zoals je nu weet zijn wij veel meer dan datgene wat we met onze 5 zintuigen kunnen 
waarnemen, nl. we zijn BEWUSTZIJN en met dat bewustzijn hebben we een 
krachtige tool om het groter potentieel in onszelf te ontdekken! En dat bewustzijn 
gaan we oefenen deze week. 
Je zou verwondert zijn hoeveel gedachten zomaar onbewust ons hoofd passeren. Ik 
nodig je uit om deze week zo vaak mogelijk bewust te worden van wat je denkt door 
er beknopte notitie van te nemen. En doe het vooral: 
 

- in stillere of minder actieve momenten wanneer je niet echt met iets bezig 
bent.   

- op momenten wanneer je je wat minder goed in je vel voelt. Vooral deze 
momenten en bijhorende negatieve gedachten/emoties zijn belangrijke 
handvaten als je wilt groeien. Je voelt je immers nooit ‘zomaar’ slecht in je vel. 
Meestal is er dan een negatief patroon of gedachte actief op een onbewust 
niveau. Maar nu je dat weet kan je daar werkelijk iets mee gaan doen door het 
onbewuste, bewust te maken waardoor het kan oplossen en ophouden te 
bestaan. Gedurende het verloop van de cursus zal je dit mechanisme nog 
beter gaan begrijpen en leren hoe je deze onmiddellijk kan switchen en/of 
transformeren naar de onderliggende positieve kwaliteit. 
 

En wees vooral heel oprecht en eerlijk: dit is puur voor jezelf, niemand anders leest 
dit. Wat denk je dus ‘écht’ ? 
 
Hoe te noteren? Gedachten beknopt opschrijven is voldoende. Gebruik ook hier weer 
kernwoorden. Voorbeeld:  

-    bij het wakker worden… kijk niet uit naar de dag… denk aan mijn werk’  
- mijn dochter, pff lastig 
- rekeningen betalen   
- die collega die tegenwerkt 
- de veelheid van alles  
- mijn partner, ik ben kwaad  
- irritaties 

Gewoon één woord is soms al voldoende, het komt er op neer dat jij achteraf het 
plaatje, de herinnering terug kan ophalen om er, indien nodig, er mee aan het werk 
gaan.  
 

A. Drie dingen die je wil weten over gedachten. 
 

1. Geen enkele gedachte is te gek of raar of iets om je voor te schamen of zelfs 
persoonlijk! 
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2. 80% van je gedachten zijn niet eens jouw gedachten maar pik je op van een 
ander of uit het collectieve denken. Veel gedachten heb je ooit opgepikt in je 
kindertijd van ouders, familie, opvoeders. 

 
3. Gedachten komen uit het niets en de meeste gaan ook gewoon terug naar dat 

niets. Geen enkele gedachte op zich bezit kracht! 
   

B.  Inzicht en leidraad. 
 

4. Maar… sommige gedachten hebben we aangenomen als een waarheid in ons 
leven (bewust of onbewust). We hebben ze ‘geloofd’.  
Dat zijn de gedachten waarmee we ons identificeren.  
Bv. ‘door hard te werken kom je er’. 
Die gedachten op zich zijn soms moeilijk te detecteren omdat we er ons vaak 
niet bewust van zijn.  
Hoe kunnen we ze dan wel vinden en bewust maken? 
Door onze emoties. Gedachten waarmee we ons identificeren geven 
negatieve emoties en die voelen we meestal wel. 
(Vandaar het belang van te voelen en bekwaam zijn te benoemen wat je voelt) 
Door de emotie te voelen en te benoemen komen we meestal ook bij de 
gedachte die erachter zit. 
Negatieve emoties zijn trouwens niet zomaar negatief, ze hebben een 
energiebalancerende functie. 
Door hun taal te leren verstaan worden ze een belangrijke leidraad naar 
bewustwording en wel-zijn. 
Wanneer de gedachte die onbewust was (of in de dualiteit zat) bewust 
gemaakt wordt, kan ze weer in de eenheid komen en verliest de gedachte de 
kracht die wij er aan gegeven hebben of de identificatie. We hebben die 
ervaring niet langer nodig en de negatieve emotie kan gelost worden. 
De werkelijke kwaliteit zoals bv. liefde en vreugde die onder dat patroon zit 
kan vrijkomen. 
  

C. Een voorbeeld: Carina’s case. 
 

Carina’s baas vraagt om ’s avonds in haar vrije tijd nog wat te werken voor 
een dringende opdracht. Het is niet de eerste keer dat hij dit vraagt.  
Alles in Carina wil ‘neen’ zeggen maar ze krijgt het niet gezegd want ze zou 
wel eens haar werk kunnen verliezen.  
Als ik vraag waarom ze niet ‘neen’ kan zeggen komen er twee antwoorden: 
het eerste wat naar voren komt is ‘angst om haar werk te verliezen als ze niet 
aan de eisen van haart baas voldoet’. En als we nog dieper kijken komen we 
bij de angst dat ze gestraft wordt elke keer dat ze haar werkelijke gevoel uit.  
De identificatie met de gedachte ‘als ik zeg wat ik voel wordt dat bestraft’ 
belemmert dus haar vrijheid om ‘neen’ te zeggen.  Ooit heeft Carina’s systeem 
deze overtuiging als een waarheid  aangenomen. In haar kindertijd mocht ze 
niet huilen, flauw doen, laat staan haar denken en voelen uiten. Ze heeft 
vooral geleerd ‘flink’ te zijn en ‘ja’ te zeggen aan haar autoritaire opvoeders. 
Het gevoel dat Carina bij deze gedachte ervaart is ‘angst’.  
Negatieve emoties hebben een energie balancerende functie. In dit geval wil 
de angst zeggen dat Carina een deel van de macht op haar leven buiten 
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zichzelf gelegd heeft en aan anderen (opvoeders) gegeven heeft. Het is dus 
een projectie van een stukje ‘ik’.  
Je geeft dus macht aan iets irreëels buiten jou, nl de angst, die in dit geval 
mooi gespiegeld wordt door de baas (spiegels zijn projectie van jezelf).  
Die angst doet Carina ‘bevriezen’ en belemmert haar te handelen en naar 
oplossingen te zoeken. Daardoor kan dit patroon zich blijven herhalen.  
Door bewust te worden van deze gedachte kon Carina zien dat die gedachte 
een oud gegeven was. Ze was bereid de indentifactie met deze overtuiging los 
te laten. Daardoor kon ze ook de daarbij horende emotie angst laten 
wegvloeien en voelde ze de vrijheid om een nieuwe keuze te maken. Een 
boost aan nieuwe energie kwam vrij om te handelen ‘wat wil ik en hoe zorg ik 
dat ik dat krijg’? 
Ze ging een gesprek aan met haar baas die uiteindelijk geen flauw benul had 
dat die extra opdrachten haar te zwaar waren. Ze had het ook nooit geuit, zo 
zei hij. Ze kwamen tot een nieuwe overeenkomst…  
 
Zo kan je stap voor stap groeien in bewustzijn en naar meer vreugde en 
vrijheid in je leven. 

 
 

D. Video.  
 
In bijlage vind je een aanvullend filmpje ter verheldering zodat je het echt voor 
jezelf kan gaan onderzoeken en toepassen. 

 
   

Klik hier of op de foto voor de video: https://youtu.be/Kpp6xUAz_Fc 

 

 

https://youtu.be/Kpp6xUAz_Fc
https://youtu.be/Kpp6xUAz_Fc
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Oef. 8:  
Kies in het begin van deze week twee kwaliteiten uit die je meer wenst te ervaren in 
je leven. Laat je eventueel inspireren door de inhoudstafel in het boek of de set 
kaarten. 
Schrijf ze hier in grote letters op: 
 

1.   ……………………………………..    2.  …………………………………………….. 

 
 
 
Start vervolgens elke dag van deze week met het bevestigen van je intentie: 
  

“Deze week kies ik om vb tederheid, humor… toe te laten en te ervaren in mijn 
leven. Overal, in en rondom mij is vb tederheid, humor… aanwezig”. 
  
Verder doe je niets dan je dag starten zoals je dat anders doet maar wees alert voor 
de vormen waarin deze kwaliteiten naar je toe komen. Kijk ’s avonds even terug naar 
je dag. Noteer wanneer en in welke toevallige situaties (bv een ontmoeting) of in 
welke vormen ( een lied, een reklameboodschap) je deze kwaliteiten hebt mogen 
ervaren. Gebruik daarvoor je notitieboekje. Hou dit notitieboekje de komende weken 
best dicht bij de hand. Het zal je vaak van pas komen. Gebruik de vele 
wachtmomentjes die we allemaal hebben in een file, bij een kapper, dokter, enz., om 
notities te maken. 
 
Zo, Ik geef deze week bewust niet meer opdrachten om je voldoende ruimte te geven 
om uitgebreid te ontdekken hoe ‘bewustzijn’ werkt. Het zal je nu en in de toekomst 
echt helpen om zelf patronen te traceren en ze te leren switchen. 

 
 
 

 
Oef. 9: neem op het einde van de week bewust een momentje voor jezelf om 
volgende vragen te beantwoorden: 

1. Heb je gedachten ontdekt die jouw zelf verrast hebben?  
2. Waren er blije gedachten? Zo ja, welke? 
3. Waren er oordelende gedachten bij of gedachten bij waarover je je schaamde 

of die je bang maakten? Zo ja, welke? 
4. Heb je bij de gedachten patronen ontdekt die je kan aanvullen in de tekening 

van module 1 aan de lichtkant of aan de schaduwkant? Doe dat even. 
5. Is er iets wat jouw zelf nog opgevallen is deze week? 

Sta in dit proces even stil bij: 
- hoe alles wat wij nodig hebben aanwezig en beschikbaar is binnen het 

bereik van ons bewustzijn.  
- hoe wij door een bewuste gedachte uit te sturen, ‘iets’ in ons daarmee aan 

de slag  gaat en het in onze realiteit brengt.  
- hoe wij dus met ons bewustzijn zelf kunnen creëren. 
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6. Sluit bewust deze week af met volgende affirmatie:  

 

 

 
 

 
“Ik ben dankbaar voor alles wat ik deze week geleerd heb en laat nu alle 
gedachten en patronen los die mij niet langer dienen. Ik ben… (vul de 

kwaliteiten in die je gekozen hebt deze week) , en ben bereid deze elke dag toe te 
laten in mijn leven, zo is het!” 

Samenvattend: van onbewust naar bewust leven. 
 
Onwetendheid/Onbewust                       Bewustzijn 

 
1. Er gebeurt iets in de buitenwereld.           1. Er gebeurt iets in de buitenwereld. 
 
2. Ik ervaar emotie.                                        2. Ik ervaar emotie. 
 
3. Ik re-ageer vanuit de identificatie.              3. Ik kijk vanuit de toeschouwer. 
 
4. Ik voel niet dat ik een keuze heb.               4. Ik kies opnieuw. 
 
5. Ik voel mij overgeleverd aan een lot.          5. Ik creëer zelf mijn realiteit. 
 
6. Pijn/lijden.                                                   6. Vrijheid/vreugde. 
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