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Module 4 
Volgende sleutel uit deel II van het boek ‘Dit ben je écht!’ staat hiermee in verbinding: 

Sleutel 3.  Alles is in wezen ‘trilling’, ook jij!  
 
Heb je het hoofdstuk 3 gelezen? Als er één sleutel is die ik aanbeveel te lezen en te 
herlezen opdat die diep zou doordringen dan is het deze wel.  
Alles is energie, alles is trilling!  
Kort gezegd is een frequentie de snelheid en hoogte waarin een energiegolf beweegt 
of trilt. We drukken dat uit in Hertz. Een frequentie IS dus informatie en bepalend 
voor alle aspecten van ons welzijn (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel).  
Het is de belangrijkste sleutel in de collectieve evolutie van de mens en dus ook in 
jouw en mijn persoonlijke groei. Het draait allemaal om FREQUENTIES.  
Naar de wereld kijken en ze ervaren als energie, trilling en vibratie. Door dit 
bewustzijn krijg je zelf een grote impact op jouw welzijn.   
In deze module onderzoeken we dat door de vraag ‘waar verbindt jij je elke dag 
mee?’ Of dus ‘met welke trilling verbindt jij je?’ Of dus ‘welke informatie laat je 
binnenkomen?’  

 
Oefening 13: een innerlijk reisje. 
 
Ga even gemakkelijk zitten, ontspan je en maak de 9 innerlijke reisjes zoals 
hieronder beschreven.  
Lees zin 1, sluit vervolgens je ogen en ga er in gedachten naartoe. Gebruik al je 
zintuigen; wat zie je, wat ruik je, wat voel je, wat hoor je? Ga erin tot je een emotie te 
pakken hebt die jij daar bij voelt en noteer die.  
Observeer ook of je lichaam reageert op het gevoel. Noteer kort waar je de emotie in 
je lichaam voelt. 
Bv. Bij zin 1 voel ik: ‘Opgewonden’ en ‘kriebels in mijn buik’. 
Werk zo verder het lijstje af.   
 

1. Reis naar een verliefdheid in het verleden.  
2. Reis naar een een moeilijk moment in het verleden. 
3. Ga nu naar een mooie plek in de natuur. 
4. Ga naar een drukke straat in een stad. 
5. Ga naar je werk. 
6. Ga naar je oudste zoon of dochter. 
7. Ga naar je jongste zoon of dochter. 
8. Ga naar een voetbalstadion. 
9. Ga om te eindigen in gedachten naar een mooie plek waar je omringd wordt 

door liefdevolle en hartelijke mensen… en voel ook hier hoe jij je voelt en wat 
het met jouw trilling doet! 
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Frequenties en trilling in een schema (bron: bewustzijnsschaal Dr David Hawkins) 
 

 
 
Ik denk dat het schema voor zich spreekt.  
Kijk naar de onderste emotie ‘shame’ of schaamte en hoe die op 20 Hz trilt en 
bovenaan hoe ‘enlightenment’ of verlichting boven de 700 Hz trilt en hoe ‘neutrality’ 
ergens in het midden zit. 
Hoe hoger de trilling, hoe opener en wijdser ons bewustzijn, onze energie. Hoe lager 
de trilling, hoe meer energie naar binnen gericht. 
Het gaat niet om foute of goede trillingen. We hebben op deze aardebol een gans 
spectrum ter beschikking gekregen. Dit dient enkel als tool om verbanden te 
ontdekken tussen trilling en jouw welzijn. 
 
Oefening 14: verbindingsoefening.  
 
Hier vertrekt de energie/observatie vanuit jouw trilling/energie naar je omgeving.  
 
Maak op dag 2,3 en 4 ‘s morgens heel bewust je verbinding zoals in de meditatie van 
vorige module 3, oefening 11.  
Gewoon even gaan staan, diep inademen, de energie vanuit aarde door je lichaam 
naar boven laten stromen, het universum in… en omgekeerd, vanuit het universum 
via je kruin doorheen je lichaam weer de aarde in… nog een keer diep in en uit 
ademen en klaar!  
(Je mag natuurlijk ook de meditatie volgen, voel wat voor jou oké is.) 
Maar vooraleer je begint: 
 



 3 

- Voel VOOR de oefening heel bewust waar jij je op de schaal van het schema 
bevindt of toch dicht in de buurt van. Bv. Voor de meditatie voel ik me 
neutraal. 
  

- Voel NA de oefening heel bewust waar jij je op de schaal van het schema 
bevindt of toch dicht in de buurt van. Bv. Na de meditatie voel ik joy. 

 
Observeer dan in de loop van de dag hoe lang je het effect van deze oefening kan 
vasthouden en als jouw trilling plots of langzaam weer verandert, wat daar de 
aanleiding toe is. (bv gewone dagdagelijkse bezigheden, een plots voorval,…) 
Maak er kort notitie van in jouw notebook. 
Bv. Gesprek met mijn dochter… niet zo leuk nieuws… baf, energie zakt naar kwaad 
of verdriet. 
Bv. Hartelijk gesprek gehad met collega, hup, energie omhoog naar liefde. 
 
Oefening 15: observatieoefenig. 
 
Hier vertrekt de energie/observatie vanuit de omgeving. 
 
Boek blz. 31: “Besluit: Alles staat met alles in verbinding door energie, trilling en 
frequenties. Van de kleinste cel in je lichaam tot de oneindige intelligente bron heeft 
alles een zekere invloed op elkaar.” 
 
Trilling is dus informatie en volgende vragenlijst heeft de bedoeling een ruimer 
bewustzijn te creëren in omgevingsfactoren die jouw trilling verhogen of verlagen. Je 
kan dit gegeven gebruiken om te groeien. 
Met welke mensen, situaties, locaties, voedsel, kleuren, kledij verbinden we ons? 
 
Uiteindelijk gaat het hier weeral niet om een oordeel vormen, maar merk je dat je dat 
wel hebt maak er dan notitie van, ook deze biedt ruimte om te leren.  
De bedoeling is immers dat je steeds bewustere keuzes maakt die beter bij JOU 
passen. 
 

1. Observeer deze week en kijk eens welke locaties jouw trilling merkelijk 
verhogen, verlagen of zelfde blijven.  
Antwoord gewoon met pijltjes omhoog, pijltjes omlaag of =. 

- jouw keuken 
- de slaapkamer 
- de woonkamer 
- je werkplek 
- de stad 
- het bos, zee of andere natuur 
- andere… 

 
2. Doe dezelfde oefening maar observeer nu wat mensen met jouw trilling doen.  

Welke mensen tillen jou op? 
Welke trekken je naar beneden?  
En bij welke blijf jij gewoon gelijk jouw heerlijke zelf? 

- eventuele partner 
- kinderen, elk afzonderlijk 
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- je vader 
- je moeder 
- collega(‘s) 
- beste vriend(in) 
- observeer ook enkele contacten met mensen die je helemaal niet kent zoals 

bv. Als je bij de bakker staat de wachten. 
 
Maak kort notitie (werk met de pijltjes) van jouw bevindingen en breng ze 
eventueel naar voor in een volgend coaching gesprek. 
 
Voel je bij iemand een sterk oordeel, noteer het erbij. Oordeel kan ons echt 
helpen om onszelf beter te leren kennen. We bekijken dat in de coaching. 

 
3. Sta deze week bewust stil bij de trilling van het voedsel dat je eet. 

Energetisch moet voedsel jouw gelijke zijn. Bij welk voedsel ervaar je dat zo 
en bij welk niet?  
 

4. Voel je vrij om volgende bonus vragen mee te nemen in de opdracht. 
°    Ben je vaak alleen of altijd tussen mensen of mooi afgewisseld? 
• Breng je af en toe tijd door in de natuur of zit je vaak binnen? 
• Met welke informatiebronnen verbind je je zoals tijdschriften, kranten, 

social media?  
Wat doet het met je? 

• Naar wat kijk je op TV?  
• Welke kleren, kleuren heb jij vandaag nodig? 

 
5.   En last but not least, als er iets is wat pure trilling is en waar mensen zich 
bijna noodzakelijk mee verbinden, is het wel met muziek. Wij zijn trilling, wij zijn 
gewoon muziek! Met welke muziek vebindt jij je graag? Deze hoef je niet te 
noteren, just listen and enjoy!!   

 
 
Misschien heb je de wens na deze oefening iets in je voedingspatroon, in je relatie, in 
je werk of gezondheid te veranderen. Vat ze hier op het einde even samen als volgt: 

 
Ik mag je weer hartelijk bedanken en proficiat wensen dat je ook deze module met 
zorg en bewuste aandacht gemaakt hebt. Ik besef dat het een week was om heel 
wakker en aanwezig te zijn in het moment.  
Maar ik te weet zeker dat jouw kader van bewustzijn en perceptie deze week weer 
een stuk ruimer geworden is. 
 
Een hartegroet, 
Nele 

1

Ik heb de intentie om…. 
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