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Module 5 
Volgende sleutels uit deel II van het boek ‘Dit ben je écht!’ staan hiermee in 
verbinding: 
Sleutel 4. We zijn één! Blz. 44 
Sleutel 5. Je bent al ‘heel’! blz. 48 (deze heb je gelezen bij module 1) 
Sleutel 6. Je bent dankbaar! Blz. 51 
 
Deze week mag je bij Hfdst. 4 en 6 even reflecteren wat deze voor jou betekenen.  
 
En dan starten we vandaag vanuit jouw Licht/schaduw tekening, neem die er nog 
even bij. 
 

 
 
We hebben in het eerste coachingesprek al even gesproken over deze tekening: 
 

• Dat we het meest harmonie ervaren in het midden, rond het nulpunt. 

• Dat tussen Licht en Schaduw alle mogelijke schakeringen/frequenties 
zitten die ALLEMAAL deel uitmaken van de EENHEID dat het leven is.  

• Dat ook negatieve emoties oké zijn. Ze maken deel uit van het 
levensspectrum. Pas wanneer wij ze zelf niet oké vinden en er een oordeel 
over hebben ervaren we dualiteit en strijd. Lees heel even specifiek de 
tweede alinea op blz. 45. 

• Dat groeien in bewustzijn betekent dat we steeds vrijer worden om te 
bewegen in dat spectrum en kunnen kiezen met welke frequenties we ons 
verbinden.  
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Oefening 17: schrijf en voel-oefening. 
 
In deze module gaan we het spectrum van onze emoties verkennen, opentrekken en 
beweeglijk maken. 
 

  
1. Benoem gedurende 4 avonden drie emoties die je die dag ervaren hebt, positieve 
of negatieve. Probeer te zoeken naar de juiste verwoording (trilling) van wat je voelt. 
En voel of er nog andere lagen, andere emoties onder zitten.  
Schrijf ze op je licht/schaduw tekening. 
 
2. Indien het een negatieve emotie is die je ervaren hebt, onderzoek dan of daar ook 
een oordeel op zit omdat het bv. niet spiritueel of flink of maatschappelijk aanvaard 
zou zijn om je zo te voelen.  
Bv. Ik ben kwaad op mijn partner maar vind dat ‘niet oké van mezelf want dat is niet spiritueel (= 
oordeel).’ 
Door je kwaadheid niet te aanvaarden als deel van jou is er ‘jij’ en ‘degene die kwaad is’. Dat is 
dualiteit. De kwaadheid wordt niet erkend als de jouwe. Door jouw kwaadheid te (h)erkennen als deel 
van jou kan ze in de eenheid gebracht worden en weer neutraal gemaakt worden. Dat is heling. 
Bv. Ik ben vaak ziek en heb daar veel verdriet over ‘omdat ik net zoveel doe om gezond te blijven (= 
oordeel).’ 
Bv. Ik doe soms graag es ‘niets’ maar voel mij er vaak schuldig over omdat mijn hardwerkende partner 
dat zonde van de tijd vindt (= oordeel). 
 

3. Zoek bij elke negatieve emotie uit de bovenstaande oefening ook de 
tegenovergestelde emotie.  
Kijk nu of je ook op die andere kant kan afstemmen? Kan je ze voelen? 
In hoeverre lukt je dit? 
Een vb van mezelf: op een zondagmorgen voelde ik ruis. Ik ben even gaan voelen en kwam bij 
‘verveling’ uit.  
Liet het even helemaal toe en trok dan een kaart uit de set. Ik trok ‘verwachtingsvol’. Ik voelde het 
meteen switchen. Een uur later ben ik heel inspiratievol gaan schrijven.    
Op een ander moment voelde ik me lusteloos. (tgo energiek). Ja, het lukt om me met ‘energiek’ te 
verbinden. Ik voel het echt maar dan ebt het weer weg. Het is oké. 

Vul de beide emoties aan op de tekening, elk aan de juiste kant. 
(Lukt dit echt niet, laat je eventueel helpen door een kaart te trekken.) 
  

Laat je oordeel los dat licht ‘goed’ is. 
Laat je oordeel los dat donker ‘slecht’ is. 
 
Hoe minder we vasthouden aan een oordeel over goede en slechte emoties   
hoe vloeibaarder ze worden, hoe makkelijker ze door ons stromen en we 
vanzelf weer naar ons nulpunt van harmonie bewegen. Dat is ons zelfhelend 
vermogen aan het werk. We worden transparanter en bewust dat we in heel 
veel situaties een keuze hebben. Keuze in het afstemmen, vrijer bewegen op 
het spectrum van emoties, vrijer kiezen waarmee we ons verbinden.  

Als we willen groeien is het belangrijk bewust te worden van wàt we voelen, het 
vervolgens te kunnen benoemen en zo bewust te worden van wat er écht speelt. 
Heel vaak is er enkel een ruis dat ons een ‘ambetant’ gevoel geeft. 
Vanaf nu doen we niet langer aan ruis, maar kiezen we voor helderheid, begrijpen 
en weten...  
Ik hoop dat jij ook die keuze voor jezelf maakt… 
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Zie ook deze video: Jouw zelfhelend vermogen 
 
https://youtu.be/laurWyTB98A  
 
 
4. Kijk ter afsluiting van de 5 basismodules nog eens naar de notities op jouw 
tekening. Op welke overtuigingen en/of emoties ervaar jij nog oordeel? 
Markeer ze even. In het volgende coaching gesprek bekijken we ze samen vanuit 
bewustzijn.  
 
 
 
Oefening 18: De dankbaarheidsoefening is wellicht dé belangrijkste stap naar 
verandering in ons gevoel van welzijn. 
Deze week daag ik je uit om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. Neem je 
werkschrift, schrijf er volgende titel op in grote gekleurde letters:  
 

“IK ben DankBAaR Voor…” 
 
* Sta nu even stil bij alle mogelijke dingen waar jij dankbaar voor bent en daar staat 
echt geen limiet op hé. Laat je hierin maar eens goed gaan tot je helemaal 
leeggeschreven bent.  
* Scheur het blad eventueel uit het schrift en hang het op een zichtbare plek in je 
huis waar je vaak vertoeft zoals de keuken, bureau...  
* Vul ze de komende week zoveel mogelijk aan met nieuwe sitiuaties, dingen, 
ontmoetingen, om het even wat of waar je dankbaar voor kan zijn.  
* Gebruik je notitieboek om tussendoor kernwoorden te noteren en deze later in je 
dankbaarheidsdagboek aan te vullen.   
* Sta ook eens stil bij de meer uitdagende situaties die op het eerste gezicht negatief 
lijken in je leven. Zoek vooral eens daar of er dingen in voorkomen waar je wel 
dankbaar voor kan zijn. Ik ben benieuwd… 
 
PS Weet je nog hoe bewustzijn werkt? Daar waar je bewust aandacht aan schenkt 
kan je meer van creëren. Door bewust aandacht te geven aan datgene waar je 
dankbaar voor bent zet je de creator in jezelf aan het werk, waardoor je nog meer 
van je onderwerp van dankbaarheid in je realiteit kan brengen. 
Dankbaarheid tilt je op en brengt je onmiddellijk in een hogere staat van bewustzijn. 
(Check de LOC schaal in de vorige module) 
 
Ik ben alvast heel dankbaar dat ik dit pad van bewustwording samen met jou mag 
gaan. Succes hiermee!  

 
 
 

 

https://youtu.be/laurWyTB98A

