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Module 9. 
Volgende sleutel uit deel II van het boek ‘Dit ben je écht!’ staat hiermee in verbinding: 
Sleutel 13: Innerlijke rust Blz. 91 
Sleutel 14: Inspiratie Blz. 97 
Sleutel  15: Jij bént KRACHT Blz. 100 
 
 
Oefening 26 
 
Harmonie en innerlijke rust liggen heel dicht bij mekaar. 
De trilling van de natuur is er een van harmonie en rust. Aangezien wij deel uitmaken 
van die natuur kunnen wij er ons mee verbinden en in resonantie gaan. Zo kunnen 
wij de rust en harmonie in onszelf ervaren.  
In deze module gaan we die verbinding oefenen/re-activeren.  
 
Hoe? 
 
Maak deze week eens een wandeling in de natuur in je eentje en neem volgende vier 
opdrachtjes mee: 
 
1. Wees zo wakker en aanwezig mogelijk tijdens je wandeling door de natuur te 
observeren met al je zintuigen. Wat ruik je, wat zie je, wat hoor je, wat voel je….  
 
2. Ga op zoek naar iets dat voor jou symbool staat voor ‘innerlijke rust’. Kijk wat er 
tijdens jouw observatie spontaan je aandacht trekt zoals een bepaalde tak, schors of 
bloem of schelp of een beeld,… . 
 
3. Ga op het einde van de wandeling even zitten op een rustige plek. Hou het 
symbool voor innerlijke rust in je handen en herhaal volgende mantra 12 keer: “ik ben 
innerlijke rust… ik ben innerlijke rust…”.  
Mediteer nog even op dat gegeven. 
 
4. Voel even na en sluit af met drie diepe ademhalingen.  
 
Doel van deze oefening is om jouw staat van innerlijke rust te oefenen en te re-
activeren. En samen met het symbool heb je een tool om later, wanneer je nood hebt 
aan innerlijke rust, terug te gaan naar dat gevoel in jezelf (is je opnieuw verbinden 
met de frequentie van innerlijke rust). 
 
  
Op de foto hieronder zie je enkele voorbeelden van symbolen. Bv. het stuk hout heb 
ik ooit gevonden op een van mijn wandelingen. Ik zag er onmiddellijk een ‘vleugel 
van een engel’ in en heb het dan ook zo genoemd. Het is mij nog steeds dierbaar. 
Op zich kan dit banaal lijken maar in de context van een vraag, in het moment, in 
synchroniciteit met het universum is het een unieke vorm van communicatie en zal 
het een voor jouw passende betekenis hebben (antwoord, inzicht of signaal). Eens je 
die ruimere verbinding met de natuur maakt zullen wandelingen nooit meer hetzelfde 
zijn. 
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Oefening 27  
 
Met deze oefening wil ik je prikkelen om de grootsheid van jouw kracht te voelen!! 
 
A. Ga deze week op stap met volgend bewustzijn ‘ik ben krachtig want… ‘ 
Observeer de hele week wat jou krachtig maakt of waaruit blijkt dat jij krachtig bent. 
En dit kan zowel uit positieve zaken blijken maar evengoed spreekt kracht uit het 
durven vragen om hulp, het durven aankijken van je schuld, schaamte of negatieve 
emoties. De dag dat je niet langer oordeelt over je negatieve emoties en ze gewoon 
erkent en de energie ervan toelaat door jou te stromen is een zeer bevrijdende 
ervaring. 
Mijn moment was het moment waarop ik mijn afhankelijkheid van die sessies met het 
Indisch koppel helemaal kon aan-zien en ont-moeten (Sleutel 15 ‘Je bent kracht’ ) 
Schrijf onderweg zoveel mogelijk op in je notebook. Optioneel kan je er een mooie 
pagina van maken in je schrift met de titel: “ik ben krachtig want…” 
 
B. Kijk op het einde van de week ook even terug of er mensen of situaties zijn die 
jouw ‘krachtig zijn’ hebben uitgedaagd? (Vraagt dit nog aandacht, breng het mee 
naar volgende sessie) 
 
 
Oefening 28 
 
1. Zoek een inspiratiebron die voor jouw symbool staat voor kracht. 

Dat kan een persoon zijn, een krachtig verhaal uit een boek, een stuk natuur, 
een dier,… 

2. Waarom staat dit gegeven voor jou symbool voor kracht? 
Welke kwaliteiten schrijf je die persoon of verhaal of dier toe waaruit die kracht     
blijkt? 

3. Mediteer even op die kwaliteiten en voel of je ze ook bij jezelf (h)erkent. Anders   
gezegd, kan jij contact maken met die kwaliteiten in jezelf? 
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Oefening 29 
 
Maak even een minuutje tijd om bewust jouw energieveld te voelen. 
De ware grootsheid van jouw zijn, energetisch. 
 

 
 
Ons energieveld is zeer beweeglijk en is een verlengstuk van ons fysieke lichaam. 
Indien intact vormt ons energieveld een soort natuurlijke buffer, bescherming tegen 
prikkels en invloeden van buitenaf.  
Hoe intacter of ‘heler’ ons energieveld is/wordt, hoe (veer)krachtiger we in het leven 
staan.  
Maar wat vooral eigen en uniek is, is dat ons energieveld in de meest pure en 
onmiddellijke manier reageert op allerlei situaties (nog voor we iets kunnen 
bedenken). Het liegt dus nooit en vormt samen met de bewegende energie van onze 
emoties een zuivere leidraad om onszelf beter te leren kennen. 
Voeling krijgen met ons energieveld is een natuurlijke en dankbare wegwijzer in je 
dagelijks leven.  
Het vraagt een zekere zachtheid en kwetsbaarheid om toe te laten steeds dieper te 
gaan voelen en eerlijk te benoemen. Het is de vrouwelijke energie die zich in ieder 
(M&V) wenst te ontplooien. (Net zoals iedere man/vrouw ook de mannelijke energie 
in zich draagt. Beide zoeken balans)  
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Volgende observatie-oefening is zo’n uitnodiging en staat in verbinding met sleutel 
15 ‘Jij bent KRACHT’. 
 

1. Wat gebeurt of verandert er in jouw energieveld als je:   
- thuis bent: 

 
- alleen bent: 

 
- bij je partner: 

 
- met een beste vriend(in): 

 
- je passie of hobby beoefent: 

 
- op je werk bent: 

 
- met collega 1 samen bent: 

 
- met collega 2 samen bent: 

 
- bij je vader bent: 

 
- bij je moeder bent: 

 
- bij je kinderen bent (oudste, jongste,…):  

 
Gebruik volgende tekens om snel en gemakkelijk duiding te geven aan de 
beweging die jouw energie maakt: 
a. <   Mijn energieveld krimpt, vernauwt of wordt kleiner 
b. =  Mijn energieveld blijft gelijk, stabiel, evenwaardig 
c. >  Mijn energieveld deint uit of wordt groter 
d. ↵ Mijn energie richt zich naar binnen 
e. … Of in jouw eigen verwoording of beweging.  

 
Is er hier iets wat jou opvalt, wat belangrijk is om bewust van te zijn?   
 
PS. De meditaties Mp3 stap1 ‘jouw basisverbinding’en Mp3 stap 2 ‘jij bent harmonie’ 
zijn zo gemaakt om ons energieveld zoveel mogelijk weer heel en intact te maken.  
 
De volgende korte 1 minuut oefening kan je dagelijks doen om jezelf te ‘resetten’: 
 

- Ga staan. 
- Adem drie keer diep in en uit. 
- Voel je voeten op de grond. 
- Maak je basisverbinding. Aarde-universum, universum-aarde. 
- Overloop de chakra’s met volgende harmoniserende mantra:  

ik leef, ik voel, ik wil, ik heb lief, ik spreek, ik zie, ik Ben! 
- Dank en start je dag of nacht. 

 
Voor deze, een zachte groet, Nele 
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