
Module 13 
Volgende hoofdstukken uit het boek ‘Dit ben je écht!’ staan hiermee in verbinding: 

- Sleutel 23: Open zijn blz. 144 (lezen) 
- Sleutel 24: Jij bent communicatief blz. 150 (lezen) 
- Sleutel 32: Jouw natuur is vergevingsgezind blz. 189 
- Sleutel 38: Jij bent vrijheid blz 210 

 
 
Lieve mens, we hebben al heel wat opkuiswerk gedaan. Kan je trots zijn op jezelf dat 
je de moed hebt om voor dit pad te kiezen?  
Naar het einde van dit programma evolueren we naar een opener energiestroom. 
Het gepaste moment om volgende laatste thema’s zoals vrijheid en vergeving te 
belichten.  
  
Vergeving is een kernkwaliteit op het pad naar geluk en welzijn. Deze is bewust op 
het einde geplaatst omdat vergeving niet zomaar een concept is maar een nodige 
hartsverbinding vraagt en dan gewoon ook ‘gebeurt’ als wij daar klaar voor zijn. 
Want eigenlijk valt er niets te vergeven.  
Vergeving helpt ons vooral inzicht te krijgen in bepaalde thema’s en dynamieken. 
Begrijp het dubbele ervan en hoe vergeving enkel ons eigen proces dient. Door te 
vergeven komen we bij ons hart en mededogen… door bij ons hart te komen kunnen 
we makkelijker vergeven en… ‘inzien dat er eigenlijk niets te vergeven valt’. Denk en 
voel hier maar es op door… 
  
Maar goed, we starten deze week met volgende observatieoefening. 
 
Oef. 39 
 
Een boeiende observatieoefening om bewust te worden hoe ‘vrij’ je bent. 
Als iemand jou deze week een gunst vraagt (familie, werk, privé of 
vrienden/kennissen) sta dan even stil of jouw antwoord komt vanuit: 

- Jouw volledige vrijheid om ‘ja of nee’ te kiezen  
- Jouw ‘schuldig voelen’  
- Jouw ‘schaamte’   
- Jouw ‘moeten’ 
- Nog iets anders... 

Sta na het gesprek even stil bij de motivatie van jouw antwoord. Als je bewust bent 
van waar jouw ja of nee komt, zal je de volgende keer gemakkelijker kunnen kiezen 
vanuit een ruimere vrijheid. 
En weer wil ik benadrukken dit te doen zonder oordeel, het gaat om de oefening en 
bewustwording. 
 
Noteer hier op het einde van de week kort je ervaringen: 
 
Situatie1#:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Situatie2:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Situatie3:____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Je kan hier enkel maar bewustwording zijn werk laten doen: 
 
“Waar je je aandacht op richt, daar word je je bewust van… 
Waar je je bewust van wordt, kan je vervolgens een nieuwe keuzes maken… 
Nieuwe keuzes leiden naar nieuwe ervaringen die beter bij jou passen!” 
 
 
Oef. 40 
Ik hoop dat je de sleutel 32 met aandacht gelezen hebt. Het bevat boeiende 
informatie over waarom vergeving zinvol is voor jouw eigenste geluk. 
 
Oké, dan vraag ik je even om je basisverbinding te maken zoals je dat geleerd hebt 
in meditatie 1. 
Adem dus drie keer diep in en uit, maak even bewust jouw verticale verbinding en 
kijk wie er spontaan in je bewustzijn verschijnt (1of 2 personen kan per oefening en 
het kan ook jezelf zijn). Personen waar jij nog niet helemaal mee in het reine bent en 
waar dus nog energie naar lekt. Energiekoorden van kwaadheid, woede, frustratie,… 
 
Schrijf de namen hier op (of houd ze in gedachten): 
1. 
2. 
 
Ik vraag je nu naar één of beide personen een brief te schrijven (je hoeft die niet te 
versturen, het is voor jezelf) met wat jij hen heel eerlijk nog zou willen zeggen.  
Doe dit vanuit jouw grootst mogelijke openheid, eerlijkheid en oprechtheid. Laat wat 
je denkt en voelt los op het papier. Ik vraag je enkel rekening te houden met de twee 
eerste pijlers uit het Hfdst. Communicatie en deze zijn 1. spreek vanuit je ik-ervaring 
en 2. spreek vanuit je hart. 
 
Dit werkt zeer krachtig, ook al is die persoon niet fysiek aanwezig. 
Rol de brief op en hou ze samen met een touwtje of een plakband. 
Bewaar deze tot het einde van de week met de intentie volledig in het reine te komen 
met jezelf en die persoon. 
  
Oef. 41 
 
Doe op einde van de week volgende 3 stappen-vergevingsritueel met de brieven. 
  

1. Zit op een rustige plek waar je een vergevings- en vuurceremonie kan doen. 
 

Neem de eerste brief en schrijf de woorden van onderstaand Hawaïaans 
vergevingsritueel op de buitenkant: 
 

 
 

 

“Het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je!” 



2. Hou de brief tegen je hart en spreek deze zin enkele keren luidop tot je voelt dat 
ze neutraal wordt en alle lading weg is. 
 
3. Leg de brief in de kachel of een vuurvaste schaal en verbrand ze. 
 
Laat de kracht van het vuur en de Oneindige Intelligentie in jou het helend proces 
afronden.  
Jij mag het nu loslaten. Voor jou is het af! 
(Doe hetzelfde met de tweede brief nu of op een ander tijdstip) 
 
In liefde en vergeving, Nele 
 
 
 
 
 


