
IN LIJN MET JE INNERLIJKE NATUUR

E - B O O K

Inspirerende tips,
mooie vragen en
inzichten om te

leven vanuit jouw
Zijn



“PEACE IS THE INNER
NATURE OF

HUMANKIND. IF YOU
FIND IT WITHIN

YOURSELF, YOU WILL
THEN FIND IT
EVERYWHERE.”

R A M A N A M A H A R S H I

https://quotefancy.com/ramana-maharshi-quotes


Heb jij het gevoel dat je geleefd wordt, in plaats van dat je leeft?
Of heb je het gevoel dat je je vooral voor anderen inzet en je bezig bent met de
buitenwereld omdat het zo hoort? Heb je het verlangen meer te leven vanuit je innerlijke
natuur of bronconnectie? Je kunt dit ook wel je natuurlijke intuïtie of leven vanuit
belichaamde liefde noemen. Leven vanuit jouw eigen kracht, door te luisteren naar je hart
en buik.

Met de komst van de COVID-19 crisis die sinds januari 2020 ons dagelijkse leven heeft
veranderd, worden we uitgedaagd om dicht bij onszelf te blijven en de vrijheid in onszelf te
zoeken. Onze eigen waarheid te volgen, ongeacht wat er door externen (familie, vrienden
en de overheid) gezegd wordt. Het vraagt om loslaten wat je altijd als waarheid hebt
aangenomen, loslaten van wie je dacht te zijn. Loskomen van de beperkingen die ons
worden opgelegd, maar vooral ook loskomen van de beperkende overtuigingen die in het
dagelijkse veel invloed hebben op jouw Zijn.

Je voelt het verlangen om vanuit je innerlijke natuur te leven, maar weet niet hoe je hier
weer bij kunt. Maar wat als ik je mag vertellen dat je er al bent? Jouw hogere zelf is er al,
maar jouw beperkte zelf - de lichamelijke en mentale delen - mogen er in mee. Het is tijd.
Het weten ontstaat vanuit niet-weten, maar je daaraan overgeven, is een ontdekkingsreis.

Zoals ik het interpreteer is het minder moeten en presteren, meer vertragen en meer Zijn.
Je mag jouw potentieel benutten door te ontdekken wat er al die tijd al heeft gezeten. Jij
bent van nature ‘vrij’ en multidimensionaal. De tijd is rijp om wakker worden en te
ontdekken wie we werkelijk zijn. Om los te komen van het slaaf zijn van onze beperkte
gedachten en beperkte systemen. We mogen weer contact maken met onze bron, onze
sprankel om deze levenskracht die vrijkomt te laten stromen.

Het is tijd dat de natuur, onze aarde, ons gaat leiden. En als we ons daarop afstemmen
kunnen we leren dat alles pure liefde is met zowel donkere als lichte kanten, zoals de
natuur die ook kent.

leeft?
e bezig bent met de
er te leven vanuit je innerlijke

ntuïtïtï ie of leven vanuit
t, door te luisteren naar je hart

0 ons dagelijkse leven heeft
ijven en de vrijheid in onszelf te

oor externen (familie, vrienden

LIEVE JIJ,

‘MINDER MOETEN EN PRESTEREN, MEER ZIJN EN JEZELF EREN!’
En dan wil ik niet verkondigen dat ik alles al weet. Ook ik ben op reis net als dat jij op
reis bent. Er is geen quick fix, het is een reis waarin zelfonderzoek centraal staat. Je
mag jouw persoonlijke instructies vanuit jouw eigen bron ontdekken.



Hiermee bedoel ik dat je vanuit jouw eigen kern/hart mag voelen wat klopt voor jou
om hier vervolgens naar te handelen.

En soms helpt het om naar iemand te kijken of luisteren. Sinds eind 2020 is een van
mijn inspiratiebronnen is Jacqueline Hobbs van Oracle Girl. Zij biedt een frequentie
platform (purification space) waar je je mee kunt verbinden. Door mijzelf met deze
frequentie te verbinden volgens de wetten van de natuur en de spiegel die zij hierin
biedt, kom ik steeds meer in verbinding met mijn eigen innerlijke natuur, zuiver ik
oude patronen uit en ben ik aan het loskomen van beperkingen, zodat ik zelf steeds
meer pure liefde kan belichamen. Ik kan je er meer over vertellen, maar resoneert
deze tekst met jou, ga vooral zelf ervaren wat Oracle Girl voor je kan betekenen.
Ik deelde dat ik zelf ook een reis aan het maken ben, het is een reis om vanuit mijn
Zijn te leven. Te herontdekken hoe ik mag voelen en verbinden vanuit liefde en in lijn
met de natuur. Ik luister naar wat mijn hart mij influistert en ontdek wat er gebeurt
als ik het mag volgen.

In dit e-book neem ik je vanuit een holistische kijk mee langs verschillende niveaus
verdeeld in:

voelen wat klopt voor jou

2020 is een van
en frequentie

f met deze
zij hierin

ver ik
ds

Holistisch betekent dat alles met elkaar verbonden is. Deze onderdelen hierboven
hebben invloed op elkaar en vormen samen één geheel.

Dit is jouw warme uitnodiging om de reis naar binnen te maken. Even niets moeten,
alleen maar zijn en doen wat goed is voor jou. Dit e-book voedt jou met mooie
vragen, zelfreflecties, (creatieve) oefeningen, een meditatie en tips! Niet teveel tekst,
maar als uitnodiging om (weer) te voelen, om te ervaren van binnenuit!

Veel plezier en een mooie reis! Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en
belevenissen! en laat me weten wat het je gebracht heeft!

MENTAAL / FYSIEK / EMOTIONEEL / SOCIAAL / SPIRITUEEL

HARTEGROET, GWEN MELIS

https://www.oraclegirl.org/
https://www.instagram.com/gwen_melis/
https://www.facebook.com/gwenny.melis
https://www.linkedin.com/in/gwenmelis/
https://www.youtube.com/channel/UCB9by9e3EPDFt1aHsW-Y5mQ/featured




Je mindset (manier van denken) doet er toe. Het is belangrijk om jezelf te blijven
voeden met gedachten die ondersteunend zijn. Soms kunnen oude overtuigingen
die je bijvoorbeeld in je opvoeding hebt meegekregen, blijven hangen waardoor je
deze gelooft en als waarheid bent gaan aannemen. Bij mij hebben de Vragen naar
Vrijheid geholpen om ze te doorzien en er andere gedachten voor in de plaats te
krijgen.

De Vragen naar Vrijheid is een methode ontwikkeld door Linda Rood. Het is een
zelfonderzoek dat je op een eenvoudige manier in staat stelt om beperkende
gedachtepatronen en overtuigingen te doorzien en te ont-haken. Door de manier
waarop dat gebeurt vindt tevens heling en verwerking van ermee verbonden oud
zeer plaats.

Met dit zelfonderzoek kan ik gedachten waar ik last van heb onderzoeken. Ik mag
ontdekken welke kernovertuiging hieraan ten grondslag ligt en voelen wat deze
overtuiging met mij doet als ik dit geloof. Tijdens zo’n sessie verbind ik mij met de
onvoorwaardelijke liefde waarin helder mag worden wat de wortel is, welke
overtuigingen mogen oplossen en welke uitspraak heilzamer voor mij is. Zo kon ik
mijn gedachten over angst voor tekort onderzoeken, en door de sessie naar de
kernovertuiging komen, die zijn wortel had in het alleen-geboren tweeling zijn. Ik had
het gevoel voor twee gewerkt te hebben en in het gevoel van overleven zat in plaats
van leven. Ik heb verschillende overtuigingen in deze sessie mogen oplossen. En in
de periode erna is er veel losgekomen om uit te zuiveren. Met als resultaat dat ik
meer leef!

Zelf geef ik ook sessies in de Vragen naar Vrijheid. Dit kan live en online. Dit kan
onderdeel zijn van een coachingstraject, maar ook los geboekt worden. Dan hebben
we een sessie waarin we de Vragen naar Vrijheid uitwerken en 3 weken later een
tweede sessie als nazorg als doorwerking van de eerste sessie.

Mocht je behoefte hebben aan het loslaten van beperkte overtuigingen, stuur gerust
een berichtje naar info@gwenmelis.nl.
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https://lindarood.com/de-vragen-naar-vrijheid-2/
https://gwenmelis.nl/contact


‘JE HOEFT NIET ALLES
TE GELOVEN WAT JE

DENKT’



Wat roept deze zin bij jou op? Wat voel je erbij als je dit leest? Geeft het je ruimte en
rust of creëert het juist onrust?

De zin ‘Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt’ heeft mij en vele anderen geholpen
om wat luchtiger om te gaan met wat je allemaal negatief over jezelf bedenkt.
Wat als je jezelf vraagt; wie ben ik? Wat antwoord je dan?

Het voelt voor mij bevrijdend diep van binnen te weten dat ik niet mijn lichaam ben,
en ook niet mijn gedachten. Ik heb een lichaam en ik heb gedachten, maar ik ben ze
niet. Ik ben bewustzijn in een lichaam waarin gedachten, gevoelens en sensaties
verschijnen. Ervaringen die komen en gaan, waarmee ik me niet hoef te identificeren.
Op het moment dat je je identificeert met piekerende gedachten, kun je verdwijnen
in een gevoel dat je liever niet hebt.

Er zijn meerdere methodes om te werken aan je zelfbeeld en positieve gedachten.
Denk aan bijvoorbeeld de affirmaties van Louise Hay, zie deze link.

Deze methode nodigt uit om te kiezen wat je wilt denken. Dat wat je aandacht geeft
groeit. Geef jij aandacht aan een gedachte die je naar beneden haalt? Of geef je
aandacht aan een gedachte waar je van kunt leren en ontwikkelen?

Ook kun je jezelf de Vier Vragen van Byron Katie stellen, hierbij ga je eigen
gedachten en gevoelens onderzoeken;

Wat roept deze zin bij jou op
rust of creëert het juist onru
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Is het waar?

Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?

Hoe reageer je op die gedachte?

Wie zou je zijn zonder deze gedachte?

Nodig jezelf uit te onderzoeken wat hierin voor jou werkt.

https://www.louisehay.com/101-best-louise-hay-positive-affirmations/


MENTAAL

OEFENING
Schrijf op wat je waardeert in jezelf; wat vind je fijn of mooi aan jezelf. Maak
een lijstje en begin bijvoorbeeld met 'ik ben blij dat ik bereid ben om mezelf
verder te ontwikkelen' of 'ik vind mijn ogen mooi' en 'ik kan goed luisteren'.

De volgende vraag is: wat ervaar ik in mijn lichaam als ik dit opschrijf? Wat
ik voel ik hierbij?
Het kan zijn dat je er in het begin niets bij voelt. Dat geeft niet! Geef jezelf
de tijd, oefen dit een tijdje elke dag (minimaal 30 dagen is een advies) en je
zult merken dat je uiteindelijk gaat voelen wat deze gedachten doen. Ervaar
het verschil in je lichaam als je je negatief toespreekt of wanneer je jezelf
ondersteunend toespreekt.

1a. Wat waardeer je in jezelf?
Ik waardeer in mezelf (vul aan)…............................……..........................……..........................……..........................…..…….…
Ik…………………...........................……..........................……..........................…….....................................……..........................……........................
Ik…………………...........................……..........................……..........................…….....................................……..........................……........................

1b. Wat ervaar ik in mijn lichaam als ik dit opschrijf (vb. koud/warm/tintelingen/
stroming/spanning/nog niets)? En waar in mijn lichaam voel ik dat?
Ik ervaar (vul aan)…………….........................……..........................……...........................……..................................…………………………..
Ik voel in mijn lichaam (vul aan)………………………………………….........….…..........................……..........................……..............

2a. Wat vind je fijn of mooi aan jezelf?
Ik vind………….............………….........................……..........................……..........................……..................................…………………………………..
Ik vind…………...........…………….........................……..........................……..........................……..................................………………………………….
Ik vind……………............………….........................……..........................……..........................……..................................…………………………………

2b. Wat voel ik in mijn lichaam als ik dit opschrijf (vb. koud/warm/tintelingen/
stroming/spanning/nog niets)? En waar in mijn lichaam voel ik dat?
Ik ………………….…......................…………….........................……..........................……..........................……..................................………………………
Ik …………………..................………….........................……..........................……..........................……..................................………………………………..



MENTAAL
3a. Waar ben ik vandaag trots op?
Ik ben trots op (vul aan)…………………......................……..........................……..........................……........................................…….

3b. Wat ervaar ik in mijn lichaam als ik dit opschrijf (vb. koud/warm/tintelingen/
stroming/spanning/nog niets)? En waar in mijn lichaam voel ik dat?
Ik ervaar (vul aan)………………………………………......................……..........................……..........................................................…………..
Ik voel in mijn lichaam (vul aan)…………………....................……..........................……..................................………………………..

4a. Waar ben ik dankbaar voor?
Ik ben dankbaar voor (vul aan)…………………......................……..........................……..............................................................

4b. Wat voel ik in mijn lichaam als ik dit opschrijf (vb. koud/warm/tintelingen/
stroming/spanning/nog niets)? En waar in mijn lichaam voel ik dat?
Ik voel..........................................................................................................................................................................................

5a. Welke zin is ondersteunend voor mij/ versterkt mij? Welke affirmatie zou mij
helpen?
Ik……………………....................……..........................……................................................................……..........................…….....................………….

5b. Schrijf deze affirmatie hieronder op. Knip het uit, plak het in je agenda, hang het
op de koelkast, of stop het in je portemonnee. Door het herhalen en zien van deze
zinnetjes (de kracht van herhaling) zijn we in staat om onze onbewuste
programmering te beïnvloeden en positief te veranderen.

IK STA OPEN VOOR ZELFONDERZOEK EN VERANDERING

ELKE DAG HEB IK MEER ZELFVERTROUWEN

IK BEN HET WAARD OM LIEFDE EN OVERVLOED TE ONTVANGEN



Hoe jij je lichaam voedt, is belangrijk. Zowel met gedachtenvoedsel als met wat je
eet en drinkt. Iedereen weet dat gezond eten goed voor je is. Zoveel mogelijk
natuurlijk voedsel tot je nemen, werkt verbindend. Ben jij je bewust van wat je elke
dag tot je neemt? En waar het vandaan komt? Hoe het gemaakt is? En hoe
voedzaam het is?

Als kind werd ik goedbedoeld beloond met een snoepje. Dolgelukkig was ik ermee
en het smaakte altijd naar meer. Een aantal jaren geleden las ik over suiker, de
werking van suiker en de suikerverslaving, waardoor ik anders naar suiker ging kijken.
Rineke Dijkinga heeft hier een mooi artikel over geschreven;

Ik heb zelf een half jaar suikervrij geleefd. Lastig met tijden, maar het lukte, waardoor
mijn behoefte naar suikers steeds minder werd. Mijn huid werd gaver, ik kreeg meer
energie, ik dacht veel helderder na. Ik voelde me gezonder. En nu ik dit schrijf, voel ik
ook weer een inspiratie om opnieuw de suikers te laten. Hier is heel wat meer over te
vertellen. Maar om te beginnen vind ik dit wel een mooie; doe je mee met de 30
dagen geen koek, snoep en frisdrank challenge?

De meesten van ons weten dat producten zoals transvetten, bepaalde e-nummers,
fructose, glucose, melk- en eipoeders belastend zijn voor je lichaam.

We weten dat eerlijke onbewerkte groenten en fruit het beste voor ons is. Je kunt dit
zelf kopen (en vooral lokale ondernemers steunen), maar ook zelf dichtbij huis je
eigen gezondheid in huis halen.

Hier komt echter veel bij kijken als je dit biologisch en ecologisch en dus
natuurvriendelijk groenten en fruit wilt kweken. Aan deze reis ben ik nog niet zo heel
lang geleden begonnen en ben zelf nog onderzoekende in hoe dit voor mijzelf te
creëren. Dit doe ik door vanuit mijn innerlijke natuur te kijken naar wat passend is
voor mijn situatie op dit moment.

Hoe jij je lichaam voedt, is b
eet en drinkt. Iedereen weet
natuurlijk voedsel tot je nem
dag tot je neemt? En waar h
voedzaam het is?

Als kind werd ik goedbedoel
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https://rinekedijkinga.nl/weetjes/suikers.html


Om je te inspireren, heb ik wat tips waarbij de natuur centraal staat voor je op een
rijtje gezet, zodat je zelf kan ontdekken wat gezond en voedzaam is voor jou:
Om je te inspireren, heb ik w
rijtje gezet, zodat je zelf kan
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Maria inspireert anderen op natuurlijk leven op praktische wijze.

Heb je een balkon of tuin en wil je makkelijk moestuinieren? Dan zijn

deze startpakketten ideaal!

Hetkanwel.nl is een leuke website die mensen inspireert tot groener,

duurzamer, eerlijker en leuker leven. Leuk om op deze nieuwsbrief in te

schrijven als je ons klimaat een warm hart toedraagt!

De documentaire Kiss the Ground (te vinden op Netflix en andere sites)

gaat over de grond onder onze voeten, en hoe deze de sleutel is tot het

tegengaan van klimaatverandering. Maar ook hoe deze voor ons werkt,

als wij de bodem goed voeden, voedt het ook ons.

Voor (h)eerlijke gezonde recepten kijk eens hier. Haar uitgangspunt is

dat je voedsel 100% van waarde moet zijn voor je lichaam.

Maar alleen al je handen in de aarde, maakt al dat je je verbindt. Met jezelf en met de
aarde. Voelen hoe je lichaam reageert als je bepaald voedsel tot je neemt.

Het contact met je lichaam is ook zo belangrijk. Jouw wijze lichaam vertelt jou hoe
het met je is, hoe je je voelt. We willen alleen niet altijd voelen hoe het op dat
moment is. Het is zo belangrijk om je lichaam toe te staan te voelen wat het voelen
wil. Jezelf te openen/toe te staan voor wat het je te vertellen heeft, en om hier
vervolgens naar te handelen. Maar hoe doe je dit? Ik neem je mee op deze
ontdekkingsreis.

https://harmonycenter.nl/natuurlijk-leven
https://makkelijkemoestuin.nl/
https://www.hetkanwel.nl/category/natuur/
https://rinekedijkinga.nl/recepten/
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OEFENING
Deze meditatie is gericht om contact te maken met je lichaam en centrum
hiervan. Je kunt deze ingesproken meditatie vinden op YouTube.

Een ding is zeker; je lichaam is blij met deze aandacht voor jou! Daarnaast
is beweging belangrijk voor je lichaam. Denk aan wandelen in de natuur,
hardlopen, qigong, yoga en dansen. Wat vind jij fijn om te doen? Waar heeft
jouw lichaam baat bij?

Wandelen in de natuur (min. 30 minuten per dag) is heilzaam voor je.

Wat is de reden dat het zo goed voor je is? De voordelen voor je op een
rijtje:

goed voor je spieren, gewrichten en je hart

goed voor je conditie

je neemt meer zuurstof in je op

positieve invloed op bloeddruk en cholesterolgehalte

het verbetert je stemming door het zien en horen van de natuur

je linker- en rechter hersenhelft komen meer in balans

het vermindert stress, depressie en angst

het vergroot je creativiteit en oplossend vermogen

laagdrempelig en gratis

https://www.youtube.com/watch?v=Y4OVmV74LB4


'YOU CARRY MOTHER EARTH WITHIN YOU. SHE
IS NOT OUTSIDE OF YOU. MOTHER EARTH IS

NOT JUST YOUR ENVIRONMENT. IN THAT
INSIGHT OF INTER-BEING, IT IS POSSIBLE TO
HAVE REAL COMMUNICATION WITH THE EARTH,

WHICH IS THE HIGHEST FORM OF PRAYER.'



Wandelen brengt mij ook dichter bij mijn innerlijke natuur. Ik voel mij onderdeel van
de natuur en heb tijdens mijn burn-out ontdekt hoe helend het is om elke dag in de
natuur te wandelen. Ik word creatiever, ik voel me gesteund en gedragen door
moeder aarde, ik vind er mijn antwoorden en voel er ruimte. Door erin te zijn in alle
weersomstandigheden, seizoenen, met de zon en de maan. En waar te nemen met al
mijn zintuigen. Ik kom er thuis, in mezelf.

De natuur is van nature ook verstild, de natuur IS… de natuur heeft geen haast en
toch komt alles af, het heeft een natuurlijk ritme van verandering, die je niet altijd
waarneemt. De natuur hoeft niet te presteren, en moeder aarde draagt ons
onvoorwaardelijk. Als je de stilte ook in jezelf kunt toelaten, kun je wellicht in het
begin onrust in je geest bemerken, maar voorbij die onrust, is er de stilte, een diepe
rust. Die we allemaal in ons hebben, maar vaak door de dagelijkse beslommeringen
geen tijd voor maken. We gaan op in Doen… en er zit zoveel kracht, heling en rust in
niets doen en de stilte opzoeken… Zijn, en vanuit Zijn te gaan doen. Ben jij op zoek
naar de stilte in jezelf?

Lijkt het je wat om een 1-op-1 wandeling in de natuur met mij te ervaren en te
ontdekken wat ik voor jou kan betekenen? Of wil je meedoen met een
stiltewandeling? Neem dan contact met mij op.

Daarnaast ben ik zelf dol op dansen. In de tijd dat ik fysiek minder mobiel was, heb ik
geleerd dat de kleinste ledematen kunnen bewegen. Er is altijd wel iets wat mee kan
dansen. Ter inspiratie heb ik 5 nummers achterelkaar gezet met de uitnodiging voor
jou om even lekker mee te bewegen/ te dansen. Je dans hoeft niet mooi te zijn, het
gaat om het voelen van de beweging die je lijf wil maken. Wellicht voel je ook de
impuls om mee te zingen… volg je impulsen… en heb plezier!

En voel je vooral ook vrij om op je eigen muziek te dansen!

In mijn coaching geef ik veel aandacht aan het voelen en ervaren. Vooral van wat
er in je lichaam gebeurt, dit toe te laten, ernaar te leren luisteren en je zelfhelend
vermogen te activeren. Wil je hier meer over weten, maar vooral ervaren? Neem dan
contact met mij op.

Wandelen brengt mij ook di
de natuur en heb tijdens mij
natuur te wandelen. Ik word
moeder aarde, ik vind er mijn
weersomstandigheden, seizo
mijn zintuigen. Ik kom er thu

De natuur is van nature ook
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https://www.youtube.com/watch?v=EHDAATXaY8E&list=PLXNkZlj7bkJvj6bLgjX3_0CJ18UQvj5Vg
http://gwenmelis.nl/contact
http://gwenmelis.nl/contact


'THE DANCE IS NOT WHERE WE LOSE
OURSELVES. BUT WHERE WE FIND OURSELVES.' 

G A B R I E L L E  R O T H

https://quotefancy.com/ramana-maharshi-quotes


Stukje zelfreflectie
Hoe is het met jou op emotioneel niveau? Hoe ga je om met je gevoel? Voel je je
verbonden met jezelf? Met de mensen om je heen? Durf je je emoties te tonen of
trek je je snel terug? Durf je bij anderen aan te geven wat je nodig hebt? Waar word
je blij van?

In tijden van onrust is het belangrijk om je te blijven verbinden. Met jezelf en met
anderen. Uiting te geven aan je emoties. Het delen ervan. Toestaan dat je emoties
hebt. Ze mogen er zijn en door je heen gaan.

Wat zijn emoties nu eigenlijk? En wat zijn gevoelens? Gevoelens zijn letterlijk wat je
voelt. Een emotie is zichtbare uitingsvorm van je gevoel. Voorbeelden hiervan zijn als
je blij (gevoel) bent, dan lach je (emotie), voel je je boos dan schreeuw je bijvoorbeeld
(emotie), voel je je bang dan kijk je schrikachtig (emotie), ben je bedroefd (gevoel)
dan huil je (emotie).

Je kunt natuurlijk ook in emoties blijven hangen, waardoor het niet door je heen kan
gaan en je er echt last van krijgt. Heb je hier ondersteuning bij nodig, neem dan
contact met mij op als je behoefte hebt om jouw innerlijke ontdekkingsreis te
maken.

Stukjkjk e zelfreflectie
Hoe is het met jou op emoti
verbonden met jezelf? Met d
trek je je snel terug? Durf je
je blij van?

In tijden van onrust is het be

EMOTIONEEL

OEFENING
Maak een moodboard van dat waar je blij van wordt. Op een moodboard
ben je vrij om alles op te plakken wat goed voelt voor jou. Denk aan
woorden, maar ook plaatjes, stempels en stickers. Je kunt alles wat goed
voelt en aansluit bij jouw verlangens, opplakken of benoemen op een mooi
vel papier of canvas. Kom in verbinding met jezelf en open je hart om te
genieten van het maakproces van jouw collage! Voorbeeld van een
moodboard (door mijzelf eind 2020 gemaakt) zie je hieronder.





Herken je dat? Je bent niet alleen, maar soms voelt het wel zo. Het woord ALL EEN
vind ik mooi: je bent ALL EEN!! En belangrijk is om het goed met jezelf te hebben.
Jezelf te vullen met jezelf. Daarmee wil ik zeggen dat je jezelf voedt met eigen liefde.

Mensen zijn sociale wezens, sociale connecties zijn belangrijk voor onze mentale,
emotionele, fysieke en spirituele gezondheid. Het is belangrijk om je te blijven
verbinden met anderen. Samen delen is helen, zeg ik altijd. Je kunt van elkaar leren,
elkaar versterken en elkaar om hulp vragen. Verbinden met gelijkgestemden, met
mensen die je voeden, waarbij jij jezelf kunt zijn en waarbij je voelt dat je persoonlijk
groeit!

Hoe ziet jouw netwerk eruit? Wie geeft jou praktische steun? Wie geeft je emotionele
steun? En wat beteken jij voor anderen? En wat breng jij hen?

Herken je dat? Je bent niet a
vind ik mooi: je bent ALL EEN
Jezelf te vullen met jezelf. Da

Mensen zijn sociale wezens,
emotionele, fysieke en spiritu
verbinden met anderen. Sam

SOCIAAL

OEFENING
Maak een ecogram; een ecogram is het in kaart brengen van je sociale
netwerk. Op internet kun je diverse schemaatjes van ecogrammen vinden,
maar wellicht kun je zelf al snel op papier zetten wie je in je omgeving hebt.
Denk aan; familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, artsen/therapeuten,
(sport)vereniging, mede-studenten, leraren… etc.

Waar zou jij nu op dit moment ondersteuning in nodig hebben van een
ander? En wie uit jouw netwerk zou je hiervoor kunnen benaderen?

Als het gaat over de natuurbomen, dan zijn dat ook sociale wezens. Ondergronds
communiceren ze met elkaar. En ze communiceren ook met ons, zo op hun eigen
wijze manier, Ik voel me nooit alleen in de natuur, ik voel mij verbonden… verbonden
met de community van bomen, en het geheel van alles wat op deze aarde met
elkaar verbonden is. Kijk maar eens naar de prachtige documentaire Fantastic Fungi
op Netflix!



Dus als je je alleen voelt, en jezelf wilt voeden… Zoek zoveel als je kan de natuur op…
Dit hoeft niet eens zo ver te zijn. De planten in je huis, je tuin, het bos (misschien een
specifieke boom steeds bezoeken), het water, de sloot, een veer, een schelp of een
edelsteen. Alles is energie en heeft zijn eigen ritme. Observeer het, kijk ernaar, en
ervaar wat het met je doet. Voel je je nog alleen of ALL EEN?

SOCIAAL

TIP



'MOTHER NATURE HAS THE POWER TO PLEASE, TO
COMFORT, TO CALM, AND TO NURTURE ONE'S SOUL.'

A N T H O N Y  W I L L I A M S  

https://quotefancy.com/ramana-maharshi-quotes
https://quotefancy.com/ramana-maharshi-quotes


Wat is spiritualiteit voor jou? Vind je het zweverig of doodgewoon?
Als je de Van Dale raadpleegt, is de betekenis van spiritualiteit ‘geestelijk bestaan’ of
‘geestelijke levenshouding’. Als ik synoniemen opzoek, kom ik uit op ‘geestrijk’,
‘onstoffelijk’, ‘scherpzinnig’. Maar misschien is het ook wel het gebruik van
multidimensionale gaven, bijdragen aan een nieuwe wereld, ‘wakker’ zijn, gebruik van
intuïtie, liefde, eenheid of bijvoorbeeld oordeelloosheid.

In mijn leven heb ik al vele uiteenlopende spirituele ervaringen gehad. De mooiste is
voor mij de eenheid kunnen voelen met de natuur. Diepe ontroering door de
natuurlijke uitwisseling. En sommige mensen vinden dat zweverig. Zo voelt het niet
voor mij, het voelt juist ontzettend aards en verbonden. In mijn beleving is iedereen
spiritueel. Iedereen heeft wel een gedachte of mening over het leven en de dood. En
iedereen heeft zijn of haar reis naar (zelf)liefde.

Voor mij betekent spiritualiteit een innerlijke ervaring/beleving, en gaat het over
bewustwording, inzichten en richting over de manier waarop ik in het leven sta. Het
gaat over leven vanuit mijn innerlijke bron, dat alles energie is en met elkaar
verbonden.

Wat is spiritualiteit voor jou?
Als je de Van Dale raadpleeg
‘geestelijke levenshouding’. A
‘onstoffelijk’, ‘scherpzinnig’. M
multidimensionale gaven, bij
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SPIRITUEEL

OEFENING
Ik wil je uitnodigen om te gaan schrijven. 7 minuten lang schrijven over wat
spiritualiteit voor jou is. En daarbij mag je proberen je hoofd los te laten ;-).
Je begint gewoon met schrijven en laat je hand het werk doen. Het hoeft
niet logisch te zijn, het hoeft zelfs niet perfect Nederlands te zijn. Er is geen
goed of fout, je mag helemaal los gaan met schrijven. Je gaat ook geen
tekst of taalfouten corrigeren.

Misschien gaat je tekst straks helemaal over spiritualiteit, maar schrijf je dat
wat dat moment van binnenuit, vanuit je hart, in jouw bewustzijn gebracht
wil worden. Hoe spiritueel is dat?



SPIRITUEEL

Als je na 7 minuten klaar bent, lees dan hardop de tekst voor jezelf op. De
binnenwereld breng je hiermee naar de buitenwereld. Onderstreep later de
woorden die je opvallen in je tekst. En voel wat het met je doet. Wat brengt
het je?

Geniet van je schrijfproces!

"I THINK A SPIRITUAL JOURNEY IS NOT
SO MUCH A JOURNEY OF DISCOVERY.

IT'S A JOURNEY OF RECOVERY.
IT'S A JOURNEY OF UNCOVERING

YOUR OWN INNER NATURE.
IT'S ALREADY THERE.

B I L L Y C O R G A N





Wat betekent het om in lijn te zijn met je natuur? Het betekent dat je herinnert dat je
pure liefde bent. Het betekent dat je op mentaal-emotioneel-fysiek-sociaal-spiritueel
niveau in balans bent. Het betekent dat je de wetten van de natuur respecteert. Je leert
dat je onderdeel bent van de natuur. Je leert dat je geen engel, guru of middel nodig hebt
om een vrij multidimensionaal wezen te zijn. Alles wat je nodig hebt, zit al in je. Je ont-
wikkelt hetgene wat nodig is om te leren voelen vanuit je persoonlijke instructies wat
klopt voor jou en daarnaar te handelen met respect voor onze planeet. Hoe lastig dit
soms ook kan zijn. Maar door dit ‘weten’ vanuit je bronconnectie te volgen, word je
universeel ondersteund. En door dit te doen, ben je ook een steentje in de vijver voor
anderen en samen vormen we een nieuwe wereld.

Ik reis graag een stukje mee op jouw pad in de verkenning van jouw innerlijke natuur
door middel van een sessie of traject. En voel je heel welkom om mee te wandelen! Je
herstelt de verbinding met jezelf en versterkt je frequentie door in verbinding met de
natuur te zijn.

Dankjewel voor het downloaden van mijn e-book. Ik ben heel benieuwd naar wat het je
gebracht heeft. Ik zou het erg leuk vinden als je dit met mij deelt!

Heb je meer ondersteuning/coaching nodig, dan ben je van harte welkom!

kent dat je herinnert dat je
eel-fysiek-sociaal-spiritueel
e natuur respecteert. Je leert

ngel, guru of middel nodig hebt
odig hebt, zit al in je. Je ont-
persoonlijke instructies wat
onze planeet. Hoe lastig dit
nectie te volgen, word je

en steentje in de vijver voor

WARME DANK
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