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Inspiratiegids: de shift in jou, 
 shift jouw leven! 



V O O R W O O R D

Loop je vast? Mis je inspiratie? Stap voor stap herschep jij je

realiteit.

 

Soul Touching - Wat je raakt, verheldert! En wat helder is, wijst je

de weg naar wat jij kúnt en zielsgraag wílt realiseren.   

 

Je bent druk met je werk, je relatie of gezin, je vrienden en hobbies.

Je leven loopt, maar toch… iets gaat niet lekker. Wat is dat nou?

Wat is de boodschap? 

 

Sinds 2000 begeleid ik mensen die hun inspiratie kwijt zijn en

vastlopen in hun werk en hun leven. In onze gesprekken raak ik de

kern van wat er speelt. Dat geeft helderheid. En wat helder is, is

kloppend en in contact met wie je echt bent. Daar wéét je wat wel

en niet de weg is voor jou. Met dit inzicht realiseer je geïnspireerd

en energiek je verlangens, geluk en succes. Stap voor stap.

Iedereen kan dat. Het is je natuur. 

 

Ik werk met sensitieve mensen die ergens weten dat ze meer zijn

en meer kunnen dan hun leven hen nu laat zien. Die ergens weten

dat ze een shift te maken hebben om echt te gaan doen wat hen

roept, in plaats van rondjes te blijven draaien in hetzelfde. Ervaar jij

dit ook? En sta je ervoor open deze shift aan te gaan, hoe spannend

dit misschien ook aanvoelt?  



In deze inspiratiegids vind je informatie, eerlijke vragen aan jou en

tips om je op weg te helpen.

 

Smaakt wat je leest naar meer? Wil je je helderheid vergroten en

leren te navigeren door je leven vanuit de inspiratie van je ziel? 

 

Neem dan contact met me op voor een gratis Kennismakings-

sessie om op jouw vraag in te zoomen en helderheid krijgen. 

Meld je aan via mijn website

https://www.soultouching.nu/gratis/kennismaken/

 

Voor nu: veel leesplezier!

 

Groet van Nynke

http://www.soultouching.nu/gratis/kennismaken
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G E Z O N D H E I D ,  R E L A T I E S  E N

W E R K ,  D R I E  L E V E N S G E B I E D E N

Wat er zoal speelt in je leven, kun je grofweg indelen in drie belangrijke
deelgebieden: gezondheid, relatie/relateren én werk. Meestal focussen we ons
afwisselend op een bepaald deelgebied. Dit is een heel natuurlijk proces. Vaak
wordt onze focus getriggerd door bepaalde 'negatieve' gebeurtenissen en
bijpassende emoties, zoals verdriet, boosheid of angst, die ons bezighouden of
zelfs blokkeren. En daar willen we graag vanaf. Daarom deze gids. Ik begin met
hieronder de drie deelgebieden onder de loep te nemen. Door per gebied de
vragen te beantwoorden, neem jij jezelf onder de loep; word je bewust(er).
 
Gezondheid 
 
Onder gezondheid vallen voor mij alle vormen van gezondheid. Je fysieke
gezondheid, en ook je emotionele, mentale en geestelijk-spirituele
gezondheid. Het gaat er in dit deelgebied dus telkens om hoe je er op al deze
vlakken voorstaat.  
 
VRAGEN
• Wat is gezond voor jou? Hoe wil je je eigenlijk voelen? 
• Hoe voel je je dan fysiek? 
• En hoe is dan het met je emoties? Zijn ze positief of negatief, of allebei? 
• Hoe is het met je mentaal-iteit? Welke gedachten spelen er door je hoofd als
je je gezond voelt?
• Hoe is je gezonde verbinding met wie je in wezen bent, je eigen energie, je
hart? 
• En wat doe je aan je gezondheid op ieder gebied (fysiek, emotioneel, mentaal,
spritueel)?  
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Relaties
 
Onder relateren vallen alle relaties met anderen: je partner, kinderen,
vrienden, familie maar ook collega’s en kennissen. Het gaat dus om zowel
hele intieme en hechte relaties alsook de relaties en contacten die wat
meer op afstand zijn. 
Als je op relaties gefocust bent in een bepaalde fase van je leven, gaat het
dus om iets in je eigen gezin of je gezin van herkomst. Maar ook over hoe je
ervaart dat je relaties met mensen in het algemeen verlopen. En wat je
daarin aan het leren bent. Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je telkens
opnieuw een issue hebt met autoriteit (managers, dominante mensen,
leiderstypes) etc. 
 
VRAGEN
• Zet eens voor jezelf op een rij hoe jouw relaties ervoor staan: met je
partner, je kinderen, je naaste familie, je vrienden, kennissen, collega’s,
mensen waar jij klant bent, dus die jou dingen leveren… etc.
Niets is goed of fout. Het gaat om je bewustzijn, wat nodig is om iets te
kunnen veranderen.
 
Werk
 
Onder werken versta ik meer dan alleen maar je werk. Ik voeg ‘jouw
bestemming als mens’ of je zijn, samen met je doen. Hieronder valt dus
alles wat je – ook naast je baan of je ondernemerschap - bijdraagt aan de
wereld. 
Het is je productiviteit: zoals kinderen opvoeden, vrijwilligerswerk,
solliciteren, etc. Maar ook je creativiteit: het uitleven van alles wat er vanuit
jou gecreëerd wil worden. Creëren is dus meer dan alleen produceren; het
is jezelf tot uitdrukking brengen.  
Én het gaat bij werken ook om geld verdienen – geld is dan de meetbare
waarde die naar je terugkomt – door een (bij)baan die je hebt of je eigen
bedrijf. De meeste mensen werken nog steeds primair voor geld en creëren
daarnaast iets waar hun ziel blij van wordt. 
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Ik zeg ‘nog steeds’ want dit is aan het verschuiven. Steeds meer mensen
willen echt geïnspireerd leven en gaan daar in zichzelf naar op zoek. 
 
Productiviteit, creativiteit en geld verdienen lopen in de praktijk in elkaar
over, dus heb ik ze samen onder de noemer ‘werken’ gezet.
 
VRAGEN
• Hoe zien bij jou productief zijn, geld verdienen en creatief zijn er in je
dagelijks leven uit? Vallen ze helemaal samen of niet? 
• Als ze niet samenvallen, waar wil je dan meer van? En waar minder? 
(tip 1: Zet je focus op geld niet op nummer 1 als je meer met je creativiteit
wilt doen. Laat je creativiteit eerst vrijkomen voor je naar geld kijkt.
tip 2: Ieder mens heeft aangeboren creativiteit of scheppingskracht. Denk
dus niet dat je niet creatief bent als je geen kunst maakt. Creativiteit is veel
breder dan wat wij onder 'kunst' verstaan. Al jouw ideeën zíjn je
creatiekracht.) 
 
Wederzijdse invloed 
 
Meestal werken we, zoals gezegd, hoofdzakelijk aan één van de
deelgebieden (gezondheid, relaties, werk) tegelijk en pakken we, wanneer
we een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt, weer een ander deel
aan om in te groeien. Vaak gebeurt dit onbewust. Maar wanneer we
bijvoorbeeld de diagnose ‘burnout’ krijgen, dan is er opeens een noodzaak
om onze gezondheid bewuster te gaan onderzoeken. Ook het deelgebied
‘werken’ speelt dan een rol, én het effect ervan is merkbaar in je relatie(s).
De deelgebieden beïnvloeden elkaar dus. 
 
Wanneer tegelijkertijd alle deelgebieden staan te trillen, geeft ons
‘systeem’ er toch de voorkeur aan zich het meeste op één gebied te
focussen. Veel meer kunnen we vaak ook niet behappen. 
Groeien we in dat ene gebied, dan trekken we de andere gebieden mee.
Ook in positieve zin beïnvloeden de deelgebieden elkaar dus.  
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F O C U S  E N  A A N D A C H T

We gaan in dit hoofdstuk nog wat meer inzoomen op waar je nu zit. Iets aan je
situatie veranderen lukt alleen als je er bewustzijn over hebt. Dus we gaan aan
de slag met meer vragen aan jezelf. (Voel je weerstand? Ook dat kan hele
waardevolle informatie zijn. Neem het mee!)
 
MEDITATIE 
Creëer een rustig moment op een fijne plek en richt je aandacht op jezelf. Wat
heel erg helpt om je van jezelf en dus ook van je blokkades en wat je wilt
veranderen, bewust te worden, is de buitenwereld even los(ser) te laten door
je ogen te sluiten. Zet je voeten stevig op de grond. 
 
Daarna haalt het richten van je adem je uit dat alsmaar malende hoofd. Dus
adem een paar keer diep in en uit in een langzaam tempo. Laat je adem verder
vertragen en kom tot een rustige, diepe balans. Gebruik je adem ook om
telkens naar terug te keren, wanneer je hoofd / je denken het weer wil
overnemen.
 
Stuur je adem door je hele lichaam. Raak als het ware ieder stukje aan. Je
merkt dit aan bijvoorbeeld tintelingen of stroompjes in je lijf. Dat is goed. Dan
ben je aanwezig, in je lichaam en in het moment zelf. Alleen vanuit daar kun je
bewust aanwezig zijn en zuiver waarnemen. 
 
Blijf zo even zitten (voel maar hoe lang het lukt maar probeer in ieder geval 5
min.) en ervaar dat je meer uit je hoofd en in je lichaam zakt. 
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VRAGEN 
Vanuit deze staat van zijn, ga je aan de slag met de volgende vragen. Ik raad je
aan dat wat naar boven komt, op te schrijven. Schrijven helpt beklijven.
Oftewel: het helpt je te focussen en concreet te zijn naar jezelf en anderen.
Maar inspreken in je telefoon kan ook. (In hoofdstuk 6 gaan we verder met
jouw antwoorden.)
 
Alles mag er zijn
 
Wees eerlijk in je reflectie. Ook als je het niet weet en weer in je hoofd schiet of
als je frustratie voelt en tegenzin. Het is allemaal een spiegel voor waar je nu
bent. Alleen met aanwijzingen (zoals deze) kun je verder. 
Schrijf door. Let niet op goed of fout, grammatica of spelling. Schrijven is hier
bedoeld om wat er vastzit in jou, losser te maken en weer te laten stromen.
 
VRAGEN
• Met welk(e) levensgebied(en) ben jij nu bezig? Waar ligt je focus?
• Heb je hier bewust voor gekozen of was er een (negatieve) noodzaak? Is er
bijvoorbeeld stress op je werk, een probleem met je gezondheid of een relatie -
met wie dan ook - die niet zo lekker loopt?
• Voel je dat je je focus nog wilt/moet verleggen of 'zit je goed' nu?
 
Wat speelt er in dit levensgebied? Beschrijf eens voor jezelf:
• Wat is je situatie?
• Waar gaat je aandacht het meeste naar uit in dit gebied?
• Wat voelt licht, wat voelt zwaar?
• In de zwaarte: wat ervaar je als het allerzwaarste?
• In de lichtheid: ervaar je verlangens? Wat zijn die dan?
• Ervaar je een beweging in jezelf? Waar wil die naar toe?
• Wat wil je nog meer toevoegen aan deze beschrijving van je situatie? Wat
komt er spontaan op? 
 
We laten de vragen even rusten voor nu en komen daar in hoofdstuk 6 op
terug. 
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A L L E S  I S  E N E R G I E

Ok, eerst wat theorie om helderheid te scheppen. Alles is energie. Jij bent dus
ook energie! En voortdurend trek je ‘jouw soort energie’ aan. Je kunt ook
zeggen: zoals elk radiostation zijn eigen golflengte heeft, heb jij jouw unieke
golflengte. En je trekt aan wat op jouw golflengte zit. Wat, of wie diezelfde
golflengte niet heeft, trek je niet aan of stoot je af. Alles wat er nu in je leven is
en wat jij meemaakt, is dus de spiegel van wie je nu bent of hoe jouw
energiehuishouding nu is. Dat is niet goed, niet slecht: dat is gewoon de stand
van zaken in jou, of van jou.
 
Frequenties en overtuigingen: onze gedachten 
 
Hoe komen we aan onze ‘golflengte’ zul je je misschien afvragen? Dat gaat via
de gedachten die je brein produceert. Wat je denkt, is een frequentie, zo’n
golflengte dus. Denk je daar meer van, dan wordt dat een sterkere frequentie.
Dat heet een overtuiging. En ben je écht overtuigd, dan is je frequentie zo
sterk, dat je letterlijk realiseert wat je denkt. 
 
Zo creëer je de mensen, situaties of dingen op je pad. Dit kan een plotselinge
salarisverhoging zijn. Maar ook een huis wat buiten je bereik lijkt, waar je toch
opeens nummer 1 voor bent. Of het kan die aanrijding zijn die uit het niets lijkt
te gebeuren. Niets gebeurt voor niets. Je creëert het zelf, bewust of onbewust.
Vervolgens vind je hier weer iets van en er vormen zich nieuwe gedachten (met
bijbehorende emoties, waar ik zo op kom).
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‘Positieve’ creaties zijn fijn en ontstaan vanuit onze positieve gedachten of
onze verlangens. Minder fijne creaties creëren we (vaak onbewust) met
‘negatieve’ gedachten. Dit is misschien niet leuk, maar het zijn wel
prachtige uitgangspunten voor groei. Straks meer over hoe je ‘negatieve’
creaties juist nodig hebt om te groeien.
 
NB: overal waar ik in de tekst 'positief' en 'negatief' gebruik, zijn dat
eigenlijk alleen maar labels die wij mensen eraan hangen. Puur bekeken
vanuit de energie die we zijn, bestaat er geen positief of negatief. Alles ís
gewoon, energie.
 
Wegwijzers bij groei: onze emoties 
 
De wegwijzers bij onze bewustwording en dus onze groei, zijn onze
emoties. Zij geven ons de ‘radio’-frequentie terug (de energie in ons), die
we met onze gedachten creëren. 
 
Positieve emoties (vreugde, plezier, dankbaarheid, compassie etc.) geven
aan dat de frequentie, ontstaan vanuit onze gedachten, hoog is,
overeenkomstig met dat wat onze ziel wil creëren. De ziel wil in de kern
altijd uitbreiden, groeien en meemaken. Ze heeft een hele hoge frequentie,
die geen negativiteit of zwaarte kent. Fijne emoties voelen we ook letterlijk
als licht.
 
Negatieve emoties voelen veel zwaarder. Ze markeren de gedachten die
voortkomen uit ons ego, dat erop gericht is ons te beschermen en iets te
behouden. Dat is dus het tegenovergestelde van wat de ziel wil, zou je
kunnen zeggen. Negatieve emoties geven daarom altijd aan dat iets in ons
niet in overeenstemming is met onze ziel. We ervaren vaak zoiets als
weerstand of aversie, waar een vorm van angst of diep verdriet onder ligt.
Toch heb je wel iets te doen met negatieve emoties. Net als met de
zogenaamde negatieve creaties. Daar gaan we nu naar kijken.
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K E U Z E S  M A K E N

Kiezen voor wat écht goed voelt
 
Onze emoties zijn dus prachtige wegwijzers. Naarmate we ons bewuster zijn
van onze emoties of hoe we ons voelen, kunnen we ze gebruiken om ons
bewuster te zijn van wat we denken. En, eenmaal bewust van ons denken,
geeft dat ons de mogelijkheid om onze golflengte opnieuw af te stemmen: op
gedachten (en van daaruit ook activiteiten) die écht goed voelen. 
 
Dit opnieuw afstemmen is een keuze. We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de
gedachte aan iets dat vreugde geeft, ons dankbaarheid maakt of liefdevol. Ook
iemand iets vergeven en het goed maken, genereert een hoge frequentie.
Daarmee zetten we in werking dat we creëren wat overeenkomt met onze
blauwdruk, het ‘plan’ van onze ziel. Als we dit onder de knie krijgen en dus
consequent hiervoor leren te kiezen, dan ervaren we ons leven als steeds
gemakkelijker en lichter. 
 
NB: Nog even een opmerking over je werkelijk goed voelen. Hier zit namelijk
wel een adder onder het gras. Het is eigenlijk iets dat we een beetje ontwend
zijn. Wat we immers steeds meer hebben geleerd is een snelle bevrediging van
behoeften, door te consumeren. Dat voelt óók goed. Alleen het is maar voor
korte tijd. Daar gaat dít goed voelen, vanuit de ziel, niet over.
 
Het goed voelen vanuit je ziel, herken je aan een soort van rust die over je
komt, hand in hand met inspiratie en energie in je lijf die begint te stromen. Je
krijgt het warm, of juist koud. En je ervaart een helderheid, een heel zeker
weten van binnen. Dat dit is waar jij thuis bent. 
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Hoe meer je je bewust bent van wat niet voor jou werkt, hoe sterker je
verlangen wordt, verder te zoeken naar wat wél wezenlijk voor je is. Dit
houdt je dus ‘bij de les’ van je ziel zou je kunnen zeggen.
Bovendien, en dat is eigenlijk nog belangrijker, vormt dat wat
onplezierig voelt, een directe aanwijzing voor je om iets in jezelf onder
de loep te nemen. Iets dat het manifesteren van jouw zielsverlangens
tegenhoudt. En dat is eigenlijk het ‘werk’ dat we als mens te doen
hebben: manifesteren vanuit onze ziel en ons steeds bewuster zijn van
wat die manifestatie nog tegenhoudt, zodat dat kan verdwijnen. Door dit
bewustwordingsproces leer je jezelf als energie kennen op zowel fysiek,
mentaal, emotioneel als geestelijk/spiritueel vlak.

Iets dat echt bij je past, gaat dus wat dieper dan alleen de 'high'-sensatie
van chocola, een goed glas wijn of zelfs een concert. Al kan die laatste meer
in de buurt van een zielservaring komen.
 
Het waardevolle van wat níet goed voelt 
 
Kiezen we voor negatieve gedachten (vaak onbewust, dus je doet niets
fout), dan ervaren (of voelen) we de dingen in ons leven ook als negatief:
we voelen ons down en creëren dingen die niet bij onze zielsenergie
passen. Dat geeft een contrast: het verschil tussen wat jou eigen is vanuit je
ziel én de situatie die je hebt gecreëerd, die niet goed voelt. 
 
Nu lijken de positieve gedachten, emoties en creaties dus de weg te wijzen
naar een fijn leven. Maar het is niet heel wijs je alleen daarop te
concentreren, al zegt een heel aantal spirituele leraren (zoals Abraham
Hicks) dat wel. 
 
Je loopt namelijk het ‘risico’ je negatieve wegwijzers te negeren, terwijl die
juist essentieel zijn om naar dat leven in flow toe te groeien. Waarom? 
 

1.

2.
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De weg van de minste weerstand
 
Dus iedere vorm van contrast (balen, down zijn, vastlopen in iets, ziekte,
ontslag, scheiding etc.) in je leven is goed. Het zet je aan tot een groter
bewustzijn. Het nodigt je daarbij uit anders naar je leven te kijken en bij te
sturen richting de frequentie van je ziel, richting de weg van de minste
weerstand. Dat is wat energie, (jij en ik dus), van nature wil. 
 
En, al wordt je leven moeitelozer, het is niet zo dat er dan niets ‘negatiefs’
meer in je leven gebeurt. Je ervaart het alleen niet meer op die manier. Je
ervaring valt steeds meer samen met je zielsenergie of bronenergie, wat voelt
als helder, licht, flow, vanzelfsprekend en inspiratie. 
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H E T  W E R K :  W A T  J E  R A A K T ,

V E R H E L D E R T !

Ik schreef het al: emoties zijn prachtige wegwijzers. We zijn ze ons niet altijd zo
bewust en gaan er vaak in op. Dus staan we in dit hoofdstuk stil bij ‘geraakt
worden’. 
 
Als jij emotioneel wordt geraakt, positief of negatief, dan wil dat zeggen dat de
weg naar je ziel open ligt en je daar op dat moment helder contact mee hebt.
Vandaar mijn slogan: wat je raakt, verheldert.
 
Wat wordt geraakt, wil gezien, gehoord, gevoeld en gemanifesteerd worden. Is
dat positief en fijn, dan ervaren we meestal een prikkel, een energieboost om
onze emoties te doorvoelen en op grond daarvan iets te manifesteren. Je krijgt
bijvoorbeeld de inspiratie om een nummer te zingen en op te nemen, een boek
te schrijven, een heerlijke maaltijd te bereiden of een wandeling te maken. Je
wordt geraakt, een gedachte borrelt op, je voelt je daar goed bij en hup, je
volgt je inspiratie. Tot… je een blokkade tegenkomt.
 
Want word je geraakt door negatieve gevoelens, dan stopt die stroom van
enthousiasme en inspiratie meestal snel. Het is daar dat onze meest lastige
klus begint: de ‘negatieve’ emoties in de ogen kijken en doorvoelen om ze los
te kunnen laten. 
 
Het werk: in de ogen kijken wat ons ‘negatief’ raakt en blokkeert
 
Dit gaat altijd om oud zeer, soms heel erg oud. Het verwijst naar een ervaring
waarin de bijbehorende emoties gewoon té heftig waren om ze meteen te
kunnen doorvoelen en los te laten. Dus hebben we ze geparkeerd.
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Zo vormen ze de blokkades op onze weg als volwassene op dit moment.
Om onszelf ervan te bevrijden móeten we er alsnog in gaan voelen.
Hierdoor kan de energie, wat een emotie is (e-motion = energy in motion),
deblokkeren en doorstromen. Dit is het meest pittige in ons leven. Die
(oude) onverwerkt opgeslagen en overweldigende emoties in de ogen
kijken om ze door ons heen te laten wegglijden. 
 
Inzicht, moed en doorzetting, overgave
 
Het klinkt zo beschreven misschien simpel maar makkelijk is het niet. Het
vraagt inzicht om in te zien dat je bij zo’n onverwerkte emotie bent
gekomen. En het vraagt moed en doorzetting om er niet voor weg te blijven
lopen. Bovendien vraagt het overgave om te kunnen vertrouwen dat die
gevoelens weliswaar heftig zijn maar altijd bedoeld als die wegwijzer naar
onze ziel. Juist omdat ze ons laten ervaren wat níet overeenkomt met onze
zielsenergie.
 
Zelf doen maar niet perse altijd alleen
 
Oude emoties aangaan en jezelf vrij maken van je blokkades, kan op
velerlei manieren. Vraag hulp als dat goed voelt. Je doet het altijd zelf,
maar niet persé altijd alleen. Het is soms wel even zoeken wat bij je past
qua aanpak en wie je daarbij kan helpen. 
 
Je kunt die oude ervaring of het trauma opnieuw opzoeken en ervaren.
Bijvoorbeeld met behulp van regressie- of hypnosetherapie. Maar dat hoeft
niet persé. Er zijn tal van mogelijkheden voor ondersteuning. Ik denk en
voel graag met je mee om te kijken wat bij jou past.
 
Observator zijn
 
Waar je ervaart dat dit kan, kun je ook jezélf door een blokkade heenleiden,
puur door 'm te doorvoelen. 
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Dus door in de ervaring van de heftige emotie te zijn zonder er een
gebeurtenis aan te koppelen.
 
Je voelt wat je voelt maar doet dit niet vanuit de gebeurtenis. Je doet dit
als zogenaamde observator. Dat wil zeggen dat je tegelijkertijd voelt (wat je
voelt) én je observeert (jezelf). Hierdoor ben je ook in staat jezelf te
ondersteunen omdat je niet helemaal in de emotie ten onder gaat. 
 
Emoties bewegen op die manier weer als vanzelf door je heen. Dat door je
heen gaan, is namelijk een natuurlijk proces dat normaal gesproken altijd
plaatsvindt, tenzij wij er, vanuit ons beschermende ego, tussen komen.
Omdat we iets (nog) niet wil voelen. 
 
Voel voor jezelf of en waar je ondersteuning in nodig hebt, bij het laten
doorstromen van wat er door en in jou is vastgezet op dit moment. Je bent
het zo waard om jezelf stap voor stap helemaal vrij te maken en te
manifesteren wie je ten diepste bent.
 
Je groeit, hoe dan ook 
 
Nog even een reminder: of je nou in een flow zit of vastloopt en blokkades
tegenkomt; je groeit. Wat  je ziel wil is groeien en uitbreiden, ervaren en
meemaken. En linksom of rechtsom ben je daar altijd mee bezig. Niks is
blijvend want alles is energie. En energie is altijd in beweging. Ook de
vastgezette energie is eigenlijk niet vast of stil maar in beweging. Alleen is
die beweging heel erg traag. 
 
Daarom komt alles wat in je zit, op enig moment weer naar boven om
getransformeerd te worden, al kan dat soms een poos duren. 
 
Je doet het dus altijd ‘goed’ en komt via al je ervaringen telkens uit bij je
volgende stap op je reis ‘terug naar huis’: naar Bewust Liefde en Licht zijn.
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J E  E I G E N  S T U R I N G

We gaan in dit hoofdstuk weer even terug naar jouw antwoorden op de vragen
van hoofdstuk 1 + 2 en naar dat wat er nu in je leven speelt. De vragen en jouw
antwoorden gaan we gebruiken om te verhelderen welke blokkade nu bij jou
aanwezig is en hoe je deze kunt belichten om ‘m los te kunnen laten. Neem,
voordat we dat gaan doen, ook nu weer een moment voor jezelf, op een fijne
rustige plek. 
 
MEDITATIE 
Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Adem een paar keer diep door
en ervaar jezelf daarmee steeds meer in je lichaam. Merk hoe je meer en meer
tot rust komt en verder in je lichaam zakt bij iedere ademhaling. Merk hoe je
gedachten rustiger worden. En als dit lastig blijkt, focus dan nog wat meer op
alleen je ademhaling. Volg die en probeer de rest los te laten voor nu. Neem
weer even een paar minuten de tijd voor jezelf op deze manier, voordat je
verder gaat. 
 
Kom wanneer dat goed voelt weer langzaam terug door wat flinke
ademhalingen en het weer rustig bewegen van je lichaam. Als laatste open je
weer je ogen wanneer je daar klaar voor bent.
 
Jouw antwoorden
 
Pak de vragen en jouw antwoorden erbij en lees ze nog eens door. Ze hebben
je geholpen bewust(er) te zijn van je huidige situatie, je verlangens en
blokkades. Daar gaan we nu mee verder.
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Neem waar: waar wordt je aandacht intuïtief naartoe getrokken? Dit zal een
van de dingen zijn die op dit moment contrast opleveren in je leven. Iets
wat stokt, wat je gevoelsmatig verzwaart en remt. 
 
Neem dat als eerste en vertrouw erop dat jezelf hierop focussen, nu de
volgende stap voor je is. Zoals gezegd, vaak trekt je focus op een van de
deelgebieden uit je leven, de andere deelgebieden mee. Dus laat de rest
even voor wat het is en begin met deze. Onderstaande vragen kunnen je
helpen hier nu stappen doorheen te zetten.
 
VRAGEN
• Wat zijn je gedachten nu? Welke overheersen?
• Hoe voelt wat je hebt uitgekozen als focus (deelgebied), op dit moment
voor je? Is er iets veranderd na het lezen van deze inspiratiegids? En zo ja,
wat is dat dan? (Denk aan inzichten, helderheid, antwoorden die zijn
opgekomen, etc). Als je het wilt opschrijven, prima.
• Welke emoties neem je waar? Wat speelt er dus rondom dit punt (ook aan
gedachten)? Schrijf hierbij voluit! Laat je emoties, je overige gevoelens én
gedachten zoveel als je kunt de vrije loop. Dit opent je zoals ik ook aan het
begin zei. En dat is precies wat je wilt: je openstellen voor wat je nu remt. 
 
Tip: Probeer uit het analyseren te blijven. Beredeneer niet wie wat heeft
gedaan of gezegd, wat er goed of fout was en hoe het had gemoeten, etc.
Beschrijf puur je emoties, overige gevoelens en gedachten. Je wilt alleen
maar iets vrij laten komen wat vastzit, geen nieuwe verhalen maken.
 
• Leg het even weg voor een uur, een dag, een paar dagen. Ga even iets heel
anders doen en laat maar gebeuren wat er gebeurt. Als er nog dingen zijn
die je erbij wilt schrijven, doe dat dan.
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Wanneer je voelt de draad weer op te willen pakken, keer je weer terug naar
waar je je op had gefocust. 
 
• Is er in jou iets veranderd na het schrijven? Is er al iets los(ser) gekomen? Heb
je iets door je heen kunnen laten wegvloeien? Neem waar. Schrijf het weer op,
als je dat wilt.
 
Waar je nu mee bezig bent, is echt bewustwording. Dat is 'het werk': je emoties
en/of je gedachten als ingang nemen om op steeds diepere lagen van jezelf te
beseffen wat er in je leeft. Alleen dan, kun je dat ook veranderen. 
 
We gaan nog even door:
 
• Waar brengt dit je? Wat heb je nu aan helderheid gekregen? 
• Kun je eruit lichten waar je telkens blijft stokken? Waar wil je ‘systeem’ de
beweging tegenhouden?
 
MEDITATIE
Nu is een goed moment om nog wat dieper naar binnen te gaan door opnieuw
met jezelf te gaan zitten. Neem weer een rustig moment op een stille plek en
sluit je ogen. Voeten stevig op de grond. 
 
Breng je adem tot rust en maak ‘m dieper. Maak, via je adem, contact met alles
in je lichaam. Voel je energie stromen. Laat alle gedachten die opkomen, weer
gaan. Je doet er niets mee. Zijn ze hardnekkig? Focus dan opnieuw op je adem.
 
Ga rustig steeds verder in het voelen van je stagnatie. Dat wat onprettig is.
Voel. En observeer wat er ontstaat. Voel en observeer. Ga er niet in ten onder.
Voel en observeer. Meer niet. Laat gewoon gebeuren wat er wil gebeuren. Komt
er een vraag op? Een inzicht? Zie je kleuren of krijg je beelden? Alles is goed. 
 
Blijf goed doorademen en blijf telkens opnieuw contact maken met je hele
lichaam. Laat gedachten los.

14



Als je voelt dat je klaar bent, dan keer je rustig in je eigen tempo terug naar
de ruimte waar je bent, dat waarop je zit, het hier en nu. Adem wat dieper
door en beweeg je lichaam. Open je ogen wanneer dat goed voelt.
 
Schrijf opnieuw op wat je gewaar bent geworden en merk op of er al meer
doorstroomt. Misschien ervaar je nog niet de vrijheid en ruimte die je wilt
om te kunnen manifesteren wat je wilt maar weet dat je werk hier wel
degelijk aan bijdraagt. 
 
En hele hardnekkige blokkades, zijn wellicht niet in je eentje weer in
beweging te brengen. Vraag hulp. We kunnen in een gratis
kennismakingsgesprek onderzoeken of ik je verder kan helpen.
 
Manifesteren 
 
Bewustwording zoals je hier hebt gedaan, is dus de sleutel naar je gevoel
van vrijheid en geluk. En wanneer je iets wat je blokkeerde in de ogen hebt
gekeken, komen inspiratie en positieve emoties als vanzelf weer naar
boven. Immers: dat is wat je van nature bent, het is de energie van je ziel.
 
Je kunt aan deze inspiratie en vreugde meteen een actie koppelen. Maar
forceer niets. Soms is het handig niet meteen weer in de actie te schieten,
maar eerst goed contact te maken met dit herwonnen gevoel omdat je dat
kennelijk al een tijdje niet meer deed. Hoe sterker je het verankert, hoe
makkelijker je het als kompas gebruikt.
 
Wanneer actie en beweging goed voelen om te doen, is het tijd om te
concretiseren. Doen is een onmisbare stap in het manifesteren van
creaties. Vaak volgt die als vanzelf maar soms heeft die een duwtje nodig.
Bijvoorbeeld wanneer je een moeilijke tijd achter de rug hebt en je
verlangens wat zijn weggezakt uit je bewustzijn. Manifesteren van je
verlangens voelt dan onwennig en raar.
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Door regelmatig – heel bewust - te herhalen wat je hier hebt gedaan, breng
je jouw manifestaties weer op gang. 
Ook hier geldt: geïnspireerd dingen doen is net zo goed je natuurlijke staat
van zijn! 
 
Misschien nog wat vragen ter inspiratie?
 
VRAGEN
• Welke ideeën spelen nu door je hoofd? Laat ze intact en begin nog niet
met de mitsen en maren. Schrijf ze uit, zo volledig mogelijk.
• Waar zit de eerste do-able action? Voel waar je weerstand-vrij bent en
meteen actie kunt ondernemen. En doe het!
• Wat is jouw feedback (die van jezelf dus!) op je actie? Niet perse op het
resultaat maar op het manifestatieproces van jouw inspiratie.
 
Neem weer waar: wat zijn jouw positieve en negatieve gedachtencirkels. En
ga van daaruit weer door met dit bewustwordings- en manifestatieproces.
 
Succesvol zijn is… jouw pad lopen
   
Als je je bewust bent van jezelf en de verantwoordelijkheid neemt voor
jouw leven, dan ben je (al) succesvol. Het geld komt daaruit voort. Precies
zoveel als jouw energie op dat moment wil of aankan. In onze maatschappij
is het nog vaak andersom. Maar we merken steeds meer dat financieel
succes, zonder bewustzijn, niet duurzaam is en tot uitputting leidt.
 
Ga dus door, geef nooit op. Je groeit, zoals al gezegd, altijd! Je staat nooit
stil. En elke fase heeft zin, als bouwsteen voor de volgende. Je zult daar
steeds meer de vruchten van plukken. Waarschijnlijk heel anders dan je je
nu kunt voorstellen. 
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Ik wens je daar veel vreugde bij en veel lichtheid, vanuit het weten dat je
altijd precies op het juiste moment de juiste weerstand en blokkades
tegenkomt op jouw pad.
 
En, zoals gezegd, wees welkom onderweg, om kennis te maken en samen
naar jouw blokkades of gestokte inspiratie te kijken. Ik bied je helderheid in
je situatie en we kijken hoe je verder kunt. Meld je aan op
https://www.soultouching.nu/gratis/kennismaken/
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7

T O T   S L O T

Tot slot nog wat hart onder de riem stekers om jou te ondersteunen op jouw
reis. Op zich heel cliché omdat het menselijk is, maar clichés kunnen heerlijk
zijn om te blijven horen (of lezen) 
 
1. Blijf altijd vierkant achter jezelf staan. Echt, je doet niets voor niets. Wat
je als een hele nare ervaring beleeft, is je grootste leerschool. Het mag dan
misschien niet fijn zijn en je kunt het als nadelig ervaren, maar leven =
ontwikkelen = uitbreiden = groeien. En dat is precies wat jij doet! Hoe
vervelend je ervaring ook is. 
 
2. Kijk niet (teveel) naar wat anderen doen. Het is heel aantrekkelijk om ‘af
te kijken’, een voor onze maatschappij succesvol iemand na te doen, je met
anderen te meten of in de smaak te vallen. Prima, een goede leerschool ook
voor jouw groei om te ervaren wat het je oplevert. Maar jouw ziel wil zichzélf
als energie uitdrukken en niet iemand anders. 
 
3. Succes is niet hoeveel geld je verdient. Onze hele maatschappij is zich
daarop gaan richten maar we zijn het ‘succes is je geld’-principe langzaam aan
het loslaten. We zijn in een andere tijd aan het komen waarin we merken dat
geld een relatie moet houden tot waarde en zingeving, bewustzijn en bewust
doen. Anders raken wij en ook onze leefomgeving uitgeput. Succesvol zijn,
begint dus bij groeien in bewustzijn, via alles wat je in je leven doet en ervaart.
En van daaruit breng je je geldstroom op gang. 
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4. Vastlopen is prima. Je leidt jezelf (vaak onbewust) naar een punt
waarop je vastloopt. Dit is prima om de kracht(en) in jezelf te mobiliseren
die je helpen het roer om te gooien. Met de rug tegen de muur, valt onze
weerstand weg en dan voelen we pas echt die rust en inspiratie die ons
onze eigen weg wijst. 
 
5. Weet dat je altijd bij iets kunt in jezelf wat je een betere of goede vibe
geeft (en dan bedoel ik niet chocola of alcohol). Op elk moment kun je
stilstaan bij jezelf en je afvragen wat werkelijk klopt voor jou. Op elk
moment kun je resetten en het over een ander boeg gooien. Dat hoeft niet
de perfecte boeg te zijn, dan verlam je weer. Het is de beste boeg op dat
moment. Kies! En ga verder. 
 
6. Niets is blijvend. Alles is energie. Wij zijn energie. En energie verandert
constant. Dus ook alles wat we op ons pad aantreffen verandert constant.
Vanuit dit perspectief van universele wetmatigheid gaat al onze shit
voorbij. Dat wij ons focussen op het tempo of de tijdsduur en op ‘je leeft
maar één keer’, maakt ons leven (of onze dood) soms onacceptabel. Maar
ons leven is per definitie aan het veranderen. Laat dat verzachten wat hard
is en verander mee. 
 
7. GA DOOR! Blijf herhalen wat je energie geeft. Of blijf terugkeren naar een
bron of meer bronnen van inspiratie in jezelf. Iedereen maar dan ook echt
iedereen is natuurlijkerwijs een bron van bouwende, creërende, groeiende
en ontwikkelende energie. Die oernatuurkracht kan niets of niemand
stoppen. Die wil door. 
 
8. Zelf doen maar niet alleen! Kun je wel wat hulp gebruiken om dat
ijkpunt in jezelf weer te vinden? Ik help je graag, gratis en vrijblijvend. Meld
je aan via www.soultouching.nu/gratis/kennismaken en ik spreek je snel. 
 
Lieve groet en heb het goed. Nynke 
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Iets hieruit overnemen? Graag!
Vermeld je de bron? Dank.


