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WERKBOEK
Welkom!

 

Hierbij  jouw persoonlijke werkboek. Hierin vind je oefeningen om bewuster te

ervaren van wie je nou bent. .  

Mijn overtuiging is dat als je bewuster wilt leven, je hier wel dagelijks

aandacht aan moet besteden. 

 

Het is niet zo dat je na een paar dagen wakker gaat worden en het leven is

veranderd in één happy intuïtief LaLa Land.. .  : ) )

Het kost ti jd, aandacht en een hoop zelfcompassie.  Maar, ik beloof je dat als je er

die aandacht aan geeft er een hoop in korte ti jd kan gebeuren.

 

In dit werkboek staan meditaties en verschillende oefeningen. Probeer deze zo

veel mogelijk te doen zodat we dit kunnen bespreken als we elkaar l ive zien.

 

Geniet van het proces! 

Ik kijk er naar uit je in dit proces te begeleiden en ik wil graag 

alles horen over je ervaringen!

 

Liefs, Carmen



Ben je je bewust van je brein?

Op de site heb je kunnen lezen hoe we in elkaar zitten. Wat interessant is is te zien hoe vaak wij dus in
gewoontes schieten. Dat ons brein er op gericht is om ons veilig te houden..avontuur..nieuwe dingen
ontwikkelen... liever niet dus...zo beredeneert ons brein. Toch is het mogelijk om bepaalde gewoontes

te veranderen en nieuwe dingen aan te leren.
 

Vraag: Hoe ervaar je dat bij jezelf? Welke gewoontes zijn voor jou heel lastig te doorbreken ? 

Wat zou je graag willen veranderen? En waarom?



Hoe werkt energie

Zoals je hebt kunnen lezen zijn we ons vaak niet bewust van energie en hoe dat werkt. 
We verklaren vaak vanuit onze 'vijf zintuigen' overtuiging. 

De manier om te leren hoe dat zesde zintuig nou precies werkt is het letterlijk te ervaren.  
Ik geloof dat als je met een helikopter view gaat kijken naar jezelf en naar de dingen die gebeuren, 

dat je meer inzichten krijgt en onderscheid leert maken.
Deze week ga je dagelijks bijhouden wat energie met je doet.

Opdracht:

In onderstaand schema kan je bijhouden wat er gebeurd, pak je
favoriete dagboek en hou dit eens een week bij:

Zie hier een voorbeeld:

Situatie: Ik voel/ervaar: Wat is van mij?Wat is van de ander?

Ontmoeting met een
vriend/vriendin

Hij/zij zegt dat alles goed gaat,
maar ik ervaar:

- Afstand in contact
-vreemd gevoel in m'n buik

Na navraag lijkt het
achteraf dat het niet

goed met je vriend/in.

-Het gevoel dat het aan mij
ligt. 

De afstand die ik voelde
'triggert' het gevoel dat de

ander niet geïnteresseerd is
in mij.. etc,

Bezoek nieuwe huis vrienden Ik ervaar een nare sfeer in
het huis, maar kan het niet

verklaren.

Het blijkt dat de vorige
bewoners te maken hebben
gehad met huiselijk geweld.

Ik pik de blauwdruk van de
energie van het huis op.



Je ego versus je ziel

We bestaan uit een persoonlijkheid en een zielsbewustzijn. Om bewuster het leven te leven
gaan we leren onderscheid te maken tussen deze twee. Beantwoord onderstaande vragen:
 
 

Welke aspecten van jou ervaar jij als je 'ego' en dus aspecten van je persoonlijkheid?
denk bijvoorbeeld aan: ongeduld, ambitie, please gedrag etc.

 
 
 
2. Wanneer voel je duidelijk dat je 'bezield' bent. Op welke momenten komt je 'ziel' helemaal
tot uiting? Denk bijvoorbeeld aan: je creativiteit en creatie vermogen. 

1.



Je bezieling

Herken je momenten dat tijd, plek en ruimte verdwijnt? Dat je zo in een bepaalde flow komt
dat je geen besef meer hebt van de wereld om je heen?
Dan ben je even helemaal in lijn met je ziel stukje. Ga eens rustig zitten en probeer vijf
momenten te beschrijven waarin je dat voelde.



Soulboard 
Deze pagina mag je gebruiken om jouw Soul Board te maken! Zoek foto's en teksten die helemaal 'jouw'

vertegenwoordigen!


