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INLEIDING 

 

Journaling of het schrijven in een dagboek kan echt wonderen doen! 

Door gewoon neer te schrijven wat je voelt, start het verwerkingsproces en komt er 

bevrijding. Je schrijft alles als het ware van je af. ‘Off-loaden’ noem ik het daarom ook 

wel. 

        

 

Door die delen van jou te aanvaarden die bang zijn om bv. niet aanvaard te worden, 

niet genoeg geld te hebben, oud te worden, een relatie te beëindigen, alleen te zijn, 

enz., en die delen van jou met liefde onder ogen te zien, gaan ze vanzelf stilaan 

oplossen. Zo open je de deur naar innerlijke vrijheid en komt je leven in een nieuwe 

flow. 

Oefen in  

 het niet veroordelen van wat je voelt 

 waardering en dankbaarheid 

 overgave 

Zeg of schrijf bijvoorbeeld: “Ik ben bang om alleen te zijn” en voeg er dan aan toe: 

“en dat gevoel krijgt al mijn liefde” of 

“en dat gevoel mag er zijn” of 

“en dat is helemaal OK” 

 

Je zal pas rust vinden als je alles kan aanvaarden wat er nu is. 

Let wel: aanvaarden betekent niet erin berusten! Het betekent gewoon het onder 

ogen zien. 

Laat jouw dagboek of journal een veilige plek zijn 

waar je jouw gedachten vrij en zonder oordeel aan 

kan toevertrouwen.  

http://www.freedomlab.be/
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Het is de weerstand tegen wat er is, die jou een slecht gevoel bezorgt, èn die alles 

steeds zwaarder blijft maken. 

Aanvaard elk aspect van jezelf en van je leven. Het Universum maakt geen fouten! 

Het is allemaal perfect. 

➢ Je hebt nu de perfecte hoeveelheid geld om de lessen te leren die je wou 

leren. 

➢ Je hebt de perfecte relaties die jou helpen om dingen over jezelf te ontdekken. 

 

Eens je met introspectie en journaling begint, zal je merken dat je jezelf meer begint 

te observeren en jezelf meer begint te doorgronden en te ontdekken. En dat is TOP, 

want zelfkennis is het begin van alle wijsheid, nietwaar? ☺  

  

 

JOURNALING TIPS 

 

✓ Neem er de tijd voor. 

✓ Zet je telefoon uit. 

✓ Schrijf met de hand, zo activeer je je hartmeridiaan die door je beide armen 

loopt tot in je handen. 

✓ Laat emoties toe maar laat je niet meenemen door oude verhalen. 

✓ Laat toe dat emoties die nu opkomen, gewoon door jou heen “passeren”  

en uit je energie verdwijnen. 

 

 

Als het je echt niet lukt om er dagelijks even de tijd voor te nemen, doe het dan 

minstens één keer per week, bijvoorbeeld elke zondagochtend of avond. 

Je zal verbaasd zijn hoeveel je hierdoor kan transformeren!  
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1 

JOURNALING  SUGGESTIES 

 

 

3 Vragen aan jezelf om de dag positief te beginnen  

 

 

 

 

De kracht van 3 

 

  

1. Waarvoor ben je het meest dankbaar? 

2. Hoe zou je je vanavond willen voelen? 

3. Wat heb je gisteren overwonnen of 

getransformeerd dat jou vandaag 

sterker maakt? 

• 3 dingen die je kan VIEREN 

• 3 dingen waar je DANKBAAR voor bent 

• 3 dingen waarvoor je jezelf VERGEEFT 

• 3 dingen die je kan doen om dichter bij je 

gewenste RESULTAAT te komen  
 

http://www.freedomlab.be/
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Op weg naar je doelen 

 

1. Op het volgende blad kan je in de eerste kolom 5 doelen opschrijven die je op 

korte termijn wilt bereiken. 

 

Laat het “sweet spot” doelen zijn: 

• waar je blij van wordt 

• die jou in de groeizone brengen – dus uit je comfortzone  

• die haalbaar voelen. 

 

In de tweede kolom ga je de eerste drie stappen opschrijven die jou op weg naar 

het bereiken van je doel zullen brengen. En ja, ook die stappen die oncomfortabel 

voelen!       

  

Go for it!  

 

      

 

 

Fix your course to a star 

and you can navigate any storm. 

-- Leonardo Da Vinci – 
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 TOP! 

 

   DOEL 1 

 

   STAPPEN  

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

   DOEL 1 

 

   STAPPEN 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

   DOEL 1 

 

   STAPPEN 

  

1. 

 

2. 

 

3. 
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2. Nu je deze doelen neergeschreven hebt, kan het best zijn dat de stem van je ego 

de kop op steekt, en dat je gaat twijfelen of dit allemaal wel mogelijk is. Hier zijn 

enkele ideeën om een aantal gedachten te ‘off-loaden’. 

 

• Ik vergeef mezelf voor ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik word sterker / beter  in …..……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik kan zachter zijn voor mezelf door ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik vind het heerlijk wanneer …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik laat mijn grootste angst nu los omdat …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik ben afgestemd op mijn ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

• Ik sta het meest in mijn kracht wanneer …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

      

 

TIP 

Drink een glas water om oude energieën te helpen afvoeren. 

 

 

http://www.freedomlab.be/
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Voel of er nog andere gedachten of gevoelens rond het behalen van je doelen 

naar boven komen, die je hier zonder oordeel kan ‘off-loaden’. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Today, be a little bolder. Reach a little higher.  

Be a little kinder. Be a bigger dreamer. 

- Robin Sharma – 
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3. Deze zinnen kan je – als een mantra - een aantal keer herhalen om je energie af 

te stemmen op het manifesteren van jouw gewenste resultaten. Je kan natuurlijk 

ook jouw eigen mantra’s creëren. 

 

Alles is nu mogelijk voor mij. 

 

Ik verzamel al mijn moed en kracht, en omarm een nieuw begin. 

 

Ik manifesteer alles dat afgestemd is op mijn hoogste potentieel. 

 

Ik nodig alle vormen van overvloed uit om in mijn leven te verschijnen. 

 

Ik vergeef mezelf voor het verleden. 

 

Ik sta open voor al het goede dat voor mij ligt. 

 

Ik heb het vermogen om mijn eigen realiteit vorm te geven. 

 

http://www.freedomlab.be/
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Zelfreflectie 

 

Deze vragen kunnen je helpen om aan zelfreflectie te doen, en jezelf nog beter te 

leren kennen. 

 

• Wat helpt jou om rust te vinden? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Wat heb jij nu nodig? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Wat kan je deze week, of vandaag doen om die behoeften te vervullen? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Wat kan je doen om jezelf vandaag te vieren? 

(en neen, daar hoef je niets voor gepresteerd te hebben) 

………………………………………………………………………………………….. 

• Hoe kan jij jezelf nog meer aanvaarden? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Hoeveel vertrouw jij de keuzes die je maakt? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Hoe goed kan jij jezelf vergeven wanneer je een ‘fout’ maakt? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Welke stap uit je comfortzone kan jij nu nemen? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Welke grenzen zijn voor jou belangrijk? Hoe bewaar jij die grenzen? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Welke opportuniteiten zijn er uit vorige uitdagingen voortgekomen? 

………………………………………………………………………………………….. 

http://www.freedomlab.be/
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Helderheid vinden  

 

Dit zijn 10 diepgaande vragen om helderheid te krijgen over jouw mindset, jouw 

gedachtenpatronen en actiepatronen. 

Zo zal je helder kunnen zien hoe jij jezelf tegenhoudt, en patronen kunnen 

identificeren zodat je ze bewust kan transformeren en positieve resultaten kan 

ervaren. 

 

1. Iets dat ik heb bereikt of gedaan in mijn leven en waarop ik trots ben is  

………………………………………………………………………………………….. 

2. De reden waarom deze prestatie eruit springt is …………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Als ik één ding kan kiezen dat ik tegen het einde van dit jaar in mijn leven of in 

mijn onderneming wil transformeren is het ……………………………...………… 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Om dit doel te bereiken, is het nodig dat ik deze eigenschappen, gewoonten of 

mindset vanaf nu blijf oefenen : …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Als ik één patroon, mindset of gedrag moest noemen dat mij al vaak heeft 

geblokkeerd, zou het dit zijn : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Als ik niets verander en gewoon blijf doen wat ik altijd heb gedaan, zal ik me 

zo voelen: ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

http://www.freedomlab.be/


12 
 

www.freedomlab.be  
 

 

 

7. Als ik de mening van andere mensen over mij niet zo belangrijk vond, zou ik 

………………………………………………………………………………………….. 

8. Een deel van mezelf dat ik vaak verborgen houd is ……………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

9. Wat mij het meest beangstigt aan mega succes is ………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

10. Ik weet dat ik moediger ben dan ik denk, omdat ………………………………….. 

………………………………………………………………………………..…………

.. 

 

 

 

 

In the universe, respect the highest power, namely the 

creative force that directs and makes use of all things. 

In the same way, you must respect the highest power in 

yourself, for it is of the same creative kind. For this is 

what makes use of the rest of you, and directs your life. 

-- Marcus Aurelius -- 
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Moed vinden 

 

Om naar een hoger niveau te evolueren is best een grote dosis moed nodig! Angst is 

natuurlijk het grootste obstakel dat daarbij in de weg staat. Deze vragen kunnen je 

helpen je angsten te identificeren, zodat je er heel gericht mee kan omgaan. 

 

1. Wat zijn jouw grootste angsten en hoe houden deze angsten je tegen om 

voluit te leven? …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Wat is jouw grote (geheime) droom? Wat zou je dolgraag doen als je niet bang 

was? ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Welke beperkende overtuigingen houden je tegen om je droom waar te 

maken?  …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Is er iets waar je zo bang van bent dat je het vermijdt als de pest, en dat – hoe 

meer je het probeert te vermijden – hoe groter het lijkt te worden? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. Is er iemand die je vertrouwt waarmee je hierover kan praten?  

Wanneer ga je hem/haar contacteren om je hart eens te luchten? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. Welke manieren kan jij nu bedenken die je kunnen helpen je angsten te 

overwinnen en moediger in het leven te staan? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Duik in de energie van je gewenste resultaat 

 

 

(Je kan het woord ‘overvloed’ vervangen door wat je verlangt) 

 

 

Als overvloed een GEUR was, welke geur zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een EMOTIE was, welke emotie zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een RECEPT was, wat zou er dan in zitten? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een LIED was, welk lied zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een PLAATS was, welke plaats zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 
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Als overvloed een PLANT was, welke plant zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een DIER was, welk dier zou het dan zijn? Waarom? 

………………………………………………………………….. 

 

Als overvloed een KLEUR was, welke kleur zou het dan zijn? 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

The abundance you desire to experience, 

must first be an experience in your mind. 

-- Ernest Holmes -- 
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HOE voelt overvloed voor jou? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

WAAR in je lichaam voel je dat? HOE voelt dat juist? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

WELKE EERSTE STAP kan je vandaag zetten 

om meer overvloed in je leven te brengen? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Op welk gebied ervaar jij nu al overvloed in je leven? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Wat vertegenwoordigt overvloed voor jou? 

Wat betekent overvloed voor jou? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
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Op welk gebied in je leven ervaar jij tekort? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Wat is er nodig om dat te veranderen? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Welk COMMITMENT ga jij voor jezelf aan om meer overvloed te ontvangen? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

 

  

http://www.freedomlab.be/
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2 

SCHADUWWERK 

 

 

In je schaduwkant liggen alle stukjes van jezelf verborgen die afgewezen en 

onderdrukt zijn: emoties, karaktereigenschappen, herinneringen, geheimen, dromen, 

verlangens, angsten en impulsen. In je schaduwkant liggen ook grote en kleine 

(onverwerkte) trauma’s verborgen.  

Volgens de Zwitserse psychiater Carl Jung zijn de donkerste delen van je 

psyche ‘ninety percent gold’, maar alleen als je ze durft aan te kijken. En dat is net 

wat soms onmogelijk voelt. Maar hoe meer je jouw schaduwkant negeert of er 

weerstand tegen biedt, hoe harder hij om aandacht blijft roepen en hoe meer hij je 

leven blijft saboteren. 

 

Wanneer de schaduw gezien en geheeld wordt, 

komt er bevrijding. 

 

Door middel van schaduwwerk kun je het heft terug in handen nemen. Zie het als 

een avontuurlijke reis door je eigen duisternis. De bestemming? Heling, 

zelfvertrouwen, gezondere relaties, een gevoel eindelijk compleet te zijn…  

Schaduwwerk is het proces van het 

erkennen en accepteren van de verborgen 

delen van je persoonlijkheid, de delen die 

als het ware in de schaduw zitten.  

Het is juist in die schaduw waar jouw niet 

opgeëiste kracht verborgen ligt. De moeite 

waard om er eens naar te kijken! 

http://www.freedomlab.be/
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Schaduwwerk helpt je om los te laten wat niet langer bij je hoort. Je verzamelt geen 

schaduw, je verzamelt blokkades die het licht tegenhouden dat jij werkelijk bent, het 

licht van het bewustzijn. Schaduw heeft geen enkele substantie, het is een aleen 

maar een afwezigheid van licht.  

Schaduwwerk is als het schoonmaken van een raam waar vuil opzit, zodat er weer 

licht door het raam kan komen. 

En zo … ontdek je jouw ware grootsheid! 

 

 

Het is geen kwestie van goed of slecht. 

De kunst is niet om de schaduw te overwinnen of er 

tegen te vechten maar wel aan het licht te brengen. 

Je hoeft echt niet bang te zijn om aan het 

schaduwwerk te beginnen. Je gaat de “negativiteit” 

NIET groter maken, integendeel. 

 

http://www.freedomlab.be/
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SCHADUWWERK OEFENING 1 

 

Vouw een A4 papier in drie kolommen 

 

Schrijf in de eerste kolom 10 namen van relaties, dit kunnen familieleden zijn, 

collega’s, vrienden, buren. Als je er geen 10 kunt bedenken, kun je ook tv-sterren of 

andere bekendheden kiezen. 

 

      RELATIE POSITIEF NEGATIEF 

1. moeder 

2. zus 

3. echtgenoot 

4. leraar 

5. vader 

6. neef 

7. vriend(in) 

8. tv-persoonlijkheid 

9. winkelier 

10. buurman  

  

 

Schrijf in de tweede kolom de meest positieve eigenschap van die persoon op.  

Denk niet te lang na, het eerste woord dat in je opkomt is meestal raak. 

 

      RELATIE POSITIEF NEGATIEF 

1. moeder 

2. zus 

3. echtgenoot 

4. leraar 

5. vader 

6. neef 

7. vriend(in) 

8. tv-persoonlijkheid 

9. winkelier 

10. buurman  

1. zorgzaam 

2. humor 

3. attent 

4. wijs 

5. lief 

6. grappig 

7. eerlijk 

8. zelfzeker 

9. behulpzaam 

10. spontaan 
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Schrijf in de derde kolom een eigenschap van die persoon op die jij negatief vindt. 

 

RELATIE POSITIEF NEGATIEF 

1. moeder 

2. zus 

3. echtgenoot 

4. leraar 

5. vader 

6. neef 

7. vriend(in) 

8. tv-persoonlijkheid 

9. winkelier 

10. buurman  

1. zorgzaam 

2. humor 

3. attent 

4. wijs 

5. lief 

6. grappig 

7. eerlijk 

8. zelfzeker 

9. behulpzaam 

10. spontaan 

1. overbezorgd 

2. kritisch 

3. lui 

4. streng 

5. dominerend 

6. egoïstisch 

7. bemoeizuchtig 

8. oppervlakkig 

9. zeurderig 

10. praat teveel 

 

 

Vouw nu de eerste kolom naar achter. 

Je ziet nu twee kolommen. 

Dit ben jij. De andere personen zijn nu buiten beeld.  

Wat je in de tweede kolom ziet, zijn jouw positieve eigenschappen die je had 

geprojecteerd op anderen.  

 

Vouw dan ook de tweede kolom weg naar achteren. 

Er blijft nu nog alleen de derde kolom over. 

Deze kolom met de negatieve eigenschappen zijn jouw triggers die de andere 

mensen naar jou terug spiegelen. 
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SCHADUWWERK OEFENING 2 

 

Beantwoord volgende vragen zo eerlijk mogelijk, zonder enige vorm van oordeel. 

 

1. Naar wie keek je op als jonge volwassene, en waarom? 

2. Welke eigenschappen van die persoon zou jij willen hebben? 

3. Wat doe je wanneer je je verveelt? 

4. Hoe zorg jij voor jezelf? 

5. Wanneer ben jij hard voor jezelf? 

6. Hoe heb je als kind geleerd om met je emoties om te gaan? 

7. Wanneer heb jij je voor iemand opengesteld en je afgewezen gevoeld? 

8. Welke zware emoties tracht jij te vermijden. Waarom? 

9. Wat zou er gebeuren als je die emoties toeliet? 

10. Wanneer heb jij je beschaamd gevoeld? Waardoor kwam dat? 

11. Waarvoor kan jij jezelf moeilijk vergeven? 

12. Wat is het ergste dat iemand over jou kan zeggen? 

13. Op welk gebied en op welke manier kan jij geduldiger zijn met jezelf? 

14. Is er iets dat jij bang bent om te doen? Waarom? 

15. Wanneer voel jij je afgewezen? Waarom? 

16. Heb je ooit een negatieve emotie gehad waaruit een positieve ervaring is 

voortgekomen? 
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3 

DE ALCHEMIE 

 

Nadat je door introspectie, schaduwwerk en journaling die deeltjes van je ware zelf 

hebt gevonden die je verdrongen had, kan het transformatieproces beginnen. 

Ik noem het ook wel het alchemie proces, want je gaat als het ware de lagere 

energieën die voortkomen uit angst (lood) transmuteren naar de hogere frequentie 

van liefde (goud). 

 

 

 

Je gaat nu, in plaats van deze deeltjes te blijven onderdrukken, ze helemaal in je 

bewustzijn verwelkomen.  

Je kan dit op verschillende manieren doen, maar het aller- allerbelangrijkste is dat je 

het met aanvaarding, liefde en zachtheid doet. 

En alhoewel het echte werk intern gebeurt, kan het enorm helpen om alles wat je 

voelt uit te schrijven (te ‘off-loaden’). 
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Dit is een eenvoudige maar krachtige 2-stappen methode, die perfect is om mee te 

beginnen. 

 

1. Geef jezelf de toelating om te voelen 

Of het nu gaat om boosheid, frustratie, verdriet, wanhoop, of alles daartussen, 

durf de emoties helemaal te doorvoelen.  

Geef ze de toelating om er te zijn. 

Geef ze de erkenning die ze vragen. 

Geef ze de ruimte om zichzelf uit te drukken. 

 

2. Hou onvoorwaardelijk van jezelf 

De meeste schaduwdeeltjes die je vindt komen voort van ervaringen uit je 

kindertijd. Daar mag je dus nu terug naartoe gaan, zodat je de gevoelens die 

je toen moest onderdrukken, nu kan integreren. 

Ook al ben je nu volwassen, je kan jezelf nog altijd koesteren als een kind. 

Geef jezelf, mèt dat schaduwdeeltje, nu jouw onvoorwaardelijke liefde. 

Het kan helpen om met zachte stem tegen je innerlijke kindje te spreken, 

bijvoorbeeld: 

 Jouw gevoelens zijn belangrijk. 

 Wat jij voelt, mag er helemaal zijn. 

 Het is veilig om te voelen wat je nu voelt. 

Dit kan in het begin een beetje vreemd voelen, maar op die manier tegen je 

schaduw-zelf praten zal echt helpen om de onbewuste en onderdrukte 

emoties uit de schaduw te halen, te integreren, en jezelf te helen. 
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SCHADUWWERK IS GEEN ‘QUICK FIX’. 

Schaduwwerk is een ‘ongoing process’ dat je heel vaak zal mogen herhalen. 

Telkens je een schaduwdeeltje integreert, zal je meer heel worden en zullen de 

emotionele blokkades die je onbewust vasthield, los komen. 

Je frequentie zal verhogen, je bewuste verlangens zullen steeds gemakkelijker 

gerealiseerd worden, en je leven zal een wonderlijke transformatie ondergaan!  

Waar wacht je nog op?!   

 

 

 

Ga diep naar binnen, alchemiseer oude, beperkende patronen, om dan hoger dan 

ooit te kunnen klimmen en meer dan ooit te kunnen genieten en stralen! 

 

Shine Your Light!    
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Lieve lezer, 

 

Ik hoop dat deze gids jou mag helpen meer  

vrijheid en vreugde  te ervaren. 

 

Als er bepaalde stukken zijn waar je op je eentje niet goed 

doorheen geraakt, neem dan gerust contact met me op voor  

één of meerdere coaching sessies. 

 

Ik wens jou Liefde, Wijsheid en Kracht. 

 

 

 

Rita Vanhumskercken 

manifestatiecoach 

 

rita@freedomlab.be  

http://www.freedomlab.be/
https://www.freedomlab.be/5d-healing-en-coaching.html
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