
1
Van dit boek mag niets, ook niet een onderdeel hiervan, gedeeld worden op internet, Facebook of andere social mediakanalen.  

Esther Buijs

Het Krachtige Stappenplan; 
de route van je ziel

Online training



2
©Esther Buijs 

Van dit boek mag niets, ook niet een onderdeel hiervan, gedeeld worden op internet, Facebook of andere social mediakanalen.  

V
Waarom een Krachtig stappenplan? 
De Kracht van je Gedachten gebruik je bewust en onbewust bij elke stap van elk 
levensproces… Elk levensproces brengt je een stap dichter bij je ziel.  

Je ziel is tijdens de zwangerschap of geboorte je lichaam ingedaald met een  
bepaald doel voor jouw leven hier op aarde. Dat doel ligt verborgen in de  
energie van je ziel. Je zou het een schatkist kunnen noemen. Zodra je daar  
contact mee kunt maken, wordt het pad van je ziel helder en ontwaken  
ongekende talenten. Je zult daardoor anders gaan denken, puzzelstukjes vallen 
op zijn plaats. Waardoor de levensprocessen duidelijker en overzichtelijker zijn.

Dit stappenplan is een heldere en krachtige aanvulling op de online cursussen 
die ik aanbied. Je kunt alleen deze online cursus doen, maar je zult zien dat je 
door de combinatie van de verschillende thema’s steeds makkelijker inziet hoe 
jij jouw leven op een fijne en positieve manier kunt verbeteren. 

Positiviteit staat gelijk aan ‘je frequentie verhogen’. Door de route van je ziel te 
volgen, verhoog je ook je frequentie. Je frequentie verhogen en verbinding  
maken met je ziel is een bewustwordingsproces. Een proces dat je stap voor 
stap moet doorlopen, anders kom je in een doolhof van illusies, verwachtingen 
en tegenwerkingen terecht. 

Waarom is het belangrijk om je frequentie te verhogen?
Omdat je vanuit een hogere frequentie fijnere en minder lastige dingen aan-
trekt in het leven dan wanneer je in een lage frequentie bent. Ik leg het je  
allemaal uit in dit boek en in de online lessen.

Je frequentie verhogen doe je met de Kracht van je Gedachten… Omdat je  
bewust wordt hoe de Wet van Aantrekking werkt en hoe je deze voor jouw  
eigen persoonlijke groei kunt inzetten.

Hoe werkt een proces?
Alles in je leven is een proces. Of je nu je eten kookt, een nieuwe auto aanschaft 
of persoonlijke groei doormaakt: alles in je leven verloopt via verschillende 
stappen die in een logische volgorde zijn opgebouwd. Alle stappen dienen zich 
daardoor altijd in dezelfde volgorde aan, bij elk proces weer opnieuw.

Een proces is ‘een stappenplan’. Zo werkt alles met elkaar samen. Maar je moet 
net even weten hoe je het gebruiken kunt! 

Voorwoord 
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En toch… Een proces verloopt zelden zoals jij je het had voorgesteld of zoals jij 
het wenst. 

Hoe kan dat nou? 

In dat proces zijn er stappen waar jij volledig invloed op hebt, en stappen waar 
jij geen invloed op hebt. Daar zit hem de crux. Juist de stappen waar je géén 
invloed op hebt, zorgen ervoor dat je creatief moet zijn, positief, flexibel en 
goed voorbereid. Zodat jij in kunt spelen op de onverwachte wendingen van het 
leven!

Wanneer jij in je kracht blijft staan als het onverwachte zich aandient, ga je  
merken dat je leven gemakkelijker verloopt. Je zal minder tegenslagen ervaren 
en juist super veel gaan leren van, en groeien door alle onverwachte wendin-
gen. Het onverwachte wat lastig lijkt, wordt zo een uitdaging waar je van groeit 
en leert. 

In dit boek heb ik een overzichtelijk stappenplan voor je gemaakt! Zodat jij, als 
je bij de stap aankomt waar je geen directe invloed op hebt, vanuit Kracht en 
Inzicht op deze situatie kunt reageren. En je je geen machteloos  
slachtoffer voelt. 

Het boek bestaat uit twee delen: eerst leg ik je uit hoe het stappenplan is op-
gebouwd en in welke logische volgorde het verloopt. In de bijlagen heb ik drie 
voorbeelden voor je beschreven, zodat je de stappen herkent en deze  
gemakkelijker begrijpt. In de online lessen leg ik de verschillende stappen en 
onderwerpen duidelijk aan je uit. De meditaties helpen je om te ontspannen, de 
informatie te integreren in je systeem en ook helder te krijgen wat jij nu  
werkelijk wilt. 

Ik wens je veel leesplezier en mooie inzichten toe! 

Lieve groet, 

Esther 
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1. Het proces van het leven

2. Zie het leven als een proces
 Om je altijd bewust van te zijn…

3. Hoe groeit (ontwikkelt) je bewustzijn? 

4. Je vrijheid is een gevangenis 

5. Het stappenplan
  1 Ontevredenheid
  2 Mogelijkheden
  3 De hulptroepen
  4 Verdiepingsonderzoek
  5 Balans zoeken
  6 In je kracht gaan staan
  7 Nieuwe balans
  8 De 3D puzzel
  9 Nieuwe mensen, nieuwe frequentie
  10 Nieuw proces

Nawoord

Bijlagen

 Voorbeeldprocessen
  Relatie
  Bewustwording
   Een nieuwe woning

 Werkboek
 Online lessen 
  Les 1: cirkel van het leven
  Les 2: de processen van het leven 
  Les 3: hoe ontwikkelt je bewustzijn?
  Les 4: wat is een energiefrequentie?  
  Les 5: het Stappenplan

 Meditaties
  Meditatie 1: verbinden met je innerlijke zelf, in rust. 
  Meditatie 2: verbinden met je zelf: wat wil je echt?
  Meditatie 3: verbinden met je ziel: wat wil je ziel?

Hoofdstukken
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S
Hoofdstuk 1

Het proces van het leven:

Het hele leven is één groot proces! Waarbij verschillende grote en kleine 
processen ook nog eens door elkaar heen lopen. Een proces is opgebouwd 
uit stappen. Denk maar eens aan de ontwikkeling van baby naar  
volwassene. Je begon als een kwetsbaar kind dat volledig afhankelijk was 
van je ouders. Je ouders hebben jou op hun manier opgevoed, vanuit het 
oogpunt dat zij jou op dat moment het allerbeste hebben gegeven wat ze 
je konden geven.

Het eerste wat jij nodig had was eten, persoonlijke verzorging, vertroeteld 
worden, leren communiceren en ontdekken hoe je lichaam beweegt. 
Zonder je ouders had je het niet overleefd… 

Logische volgorde
Deze stappen van ontwikkeling nemen de eerste twee jaar van je leven in 
beslag. Door groei en ontwikkeling van je hersenen komt er steeds een  
vaardigheid bij. Je kunt eerst alleen maar liggen, vervolgens je hoofd optillen, 
omrollen, zitten, opstaan etc.

Het is niet zo dat je als baby begint met lopen en daarna pas leert om je 
hoofd op te tillen… Er zit een logische volgorde in de groei en ontwikkeling 
van een kind.

Zowel je lichaam als je hersenen ontwikkelen zich in een volgorde van  
verschillende stappen die bij elkaar passen en elkaar aanvullen. Deze  
logische volgorde is een stappenplan waaruit heel het leven is opgebouwd.

Ook je sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen zich in dezelfde  
logische volgorde. Bijvoorbeeld: een kind van 4 kun je niet de  
verantwoordelijkheid geven over het koken van het avondeten. Het over-
zicht, de vaardigheid, de planning etc. ontbreekt. Dat moet allemaal nog stap 
voor stap ontwikkeld worden, zowel in de hersenen als lichamelijk. 

Een kind van bijvoorbeeld 17 kan dat al wel. De hersenen zijn immers meer 
ontwikkeld waardoor er meer toegang tot vaardigheden mogelijk is.

Stappen 
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Overleven
Je begint met de vaardigheden waarmee je in leven blijft: eten, drinken en 
aandacht krijgen van je ouders. Dat bij elkaar maakt dat je je veilig kunt  
voelen. Zonder de ontwikkeling van veiligheid blijf je je leven lang op zoek 
naar die veiligheid. Juist wanneer je in je systeem ‘veiligheid’ niet goed hebt 
ontwikkeld, blijf je jezelf keer op keer bevestigen dat de wereld onveilig is. 
Zowel bewust als onbewust. Zo ontstaan er issues in je leven waarbij je de 
kans krijgt om die vaardigheid alsnog te ontwikkelen. 

Ook zijn er situaties die processen waar jij geen invloed op hebt,  
aanzwengelen. Situaties die je leven soms een heftige wending kunnen  
geven. Dat zijn de stappen waar je ziel je een zetje in de goede richting geeft. 
Vaak voelt dat niet zo, vaak voelt dat onwennig en angstig. Daarom is het zo 
helpend als je leert verbinding te maken met je ziel. Dan ervaar je minder 
angst en meer vertrouwen.

Dat is de Wet van Aantrekking in actie: daar waar jij heling nodig hebt, 
stroomt onbewust energie naartoe omdat er in je systeem ‘een energie- 
lekkende plek is’. Daar waar een energiestroming actief is, zorgt de Wet van 
Aantrekking ervoor dat het resoneert met iets wat daardoor wordt  
aangetrokken in je leven. Of je het nu bewust bent of niet…

Weet jij hoe de Wet van Aantrekking werkt? 
Ik zal het je uitleggen: 
We zijn energie. Energie die op een bepaalde manier is ontwikkeld tot een 
organische materie. Je hebt een trillingsgetal… een frequentie. Alles is  
energie en alles heeft een frequentie. Woorden, gedachten, materialen,  
dieren… Alles is gemaakt van energie. Alles heeft een andere frequentie, 
daarom zien dingen er anders uit. 

Je begrijpt hieruit vast wel dat een rotsblok een lagere frequentie heeft dan 
een wolk.

Daarmee is het rotsblok niet beter of slechter dan de wolk, maar ánders dan 
de wolk… Zo is het ook met mensen.

We zijn allemaal gelijk, en toch anders. Dat heeft alles te maken met je  
frequentie… je trillingsgetal.
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De Wet van Aantrekking is het vermogen om datgene in je leven aan te 
trekken waarop je je aandacht richt. Je trekt dus ook aan waar je  
onbewust je aandacht op richt! Datgene wat jij in je leven aantrekt, 
heeft dezelfde frequentie als jouw frequentie.

Dat geeft nog wel eens problemen…

Weinig mensen zijn zich bewust van hun eigen frequentie en hoe deze is 
ontstaan. Daardoor zal de Wet van Aantrekking vervolgens regelmatig zaken 
aantrekken die je juist niet wilt in je leven. De zaken waarvoor je wegloopt, 
vlucht, of niet wilt voelen. Ook je ziel heeft een bepaalde frequentie, dus ook 
je ziel stuurt aan op een bepaalde richting. Het is een onbewust proces wat 
heel je leven al met je ‘meeloopt’ in de energie.

Daarmee lijkt het alsof ‘het leven je overkomt’.

Zo kun je ook blijven klagen over ‘invloeden van buitenaf’: schulden, slechte 
relaties met anderen, beperkte mogelijkheden en kansen. Want, wanneer 
het leven je overkomt, kun je er niets aan doen… toch?

De Wet van Aantrekking is een onderdeel van GedachtenKracht. De Kracht 
van je Gedachten gebruik je bij elke stap van elk proces… GedachtenKracht 
is een andere, zeer uitgebreide online cursus. Ik beperk mijn uitleg nu tot de 
processen van het leven. 

Terug naar de uitleg over het stappenplan…
In de ontwikkeling van je eerste 21 jaar zijn er allemaal logisch op elkaar  
volgende stappen. Zowel lichamelijk (ontwikkeling van lichaam en hersenen) 
als geestelijk (emotionele ontwikkeling), waardoor je een proces van groei 
doormaakt en uitgroeit tot een volwaardige volwassene. 

Wie ben jij geworden? 
In al die stappen naar groei ben jij geworden wie je bent. Je bent gevormd 
vanuit het perspectief van je ouders en de omgeving, het land en de cultuur 
waarin jij opgroeide.

 Je hebt zowel sociale als emotionele en fysieke vaardigheden aangeleerd. 
Overtuigingen zijn ontstaan en je mening is gevormd. Wanneer je in een  
Afrikaanse stam geboren zou zijn, zou je vanuit een heel ander perspectief 
naar de wereld en het leven kijken. Je zou andere fysieke en emotionele 
vaardigheden aangeleerd hebben…
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Wist jij dat wanneer je geen trappen leert lopen in je jeugd, je daar de rest 
van je leven moeite mee zal hebben? Wij in het westen vinden de vaardig-
heid ‘trappenlopen’ de gewoonste zaak van de wereld. Kinderen die op een 
Afrikaanse steppe zijn geboren hebben nog nooit een trap gezien…

Je bent door trappen te kunnen lopen niet ineens een beter mens, je hebt 
alleen een andere vaardigheid aangeleerd. Simpelweg omdat je andere  
vaardigheden nodig hebt in de westerse wereld dan bijvoorbeeld in een  
derdewereldland.

Tegenslag
In je leven zal je tegenwerking en tegenslag ervaren. Dat is een feit. Het leven 
verloopt niet altijd even makkelijk. Verdriet, afwijzing, emotionele  
gebeurtenissen en ziekten zorgen ervoor dat verschillende stappen niet 
genomen (kunnen) worden of dat de ontwikkeling stagneert. En ontstaan er 
‘energielekken’ in jouw systeem. 

Het leven heeft daar een bijzondere oplossing voor gevonden: je krijgt de 
kans om de gestagneerde stappen alsnog te doorlopen. Met nieuwe kansen 
op ontwikkeling, groei en vooruitgang om die energielekken te helen. 

Levenslessen en lijden
Regelmatig krijg ik de vraag: waarom moeten we nou zoveel lijden. Waarom 
moet ik zoveel meemaken? Is dat nu echt nodig? Waarom ik? En ook:  
anderen lijken zo weinig mee te maken, mijn leven is zo heftig…

Ik ken een mooi spreekwoord: 

‘Alleen met tegenwind kan een vlieger opstijgen’ 

Juist door tegenslag word je getriggerd om je leven onder de loep te nemen. 
Ik weet zeker dat je ook hele mooie en liefdevolle processen doorloopt. 
Maar die hele mooie levenservaringen zien we vaak niet zo snel als iets  
waarvan we groeien. Dat is wel zo! Kijk maar naar verliefdheid! Dat is een 
energie die je lift, laat groeien, uitdaagt om jezelf te stretchen in een lieve 
partner. Je wilt het beste van jezelf laten zien, waardoor je juist geïnspireerd 
wordt om een nóg betere versie van jezelf te worden. 

Ook een spirituele kant van tegenslag is een belangrijk onderdeel van jouw 
groei en ontwikkeling.
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Ik geloof erin dat we als ziel op aarde komen om als ziel te groeien. Dat we 
verschillende levens doormaken om als ziel wijzer en verlichter te worden. 
Ik geloof erin dat je een bepaalde groei en evolutie als ziel door te maken 
hebt. Dat je door die groei door-evolueert tot een ander soort energie dan 
‘mens’. 

Oneindig en overvloedig
Ik zie het leven als een leerschool waarbij je ervaringen hebt. Ervaringen 
waar je wijzer van wordt, of kan worden. En daardoor zowel als mens in je 
huidige leven en als ziel door de verschillende levens evolueert. Kijk maar 
naar de mensheid, 2.000 jaar geleden. Toen zagen mensen de wereld op 
een heel andere manier dan wij de wereld nu kunnen zien. Er zijn nog steeds 
mensen op de wereld die handelen zoals de mensen van honderden jaren 
geleden deden. Zij zien de mensen en de wereld nog als los van elkaar, dat 
iedereen een individu is. 

En er zijn mensen die inzien dat we allemaal één zijn. Eén energie in  
verschillende frequenties, als wereld, universum alles bij elkaar. Daartussen 
zijn nog vele mogelijkheden en variaties. In mijn beleving zie je alleen al  
daaraan het verschil in geëvolueerde ziel.

Hiermee zeg ik niet dat iemand die alles als één ziet beter of slechter is… 
Het is het kijken vanuit een ander perspectief zodat je meer kunt zien van 
het grote geheel. Om een beeld te krijgen: stel je voor dat je in het bovenste 
wagonnetje van een reuzenrad zit. Daar zie je meer, heb je meer overzicht 
dan wanneer je op de grond staat. Om aan de bovenkant van een reuzenrad 
terecht te komen, moet je letterlijk naar boven. 

Ter info:
Denken in termen als goed en fout zie ik als een menselijke, beperkte,  
aangeleerde manier van denken. Het leven is niet eenmalig en ook niet  
eindig. Zodra je de grootsheid en de onbeperkte overvloed kunt (gaan) zien 
van het leven en de dood - die onlosmakelijk bij elkaar horen - is er ineens 
geen begin en einde meer. Je ziel, wie jij nu bent en in een ander leven op 
een ander level en een ander tijdperk iemand anders is, is er altijd en zal 
nooit verdwijnen. 

Nog even vanuit een ander perspectief:
De combinatie lichaam en ziel met daarbij de energie van jouw ouders en 
voorouders maken als mengelmoes de persoon die jij nu bent, in dit leven.
Je hebt voor dit leven gekozen, je hebt je ouders gekozen en de plek met het 
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decennium waar en wanneer je geboren bent. Om juist via deze weg, de 
combinatie van wat dit alles teweegbrengt, als ziel bepaalde ervaringen 
te krijgen. Ervaringen om te groeien en evolueren. Dat is geen menselijke 
ervaring, dat is een zielen-ervaring. 

Besef: ‘Je weet pas wat licht is zodra je donker hebt ervaren…’

Denken in grenzen en beperkingen zoals: ‘alleen op deze wereldbol leven 
mensen’ en ‘het leven heeft een begin en een einde en daarna niets meer’, 
zorgen ervoor dat je zwaarder pijn, lijden en verdriet ervaart. Wanneer je 
verder kijkt en ontdekt dat het leven op aarde een ‘station’ is, onderweg 
naar een volgend station in een andere frequentie, kun je nog steeds pijn 
en lijden ervaren. Maar vat je het lichter op omdat je voelt dat het een 
hoger doel dient. 

Als je zou berekenen wanneer de aarde is ontstaan en al die jaren van 
evolutie als getal neemt, dat deelt door de gemiddelde leeftijd van een 
mens op dit moment, weet je dan hoe lang jouw leven op aarde in  
verhouding dan is? 

Drie seconden!

Laat het even tot je doordringen! 
Drie seconden voor zoiets groots als een mensenleven! Dat kan toch niet 
éénmalig zijn? Het universum, de natuur, is zuinig en efficiënt en doet 
niet aan verspilling. Je ziel wordt gewoon hergebruikt! Zodra je tot je door 
laat dringen dat het universum zo oneindig groots is, dat als we een foto 
zouden maken van de Melkweg waarin de aarde zich bevindt, je de aarde 
moet zoeken met een vergrootglas. De aardbol is ongeveer zo groot als 
een pixel in het geheel. Wie vanuit deze gedachte de overtuiging blijft  
houden dat wij de enige bewoners van het universum zijn, mag mij dat 
proberen uit te leggen. Maar ik denk dat ik je nooit zal gaan geloven…

Spirituele levensprocessen ontstaan meestal vanuit een ontmoeting met 
iemand. Het kan liefde zijn, maar ook een simpele vriendschap. Wat de 
lading van de ontmoeting is, is dat het in je leven een ommekeer teweeg 
brengt. Je hebt elkaar iets te leren. ‘Iets te brengen’ in spirituele termen. 

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand je talenten wakker schudt, of een 
richtingaanwijzer is voor dat moment van je leven. Het kan zijn dat  
iemand een zeer korte of langere tijd in je leven is. Dat maakt eigenlijk niet 
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uit. Het gaat vooral om de impact die de ontmoeting op jouw leven heeft. 
Ik noem dat zielsmaatjes. Zielsmaatjes van elkaar zijn gaat niet alleen over 
romantische ontmoetingen. Het kan ook een vervelende ervaring brengen.

Ik vind het dus nooit toevallig dat zo’n persoon in je leven komt. Ik vind het 
nooit toevallig dat dingen gebeuren. De dingen die er gebeuren kunnen 
fijne en nare dingen zijn. De zielenles die eruit voortkomt is datgene wat jij 
moest leren. 

Zodra de impact van een ontmoeting een naar tintje heeft, kan het zo zijn 
dat je een poosje nodig hebt om bij te komen. Dat geeft natuurlijk helemaal 
niets en juist dat proces, al de lessen, inzichten en ervaringen tijdens dat 
proces, maakt dat je een nare ervaring kunt omzetten in kracht. Wat je vaak 
ziet gebeuren is dat zodra iemand de ervaring heeft verwerkt, hij of zij een 
inspiratiebron wordt voor anderen.

Dat één ervaring uiteindelijk veel mensen kan helpen, vind ik echt een 
spiritueel proces. Het moest dan gebeuren om vervolgens vele anderen 
bewust te kunnen maken.

Nieuwe kansen
De ontwikkeling van een levensproces duurt telkens 21 jaar en begint na 
21 jaar opnieuw. Vanaf je 22e jaar begint een nieuwe 21 jaar van groei en 
ontwikkeling, en vervolgens start na 21 jaar (op je 43e dus) weer eenzelfde 
soort ontwikkelingsproces op. En zo door… Bijzonder he?! 

Waar jij groei en ontwikkeling kunt gebruiken dient zich vanzelf aan. 

Je ontmoet mensen, je creëert situaties, je ontmoet levensleraren en je 
ervaart weer dezelfde soort levenslessen voor datgene waar je heling nodig 
hebt. Op een andere manier, met andere mensen en andere situaties. 

Het sóórt levensles, de lading die het draagt, is hetzelfde. Het is aan jou of 
je daar iets mee doet of niet. Het is ‘niet goed of fout’ als je er wel of niet 
iets mee doet. Het is een keuze. Wat ik wel heb ervaren is: wanneer je je 
levenslessen niet aangaat en zelfs tegenwerkt, worden de lessen zwaarder 
en dwingender. 

Zie dit nu niet gelijk als ‘straffen’.
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Dat is weer denken in goed en fout… Dat is een menselijke opgelegde  
beperking, weet je nog? Je kunt het beter zien vanuit het oogpunt: blijkbaar 
heb je de aanwijzingen niet gehoord of genegeerd. Er wordt steeds iets harder 
tegen je geroepen… 

En soms is het zo dat je volledig door elkaar moet worden geschud om wakker 
te worden, terug op je eigen levenspad te komen of heb je als zielenervaring 
een bepaald thema door te werken. Je herkent dat als een soort thema of rode 
draad door je leven. Bijvoorbeeld: verdriet door verlies, eenzaamheid of bij je 
eigen kern blijven.

Het zijn best pittige onderwerpen. Wat je er het beste mee kunt doen is uit de 
weerstand blijven. Weerstand is ‘vechten tegen’ en dan richt je je aandacht on-
bewust op juist datgene wat je niet wilt. Je weet inmiddels dat juist dan de Wet 
van Aantrekking op zijn krachtigst werkt. 

Het meest liefdevolle wat je voor jezelf kunt doen, en daarmee ook gelijk het 
meest lastige omdat het zo’n pijn doet, is acceptatie van wat is. Acceptatie kan 
pas na een doorgemaakt, doorleeft en volbracht rouwproces.  

En dat brengt je weer bij de levenslessen… Na een rouwproces ga je de kracht 
die je door bepaalde ervaringen hebt, inzien en voelen. Zodra je op dat punt 
bent aangekomen weet ik zeker dat je het uit zal leggen als: ik ben gegroeid en 
sterker geworden door deze ervaring. 
Of je zal zeggen: ik ben als ziel gegroeid of ik ben als mens gegroeid. Dat maakt 
mij niet uit… Ieder z’n ding. 

Wet van Aantrekking
Het leven is een opbouw van keuzes en vrije wil. 
Door alle gestagneerde ontwikkelingen die zijn ontstaan in je vroege jeugd, 
waardoor je onbewust die energie bij je draagt, word je aangetrokken tot  
bepaalde situaties. De situaties waar heling mogelijk is… Zo werkt de Wet van 
Aantrekking.

Cirkel van het leven
Het leven gaat dus over drie dingen: ontwikkeling, groei en heling. Deze drie 
stappen herhalen zich continu. 
Je ontwikkelt iets waar je door groeit, of je ontwikkelt iets waar jouw groei door 
stagneert. De heling zorgt ervoor dat je weer vooruit kunt. Ook zorgt de heling 
ervoor dat je je nog meer kunt ontwikkelen. En zo is de cirkel rond. Zo blijft het 
leven zich voortbewegen met als aandrijvende kracht de mogelijkheid tot heling. 
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Het leven zal zich altijd voortbewegen in de richting waar heling nodig is. 
Het is aan jou of je er iets mee doet… Je hebt altijd een vrije keuze. Vandaar 
dat je telkens weer nieuwe mensen, zielsmaatjes en zielsgroepen ontmoet. 
Met nieuwe ervaringen en mogelijke groei die zij jou te brengen hebben.

Zo ontstaan de processen van het leven. Jij kunt stap voor stap oppakken 
wat voor jou nu, op dit moment, belangrijk is en waar jij voor kiest om aan te 
werken… Dat is altijd de keuze die je hebt. Je doet het nooit goed of fout. Het 
is zoals jij kiest, hoe het vanuit jouw perspectief moet zijn. 

Vorig leven?
Vaak krijg ik vragen en opmerkingen zoals: “Ja maar het komt uit een vorig 
leven dus ik kan er niets aan doen”. 
Ook dat kan, ik geloof daar in en ben er zelfs van overtuigd dat je ziel  
belangrijke levenslessen die gestagneerd zijn, meeneemt naar een ander leven. 

Maar… wat ook mijn overtuiging is: het issue dient zich niet voor niets nu aan, 
dus dit is het moment dat je er iets mee kunt doen. Verberg je niet achter een 
vorig leven, maar pak de verantwoordelijkheid voor het nu. 

Nu is het moment om het leven wat je hebt zo mooi mogelijk te maken. 

Bij dit hoofdstuk hoort online les 1. 
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Z
Hoofdstuk 2

Zie het leven als processen in een proces.

Zodra je gaat inzien dat er verschillende stappen nodig zijn om te 
groeien, bewust te worden en iets voor elkaar te krijgen, ben je al een 
heel eind op weg. Het helpt jezelf om toe te geven dat niets vanuit het 
niets ontstaat. Alles wordt gecreëerd door verschillende factoren. Al 
die verschillende factoren bij elkaar vormen een proces. En een proces 
bestaat uit verschillende logische stappen. 

Zodra je weet in welke stap je blijft hangen, weet je ook wat er nodig is en 
wat je nodig hebt om de volgende stap te kunnen doen. 

Nu lijkt het ineens gemakkelijk, je zou zeggen: geef mij die aanwijzing even 
en ik ga lekker door met mijn leven. 

3D puzzel 
Wat het lastig maakt is dat er verschillende processen door elkaar heen lopen, 
met allemaal ‘de volgende stap’ op een ander punt. Zie het als een spiraalvorm. 
Je doorloopt een hele cirkel (een heel proces) om in een andere frequentie te 
komen. Alle verschillende cirkels die samen een spiraal vormen, zijn  
verschillende processen die tegelijkertijd in je leven gaande zijn. De ene loopt 
omhoog, de andere omlaag en een ander proces staat even stil.
 
Er zijn verschillende levensgebieden* en in elk gebied ben jij je op een ander 
niveau (frequentie dus) aan het ontwikkelen en bewust worden. Je leven is 
geen 2D puzzel die je oplost door het juiste plaatje compleet te maken.

Nee, het leven is een 3D puzzel met hoogte, diepte, breedte en lengte. 

Zie het als gevoelens, ervaringen en ontwikkelingen door elkaar heen, allemaal 
met elkaar verbonden. Je zou het ook een matrix kunnen noemen. Zodra je 
één snaar van de matrix beweegt, beweegt alles… 

Alles is met elkaar verbonden.

* De levensgebieden zijn: geld, relaties, gezondheid, geluk, spiritualiteit, 

 en levensvervulling. 
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Voorbeelden van verschillende processen door elkaar heen zijn: 
Je bent op zoek naar een huis, je bent een opleiding aan het doen of carrière 
move aan het maken, je relatie loopt stroef, je hebt nieuwe vrienden gemaakt 
en bent oude vrienden aan het loslaten, je bent andere voedingskeuzes aan 
het ontdekken, je kinderen zitten in groep 7 en het middelbaar onderwijs, je 
hebt een blessure die steeds opspeelt of je bent de vakantieplannen aan het 
uitwerken. 

Oefff… En dit alles tegelijk, door elkaar heen en in een andere volgorde van 
belangrijkheid. Ik heb dan nog niet eens je emotionele ontwikkeling en oude 
pijn benoemd, die op de achtergrond altijd aanwezig zijn en de boel aansturen 
zodat de energie in beweging blijft.

In hoofdstuk 5 bij het onderwerp ‘de 3D puzzel’, kom ik hier op terug. Waarom 
ik er over begon, is om je alvast bewust te maken. Zodat je bij alles wat je leest, 
de info in je achterhoofd mee kunt nemen. 

Bij dit hoofdstuk hoort online les 2. 



16
©Esther Buijs 

Van dit boek mag niets, ook niet een onderdeel hiervan, gedeeld worden op internet, Facebook of andere social mediakanalen.  

W
Hoofdstuk 3

Hoe groeit (ontwikkelt) je bewustzijn? 

Wat maakt dat processen worden opgestart? 
De ene persoon leeft in de ene energielaag en een ander persoon in een 
andere laag. Ook wel frequentie genoemd. Daar is niks mis mee. Niemand 
is beter of slechter, maar wel ánders! Het label ‘beter of slechter’ is een 
aangeleerde beperkende overtuiging, weet je nog? 

En ook: ieder mens leeft vanuit een andere focus per levensgebied. 
Waar ligt jouw focus? Voor de één zijn relaties belangrijk, voor de ander levens-
vervulling en weer iemand anders vindt een carrière of geld verdienen belang-
rijk. Het kan ook zo zijn dat je focus op 2 of 3 levensgebieden tegelijk ligt. 

De levensgebieden spelen zich bij iedereen in verschillende bewustzijnslagen 
tegelijk af, gezien vanuit levensprocessen die worden aangedreven door de 
focus. Want dat wat je aandacht geeft, groeit. 

Met andere woorden: er lopen altijd, bij ieder mens, verschillende processen 
door elkaar heen. Ieder mens heeft een andere frequentie per levensgebied.

Ik zal de bewustzijnslagen voor de duidelijkheid beschrijven. 
1 Instinctieve laag; hierin leven de dieren.

2 Volgzame laag; hier leeft 95% van de bevolking in. Je herkent het aan de 
houding van ‘ik kan niets veranderen aan mijn leven’, ‘onmacht’ en je doet 
gewoon wat ‘iedereen’ doet. Je bent je er weinig van bewust van/hebt weinig 
interesse dat iets ook op een andere manier kan.

3 Inspiratie laag; je voelt ‘er is (iets) meer’ of je voelt ‘het kan ook anders’, 
maar je weet niet goed hoe te handelen.

4 Individu; je kiest ervoor om een andere houding aan te nemen dan de 
menigte, je bent in onderzoek, maar je bent nog zoekende naar ‘wat dan?’
Op dit punt beginnen de levensprocessen met als start: ontevredenheid. 
(Meer uitleg komt later in het stappenplan)
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5 Discipline; je begint een plan te maken, je hebt een doel nodig om naartoe 
te werken. Krijg jij het doel helder? 

6 Ervaring; je krijgt ervaring met verschillende lessen, gerelateerd aan je doel.

7 Meesterschap; op dit punt ben je inspirator voor anderen. Je hebt lessen 
geleerd en ontvangt nu de resultaten van je eigen lessen.

Groei en terugval
Binnen deze lagen van bewustzijn kun je stap voor stap groeien, en ook terug-
vallen. Je kunt bijvoorbeeld van stap 6 naar stap 3 gaan, door een levensles die 
behoorlijk ingrijpend was of door bemoeienissen van buitenaf. Of bijvoorbeeld 
van laag 6 terug naar laag 5 omdat je doel niet meer helder is. 

Je durft niet meer of je wilt je doel juist bijstellen. Je komt dan in het vraagstuk 
‘Wil ik dit écht?’ (Terugval in een laag is niet ‘goed of fout’. Het geeft alleen 
maar aan dat er een blokkade is, of een levensles. Het geeft dus aan dat er 
heling nodig is op dat punt, d.m.v. bewustwording.)

Van daaruit kun je zomaar tijdelijk weer even in de bewustzijnslaag van stap 2 
verblijven. Even terug naar de comfortzone… Totdat het weer gaat kriebelen 
en je geïnspireerd wordt.
Het zijn mooie processen, die je hele leven doorgaan en ervoor zorgen dat je 
steeds een betere versie van jezelf wordt. Verandering is de enige constante 
in het leven!

Levensgebieden
In alle bovenstaande bewustzijnslagen begeef je je in verschillende processen 
die in de verschillende levensgebieden tegelijk gaande zijn. 

Levensgebieden zijn de categorieën waarin je het leven kunt indelen. 
De levensgebieden waar ik van uitga zijn:

Geld (Hoe je financiën ervoor staan/hoe je tegen geld aankijkt.)

Levensvervulling (Wat doe je met je talenten, carrièremogelijkheden, op welke 
manier groei en ontwikkel jij je?)



18
©Esther Buijs 

Van dit boek mag niets, ook niet een onderdeel hiervan, gedeeld worden op internet, Facebook of andere social mediakanalen.  

Relaties (Heb je een gelijkwaardige relatie? Heb je lieve vrienden?)

Geluk (Liefde naar jezelf en van daaruit naar anderen, hoe sta jij in het leven?)

Gezondheid (Hoe je je voelt, of je bepaalde klachten hebt, maar ook: welke 
voedings-/sportgewoonten heb jij?)

Spiritualiteit (Op welke manier ga jij met spirituele bewustwording om?) 

Alle processen van de verschillende levensgebieden lopen door elkaar heen. 

Voorbeeld: het kan best zo zijn dat je in het levensgebied Relaties in de 7e 
frequentielaag zit, en in het levensgebied Geld in de 2e frequentie. 

Nog even over frequenties.

Wat is een energiefrequentie? 
Het leven bestaat uit energie. Energie is eigenlijk het enige wat er is. Alles 
heeft echter een andere energie. Een steen heeft bijvoorbeeld een andere 
energie dan wolken. Daarom is alles verschillend qua uiterlijk en uitwerking. 
Zo ook in je bewustzijn.

Je kunt heel ver ontwikkeld zijn in emotionele vaardigheden, maar bijvoorbeeld 
problemen ervaren met cognitieve vaardigheden. Dat maakt je geen beter of 
slechter mens, dat maakt je geen goed of fout persoon. Wat er wel is, is dat je 
emotionele vaardigheden in een andere frequentie zijn dan je cognitieve. Niets 
meer, niets minder. 

Beter of slechter
Ook is het vervolgens niet zo dat je de boel in balans moet brengen waardoor 
je ‘een beter mens’ wordt. Wat ik al een paar keer heb aangekaart: het gaat in 
het leven niet om beter of slechter. Dat is iets wat we onszelf hebben  
aangeleerd en waar veel oordeel door ontstaat. Vanuit dat oordeel worden 
mensen uit elkaar gedreven. Groei van frequentie zorgt ervoor dat je leven 
moeitelozer wordt. Gemakkelijker stroomt en je meer kunt genieten. Ook als 
er grote, ernstige tegenslagen zijn. 
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Zodra we van elkaar, en vooral onszelf, zien dat we allemaal nog wel iets te 
leren hebben, alleen in een ander gebied en een andere frequentie, zijn we 
ineens elkaars gelijke. Gelijkwaardigheid ontstaat vanuit het besef dat  
iedereen mens is, in een ander proces, met een ander leven en vanuit een 
ander verleden ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Zodra we elkaar daarbij 
gaan helpen, zal de wereld een stuk mooier worden! 

Hoe je met de informatie die ik je tot nu toe heb gegeven al kunt groeien, is 
door jezelf eens rustig af te vragen: 
In welke levensgebied ervaar ik steeds tegenslag?
In welk levensgebied loopt mijn leven op rolletjes?

Kijk eens naar het lijstje van de levensgebieden en vervolgens naar het lijstje 
van de bewustzijnslagen. 

In welke levensgebied(en) heb jij nog iets te leren en in welke levensgebied(en) zit 
je lekker in je vel? 
Zodra je dat weet ben je al een heel eind: je weet dan namelijk twee dingen: 

1. In welk levensgebied je bewustwording mag ontwikkelen die jou zal helpen 
naar persoonlijke groei en een moeitelozer leven.

2. In welk levensgebied je al behoorlijk ontwikkeld bent. Vanuit die  
ontwikkeling en levenservaring kun je jezelf helpen bij de ontwikkeling en 
groei van de andere levensgebieden. 

Tip: werk aan één levensgebied tegelijk! Welke jij denkt het  

makkelijkst of meest leuke is om in te kunnen groeien.

Het is namelijk zo, dat wanneer je aan één levensgebied werkt, je een  
algemene verhoging van frequentie krijgt waardoor de andere issues mee  
kunnen liften.
Andersom werkt het natuurlijk ook. Wanneer je in een lage frequentie zit in 
een bepaald stuk, houd je daarmee de rest van jezelf tegen. Spreek dus nu 
met jezelf af dat je wilt groeien en bewust worden! Alleen dat helpt al om de 
energie te laten stromen!
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Blijf je in ieder geval richten op de leuke/fijne/goede dingen die je overkomen. 
En wees dankbaar. Dankbaar voor het leven en wat het je allemaal tot nu toe 
heeft gebracht. 

“Spreek ergens je zegen over uit en het wordt een zegen voor je.

Vervloek het en het wordt een vloek voor je.

Wanneer je een zegen uitspreekt, zal het je geen energie meer kosten. 

Ondanks dat het best nog een tijdje lastig kan zijn, zal het dan lang-

zaam uit je leven verdwijnen via een transformatie in Kracht.”

Bron onbekend

Gedachten
Wees je bewust van je gedachten. Denk je ergens slecht of negatief over?

Onderzoek in welk levensgebied het zit en waar dat vandaan komt. 

Ontdek de spiegel die andere mensen je laten zien door jou te triggeren op 
wat voor manier dan ook. Ontdek waar je voor wegloopt omdat je het niet 
wilt, kunt of durft te voelen. Ontdek. Doorbreek het en groei. En zo groei je 
langzaam naar een hoger bewustzijn. 

… Door bewustwording. Stap voor stap.
Dat is de sleutel om je eigen gecreëerde gevangenis te openen. 

Bij dit hoofdstuk hoort online les 3. 
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B
Hoofdstuk 4

Je vrijheid is je gevangenis.

Breek eruit op eigen kracht!
Gevangen in oordeel, in angst, in macht, in regels. Gevangen in de 
maatschappij, in jouw gedachten hoe anderen over je denken, in  
financiën. Gevangen in je relatie, in je werk, in faalangst of in je  
gedachten, in je beperkende overtuigingen. Gevangen in je bewustzijn. 

Je bent ergens in gevangen, je zit vast!

Hulp
En waar je vastzit, kun je niet loskomen. Je hebt inzicht en hulp nodig. 
Wat voor hulp heb je nodig? Het ligt eraan waar jij gevangen in bent. 

Stel jezelf eens de volgende vraag: 
Waarin wil jij groeien? 
In welk levensgebied? 

Ik zal ze nog een keer benoemen: Relaties, Carrière (levensvervulling),  
Gezondheid, Spiritualiteit, Financiën, Geluk. 

Wat heb jij nodig? 
Aan welk levensgebied wil jij werken, op welke manier? 
In welk levensgebied voel jij je gevangen? 
Hoe voelt die gevangenis?

Je hebt de keuze! 
Maak jezelf vrij! Wanneer je een bepaald levensgebied kiest om aan te wer-
ken, jezelf ergens vrij van maakt, groeit de rest waarin jij je ook gevangen 
voelt met je mee in de bevrijding. Dus kies wat jij het leukste vindt. Waar je 
interesse het meest naar uitgaat of wat momenteel het meest belangrijk is in 
je leven. 

Kies een levensgebied waarin jij wilt groeien en kies de manier waaróp jij wilt 
groeien. Je kunt het namelijk allemaal zelf bepalen! Bedenk niet: hoe dan?  
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Het enige wat jij hoeft te doen is kiezen! De ‘hoe-vraag’ zal je namelijk gelijk 
blokkeren… omdat verandering onmogelijk lijkt. (Dat is tenslotte je overtuiging, 
je gevangenis dus, anders had jij het allang veranderd in je leven!)

Welke manier past bij je?
Wanneer je bijvoorbeeld in je relatie(s) wilt groeien, kies dan de manier die bij je 
past. Bijvoorbeeld een spirituele inslag, coaching, bewustzijnsverandering, boe-
ken lezen, opleiding, praten, een seminar over relaties volgen… Wat dan ook.

Zorg dat je de informatie in handen krijgt die jij nodig hebt om aan je eigen 
relatie issues te werken en aan je eigen gebouwde gevangenis te  
ontsnappen. Wanneer jij de weg kiest hoe anderen vinden hoe jij zou moeten 
moet handelen, blijf je gevangen in de gevangenis die je zelf hebt gecreëerd 
met je aangeleerde overtuigingen. Dus kies je eigen manier!

Vrij zijn is een staat van bewustzijn 
Wanneer je je gevangen voelt in een bepaald levensgebied, bijvoorbeeld door 
de tegenwerking die jij ervaart, focus je dan op wat dat levensgebied je nog wél 
oplevert. Wat het je brengt, wat voor mogelijkheden er zijn, wat voor groei erin 
zit, veiligheid, basis, de beloning, wat het maar kan zijn. 

De dingen die jij als positief ervaart, al is het maar een klein beetje. 

Richt je op de positieve dingen die je laten groeien. Wees daar dankbaar voor. 

Where the attention goes, energy flows!

Wanneer je je bijvoorbeeld door je werk (je eigen bedrijf?) beperkt voelt en 
je gedachten (=energie) op die beperking richt, gaat die beperking steeds 
zwaarder wegen. Je gaat je dan steeds slechter voelen, omdat je je richt op 
de negatieve dingen die jij ziet en ervaart van je werk. Je creëert op deze  
manier zelf de negatieve energie. 

Vervolgens wil je weg van je werk, een andere baan, stoppen met je bedrijf of 
helemaal niet meer werken. Zo ontstaan er financiële beperkingen. En houd 
je je gevangenis in stand. Je komt dan van de ene beperking in de andere. De 
negatieve spiraal.
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Breek uit die gevangenis! Ga het anders zien 

Wanneer je in een slechte gezondheidstoestand verkeert, een situatie waarin 
je je gevangen voelt, kijk naar wat je kunt verbeteren, kijk naar wat je wel hebt. 
Hoewel dat in sommige situaties erg lastig is om te zien. Dat weet ik. Toch zijn 
er altijd lichtpuntjes. Er is altijd iets positiefs te bedenken. Richt je op wat wél 
kan in plaats van wat niet (meer) kan. Voorkom om in de slachtofferrol te  
komen. Want als je in de slachtofferrol zit, ben je pas echt verloren! 

De slachtofferrol 
Zorgt ervoor dat je de macht aan anderen of de situatie geeft. Soms kun je 
tijdelijk even niet anders. Dan is de emotie te zwaar, het verdriet te groot, de 
levensles te moeilijk. Wees je er dan van bewust dat je op dat moment de 
touwtjes uit handen geeft aan anderen. Dat ze tijdelijk even voor je zorgen. 

Dat mag ook!
Ja dat is fijn! Er zijn tijden dat je dat werkelijk nodig hebt. Behoed je voor de 
valkuil om te lang in de slachtofferrol te blijven! Want dan creëer je de  
volgende gevangenis. 

Mensen die je helpen, die voor je zorgen, die je iets geven, gaan in de energie 
zitten van ‘ik zorg voor je’ en voordat je het door hebt bepalen zij vervolgens 
jouw leven. Uit liefde hoor! Geheel onbewust. Totdat het jou of de ander gaat 
opbreken, dan heb je een probleem. En vinden ze je ineens ondankbaar. 
Houd de grenzen in de gaten! Ze zijn heel dun.

Doe het zelf…

Je zult het zélf moeten doen, want je hebt het ook zelf gecreëerd. Ik zeg je 
niet dat het eenvoudig is, maar ik zeg je wel dat het het waard is. Je kunt 
hulptroepen inroepen, coaching of een goed gesprek voeren met een vriend, 
vriendin of deskundige, of iets gaan leren. Op die manier kun je het namelijk 
anders gaan zien, en dat is wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt, is via een 
ander perspectief te kijken naar je gevangenis. 
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Zodra je het doet vanuit de slachtofferrol, creëer je het volgende probleem.  
Zolang je het blijft bekijken vanuit hetzelfde perspectief (dus hoe het is  
ontstaan) kun je het echt niet oplossen. De keuze om gevangen te blijven 
zitten is aan jou. 

Echt waar! Neem de touwtjes in eigen handen! 

Neem de verantwoording over je eigen leven! En breek eruit op eigen 
kracht! 

Hoe kun je verantwoording nemen voor je eigen leven? 
Door jezelf te erkennen hoe sterk je bent. Door van jezelf te houden, jezelf 
waard te vinden. Door te beseffen dat zolang jij de ander de ruimte geeft om 
voor jou beslissingen te nemen, de ander jouw leven bepaalt. Zo heeft iemand 
anders dan jijzelf de regie van jouw leven.

Regie in handen van een ander geven, is o.a. financiële afhankelijkheid,  
medicijngebruik, emotionele afhankelijkheid, eenzaamheid, denken niet 
sterk genoeg te zijn (je eigenwaarde niet kennen). 

Of gewoontegedrag. Een verslaving aan: aandacht, alcohol, suiker, drugs,  
cafeïne, geweld, foute relatie. Dit is allemaal bevestiging in negativiteit. Je blijft 
in de gevangenis zitten, je blijft het zelf creëren. Daarom blijf je mensen naar 
je toetrekken die het wel even voor je zullen regelen. Geheel goedbedoeld, 
maar op lange termijn zal het je tegenwerken.

Ze beloven je alles, maar meestal is het voorwaardelijk. Het gekke is dat het 
voorwaardelijke zo onbewust gaat, dat helpers nog niet eens doorhebben 
dat het voorwaardelijk is wat ze doen. Voorwaardelijk is dat je iets doet en er 
(onbewust) iets voor terug wilt ontvangen. Dat kan zelfs hetzelfde zijn wat ze 
aan jou geven! Bijvoorbeeld: voorwaardelijke aandacht, liefde, trouw,  
verzorging, erkenning, zakelijke verwachtingen… Van alles dus.

Ga je eigen weg, neem je verantwoordelijkheid

Je eigen weg gaan is geen egoïsme! Kiezen voor jezelf en iedereen in de grond 
laten zakken, dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Dat is wel egoïsme! 
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Verantwoordelijkheid nemen is het bewust worden en vervolgens oplossen 
van wat je hebt gecreëerd, wat je nu als gevangenis ervaart. Misschien heb je 
wel een gezin te verzorgen, of een grote hypotheek te dragen. Ik zeg dus niet: 
ga je eigen leven leiden en laat alles achter je. Nee! 

Ga inzien dat wat jij hebt gecreëerd - wat nu vervelend is, waarvan jij ooit 
dacht dat het je gelukkig zou maken - inmiddels je gevangenis is geworden. 

Je hebt het gecreëerd vanuit hoe jij ooit hebt geleerd hoe een mooi leven 
eruit hoort te zien. Die overtuiging komt uit je verleden. Je opvoeding, de 
maatschappij, het land waar jij bent opgegroeid en dus gevormd bent ‘hoe 
het moet zijn’. Het is niet jouw diepe, ware overtuiging. Daarom voelt het nu 
als een gevangenis. 

Wat wil je écht?
Zorg ervoor dat je het oplost en het vervolgens in de toekomst anders doet. 
Maar loop er niet van weg. Het veranderen, het aanpassen, durven leren van 
je fouten, is verantwoording nemen voor je leven! Dat is een groeiproces. 
Het stappenplan! 

Dat is de transformatie van je leven. Dat is de liefde die je aan jezelf en gelief-
den kunt geven! Dan sta je echt sterk in je schoenen en zo gaat het je lukken. 
Zo breek je uit je gevangenis, omdat je het doet op eigen kracht. 
Op eigen kracht! Hoe mooi is dat?! 

Opdracht: schrijf eens op in welk levensgebied jij je gevangen voelt. 

De levensgebieden zijn: carrière, relaties, levensvervulling, gezondheid, spiri-
tualiteit en geld. 

In je werkboek vind je hier ruimte voor. 

Gevangen voelen kan zijn: tegenwerking ervaren, beperking ervaren, stil-
staan, geen voldoening meer krijgen, gefrustreerd voelen. Het kan verschil-
lende vormen en gradaties aannemen, waardoor het vervolgens kleine en 
grote problemen zal creëren. 
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Nadat je het hebt opgeschreven, laat dan je gedachten er eens overheen 
gaan. Neem je tijd hiervoor. Bedenk voor jezelf op welk punt je nu staat en 
hoe je daar gekomen bent. 

Hoe is je leven nu op dit moment? 
Wat is de weg die je gelopen hebt. 
Welke keuzes heb je gemaakt en waarom/waardoor? 
Sta je nog steeds achter deze keuzes of zou je het nu anders willen? 
Hoe anders wil je het en waarom? 

Schrijf dit allemaal op. Het kan zijn dat je er wat langer voor nodig hebt om 
de inzichten bij elkaar te krijgen. Neem je tijd! het is echt belangrijk. 

Besef dat bij het maken van nieuwe keuzes je omgeving en je geliefden ook 
een proces gaan doormaken. Geef alle betrokkenen daar de ruimte voor en 
neem je verantwoording. Het is logisch dat wanneer jij anders gaat doen, 
je omgeving ook anders gaat doen. Je kunt niet voorzien hoe anders dat zal 
zijn. Je kunt niet voorzien of het in je voordeel of in je nadeel werkt. 

Geef elkaar de ruimte en praat, communiceer, wees eerlijk en duidelijk. 

Met elkaar een bewustwordingsproces doorlopen kan lastig zijn, omdat ieder 
het op zijn eigen manier doet. Om het gemakkelijker te maken: blijf inzien 
dat je beiden hetzelfde doet, alleen op een andere manier. Er is niets goeds 
of fout aan, niet beter of slechter. Zie de gelijkwaardigheid in de situatie en 
focus daarop. Leg uit en overleg. Juist door openheid zal je wederom nieuwe 
inzichten ervaren en elkaar veel leren. 

Zo kan jij zelf, en ook je omgeving met je meegroeien in een prachtig 
transformatieproces en dat vanuit liefde en respect voltooien. Uitbreken 
uit je eigen gecreëerde gevangenis is groeien in liefde en respect. Zowel 
naar jezelf als je omgeving.

Bij dit hoofdstuk hoort online les 4. 
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E

Hoofdstuk 5
Het stappenplan

Ontevredenheid
Mogelijkheden
De hulptroepen

Verdiepingsonderzoek
Balans zoeken

In je kracht gaan staan
Nieuwe balans
De 3D puzzel
Nieuw proces

Nieuwe mensen, nieuwe frequentie

En dan nu het stappenplan...
Ik heb je al veel verteld om je voor te bereiden, bewust te maken en  
herkenning te vinden in verhalen van en over jouw eigen leven. Deze 
voorbewerking helpt je bij het begrijpen en plaatsen van het stappenplan. 

Alleen al door het lezen van de eerste vier hoofdstukken is er een opening in 
je bewustzijn ontstaan. Deze opening helpt je bij jouw groei. Om de stappen 
op jouw manier te lopen in jouw leven. 

Tip: maak tegelijk nu je dit stappenplan leest je eigen stappenplan, 

stap voor stap! Pak je werkboek erbij.

Elke stap geef ik je een opdracht! 
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Stap 1 - Ontevredenheid
Alle processen ‘starten op’ door ontevredenheid. Klinkt negatief hè?! Is het 
eigenlijk niet. Zie het vanuit een ander oogpunt: het is het besef dat je het 
anders wilt dan hoe het nu is. Het is een gevoel dat van diep vanbinnen komt. 
Je hebt te lang niet geluisterd naar jezelf, je intuïtie of je ziel. Het kan variëren 
van een ‘unheimisch’ gevoel hebben tot, als je echt te lang niet luistert, een 
burn-out of andere grote tegenslag. 

Bij deze eerste stap zet het gevoel van ontevredenheid de motor van je drijf-
veer ‘willen’ aan. Je hebt namelijk een sterke wil nodig om een veranderings-
proces aan te gaan. Je weet op dit punt nog niet wat je wilt veranderen of hoe 
je het wilt. Dat maakt niet uit. De eerste stap is alleen maar de bewustwording 
dat je het anders wilt of moet gaan doen in je leven. Dat is een enorme stap! 
Zo lang je in de energie blijft van ‘de volgzame laag’ die ik eerder in deze online 
training heb beschreven bij de lagen van het bewustwordingsproces, gaat er 
niets gebeuren. 

Met andere woorden: ontevredenheid heb je nodig om te kunnen veranderen. 
Je kunt overigens je leven lang in de energie van ontevredenheid blijven  
hangen. Dan heb je ontevredenheid tot je comfortzone gemaakt. 

Dat is wel een negatieve instelling… Je herkent vast wel een paar voorbeelden 
uit je omgeving. Of misschien wel jijzelf! De sleutel is willen. De wil om dat 
waar je ontevreden over bent, te veranderen. Zodra die wil er is, kom je  
automatisch in de volgende energie….

Opdracht: kies een levensgebied waar jij verandering in wilt. 

 
Schrijf alles op wat je niet meer wilt. Maak een uitgebreide lijst. Alles mag je 
opschrijven, het is voor jezelf en niet voor anderen, dus ga los! Pak het werk-
boek er bij en schrijf alles op. Werk je in een schriftje van jezelf: maak een 
dubbele bladzijde vrij en schrijf links op wat je niet meer wilt. 

Houd de rechterbladzijde vrij voor opdracht 2. 
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In het gedeelte waar ik de bewustzijnslagen beschreef, refereerde ik bij de 
derde laag aan deze eerste stap. Dat dit nu de eerste stap is en bij de bewust-
zijnslaag de derde komt doordat je eerst het bewustzijn moet hebben, een 
bepaalde frequentie moet hebben, om überhaupt een stappenplan te op te 
starten. Dat is dus al een proces op zich.

In het gedeelte waar ik de bewustzijnslagen beschreef, refereerde ik bij de 
derde laag aan deze eerste stap. Dat dit nu de eerste stap is en bij de bewust-
zijnslaag de derde komt doordat je eerst het bewustzijn moet hebben, een 
bepaalde frequentie moet hebben, om überhaupt een stappenplan te op te 
starten. Dat is dus al een proces op zich. 

Stap 2 - Mogelijkheden
De tweede stap volgt automatisch als je in de energie komt van ‘je leven (of 
een situatie) willen veranderen’. Hierbij ontstaat de vraag: ‘Wat heb ik voor 
mogelijkheden?’ Of: ‘Wat zijn de mogelijkheden?’. Dit is de fase van fantaseren 
over hoe het kan zijn. Dromen en fantaseren zijn heel erg belangrijk. Het zorgt 
ervoor dat je ‘wil om te veranderen’ krachtiger wordt. Het helpt je dus vooruit. 

Fantaseren en dromen hebben een enorme creatiekracht in zich. De  
mooiste doelen komen hieruit voort. Hoe fijner je doel voelt, hoe  
enthousiaster je wordt, hoe meer energie er gaat stromen. Die stromende 
energie is nodig om bij de latere stappen gemotiveerd te blijven en het  
einddoel te kunnen blijven zien. 

Bedenk maar eens iets waar je geen enthousiasme voor voelt, dan gaat er ook 
geen energie stromen en is het super lastig om gemotiveerd te blijven en een 
doel te behalen. 

Ondanks dat het nog niet een concreet of compleet doel is, enthousiasme is 
een positieve energie die jou de motivatie geeft om je doel te verwezenlijken. 

Opdracht: beschrijf het! 

Motivatie-energie is nodig om je proces door te komen. Bij deze stap is het 
heel belangrijk om je brainstormsessies op te schrijven. Richt je op de vraag 
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‘wat wil ik’. Maak een mindmap, een wensenlijst of ga brainstormen met jezelf 
of iemand die je inspireert. Is het lastig om te beschrijven wat je wilt? Pak dan 
de lijst erbij die je hebt gemaakt bij de eerste stap. Schrijf achter elke zin bij 
‘wat je niet meer wilt’ op ‘wat je wel wilt’. Ga niet nadenken ‘Hoe dan’ maar 
schrijf gewoon op wat je wel wilt… De ‘hoe-dan’-vraag blokkeert de boel, dus 
blijf daar van weg ;-)

Pak je werkboek er weer bij en ga schrijven! 

Deze oefeningen zijn heel verhelderend! Dat ga je merken. Denk in mogelijk-
heden! Wat je uiteindelijk nodig hebt in deze stap is om te gaan dromen én 
om in je droom te geloven. Want als je niet gaat geloven in je droom, kom je in 
de valkuil terecht…

Valkuil
De valkuil bij deze stap is om te blijven hangen in plannen maken en  
fantaseren. Ook dat kun je je leven lang doen. In je omgeving herken je vast 
wel iemand. Of misschien jijzelf? 

Wat je nodig hebt om weer in beweging te komen is: 

Stap 3 - De hulptroepen
Je bent nu op een stap aangekomen waarbij je anderen nodig hebt. Zonder 
anderen kom je op dit punt geen stap verder. Op dit punt heb je de wijsheid 
en kennis van anderen nodig…

Anderen ‘helpen’ je op hun eigen manier. Daarom heb je er vaak geen grip 
op. Dat kan zowel positief als negatief voelen voor jou. Besef: het is je eigen 
beleving hoe je met feedback, reacties en met aanwijzingen omgaat. Het is 
aan jou hoe je iets ervaart en voelt. Iemand kan iets heel goed bedoelen en 
jij kunt het vervolgens als kritiek ervaren. Onderzoek je gevoel als dat zo is. 
Het is heel leerzaam!
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Spiegelen
De reacties en aanwijzingen uit je omgeving zijn er niet voor niets, je hebt er 
iets van te leren om vooruit te komen. Wat heb jij te leren? Wat spiegelt de 
ander jou? Waar zit de trigger die je zo raakt dat je boos, geïrriteerd of negatief 
wordt? Voel je je afgewezen of niet gezien? Voel je je niet serieus genomen? 

Feedback van anderen is super belangrijk om verder te komen in het leven. 
Positieve feedback wordt nogal eens verward met commentaar of veroordeeld 
worden omdat het een oude pijn kan raken. Wat het ook is, je zal er erg veel 
van leren!

Wees je bewust van twee dingen:

1. Hoe je niet wilt zijn (en ontdek je een andere manier van communiceren 
wat uiteindelijk heel leerzaam is).

2. Wat je voelt door het oordeel. Het oordeel zelf is van de ander, dat zegt 
niets over jou. Maar datgene wát je voelt doordat de ander je veroordeelt, 
is een oude pijn van jezelf. Maak je dat helder, dan kun je daarmee aan de 
slag om het te helen. En dat is ook een proces.

 
Sta altijd open voor feedback van anderen. Het is een heel leerzame spiegel 
om je bewustzijn te vergroten! Zonder feedback van anderen heb je geen 
mogelijkheid om je bewust te worden wat in jou om heling vraagt. 

Informatie
Wat ook een vorm van ‘hulp van anderen’ is, is informatie krijgen door bijvoor-
beeld het lezen van een boek of het volgen van een cursus. Zoeken op internet 
hoort daar ook bij. Je bent aan het onderzoeken of datgene waar jij in gelooft 
wel echt kan, mogelijk is en een toekomst heeft. 

Het gaat er in deze stap om dat je inmiddels helder hebt wat je wilt, maar je 
weet nog niet wat je daar allemaal voor moet doen. Op dit punt zoek je wie 
jou die informatie mogelijk kan geven. Wat jouw onderzoek oplevert is: je 
ontdekt hier steeds meer de richting waarin je wilt lopen. Je ontdekt in deze 
stap of je nog veel informatie mist om je doel te verwezenlijken en wat je 
nodig hebt qua kennis of vaardigheden. 
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Valkuil
De valkuil van dit punt is tweeledig: blijven hangen in cursussen volgen of 
steeds blijven zoeken naar meer informatie, verandering en verdieping. 
Telkens een nieuwe cursus starten omdat je ‘nog niet voldoende kennis hebt’ of 
blijven hangen in zoeken naar mogelijkheden.

Maar ook: geen feedback van anderen velen. Als je niet van je omgeving wilt, 
kunt of durft te horen hoe zij het zien en je alleen in je eigen gelijk blijft hangen, 
kom je geen stap vooruit. 

Besef: alles is mogelijk. Alle mogelijkheden kunnen op wel 100 verschillende 
manieren gedaan worden. Wie weet kan jij vanuit jouw perspectief maar één 
mogelijkheid zien. Met de kennis van anderen erbij gemengd kan het plotseling 
zo zijn dat er 10 mogelijkheden zijn. Delen is vermenigvuldigen…

Daarom zijn anderen zo belangrijk! Daarom kun je deze stap niet alleen zetten 
en heb je anderen nodig. 

Opdracht: pak de lijst van de opdracht in stap 2 erbij: ‘wat je wel wilt’ 

en zoek op internet naar informatie hierover… 

Zoek een cursus, een boek of misschien een therapeut. Als het zo is dat je een 
verbouwing gaat doen, zoek je op dit punt bijvoorbeeld een aannemer of blader 
je door tijdschriften op zoek naar mogelijkheden en inspiratie.
 
Stap 4 – Verdiepingsonderzoek
Je hebt op dit punt helder dat je wilt veranderen, wat je niet meer wilt en wat je 
wel wilt. Je hebt onderzoek gedaan naar de manieren en mogelijkheden om dat 
voor elkaar te krijgen. Mocht het zo zijn dat je scholing nodig hebt (dat heb je 
ontdekt in stap 3) dan doe je dat tijdens deze stap. Je verdiept je in de materie, 
je leert, ontdekt en je gaat er steeds meer over praten. Je leven begint al stap 
voor stap te veranderen, je gaat de dingen op een andere manier zien. Je om-
geving begrijpt je niet meer zo goed en zegt dat je aan het veranderen bent. En 
dat is lastig omdat jij enthousiast bent. Maar daardoor onzeker wordt.
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Op dit punt leer je erg veel. Je voelt en ervaart veel verandering. Maar ook 
veel onzekerheid. Je ontdekt op dit punt of dat wat je hebt gekozen om te 
veranderen wel of niet bij jou of bij je huidige leven en relatie past, of dat je 
misschien toch iets anders wilt. Of het in een andere vorm wilt leren/doen. 

Je creëert en creëert. Door met je droom bezig te zijn pas je steeds aan hoe 
het beter kan. Deze fase is voor dieper onderzoek, scholing, eigen maken 
en ontdekken of je plannen wel werkelijk bij je leven passen. Durf je door te 
zetten? Of laat je je oren hangen naar je omgeving en laat je je tegenhouden? 
Besef dat mensen het misschien wel lief bedoelen, maar niet voelen wat jij 
voelt. Jouw innerlijke drive geeft een andere richting aan dan de angsten 
voor verlies of behoeden voor fouten maken van je geliefden…

Valkuilen 
Onzeker zijn over datgene wat je aan inzichten krijgt of de lessen die je leert. 
Dat maakt dat je weer terugvalt in stap 3: ‘onderzoeken wat bij je past’. Of 
zelfs terugvalt in stap 1: ‘je wilt wel veranderen… maar wat dan?’

Wat hierdoor net zoals bij stap 3 kan ontstaan, is in cursussen blijven hangen 
voor meer informatie. Of onzeker zijn of de keuzes die je maakt wel echt bij 
je passen. Zo ga je steeds opnieuw op zoek naar nieuwe keuzes... 

Wanneer je erg onzeker wordt en je laat leiden door je angsten kan het zelfs 
zo zijn dat je terugvalt in stap 1: ‘je wilt wel veranderen… Maar wat dan?’ 
Als iedereen zegt dat het stom, raar of vreemd is… Wat moet je dan? 

Dat gehele proces, al deze eerste 4 stappen, kun je je leven lang blijven 
herhalen. Steeds opnieuw ontevreden zijn, iets willen veranderen, plannen 
maken, onderzoeken, inzichten krijgen en vervolgens er niets mee doen. 
De volgende plannen komen dan weer vanzelf opborrelen… Maar een échte 
verandering gebeurt niet.

Opdracht: Ga een cursus doen! Lees een boek, zoek hulp van een coach 

en persoonlijk begeleider. 

Daar is niets moeilijks aan, dat kan jij gewoon. Zeker als je eerlijk naar jezelf 
bent. Vraag jezelf af wat maakt waarom je geen stap verder neemt, of waarom 
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je blijft hangen of steeds terugvalt. Schrijf je blokkades eens op een briefje. 
Maak het jezelf bewust. Hoe lang houd jij deze blokkades al actief en in stand? 
Hoe lang al reageer jij vanuit pijn, angst, onzekerheid, tekorten… enz.? Hoe 
lang hebben deze blokkades jou al tegengewerkt? 

Maak het jezelf bewust. Gooi het briefje bij volle maan in het vuur. Of verbrand 
het briefje in de gootsteen.

Laat los. 
Geef jezelf de vrijheid!
 
Stap 5 - Balans zoeken
Wat je nodig hebt, is de nóodzaak in te zien van je verandering. Zolang je die 
noodzaak niet ziet, zo lang je nog niet voldoende tegenwerking hebt ervaren 
of er nog niet van overtuigd bent dat de verandering belangrijk is voor JOUW 
leven, blijf je twijfelen. Je blijft dan zoeken en je bent beïnvloedbaar door 
prikkels van buitenaf. 

Voel weer die energie, voel waarom jij ook al weer ontevreden was 

over jouw leven. Wil je die ontevredenheid voor altijd houden en 

blijven voelen in je leven? Of wil je toch echt stappen gaan zetten? 

Maak contact in jezelf met je drijfveer ‘willen’. Kies wat voor jouw 

leven het beste is. 

Kom in balans met je gevoelens… Luister naar je intuïtie. 
 
Stap 6 - In je Kracht gaan staan!
 
Jaaaa… Je gaat het doen! De kogel is door de kerk. Je hebt je besluit genomen 
en je hebt de afgelopen tijd veel geleerd. Je hebt ervoor gekozen om je intuïtie 
te volgen en je past de nieuwe manier van doen, kijken en leven al een beetje 
toe in je dagelijkse bezigheden. Je merkt dat het je goed doet, dat je niet meer 
steeds hoeft na te denken over hoe je doel er nu eigenlijk uitziet en je zit in de 
flow… Heerlijk! 
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Valkuil
Ondanks dat het belangrijk is om voor jezelf te kiezen, zorg er wel voor dat 
je de verantwoordelijkheden die je bent aangegaan in je ‘oude leven’ niet 
zomaar aan de kant schuift. Ooit heb jij voor dat leven gekozen, dus is het 
belangrijk dat je dat proces afmaakt of meeneemt in je complete plaatje. 

Besef ook dat iedereen zijn eigen processen heeft en er tussen jou en je dier-
baren een proces opstart zodra jij anders naar het leven gaat kijken. Vanuit 
liefde, verantwoordelijkheid en respect geef je elkaar de kans door het pro-
ces heen te gaan. Er lopen altijd verschillende processen door elkaar heen, 
die ook nog eens allemaal op een andere stap én bewustzijnsniveau zitten, 
zowel bij jou als je geliefden. 

Opdracht: bedenk wat voor zowel jezelf als je geliefde(n) helpend is 

in het proces wat jullie samen doorlopen. Praat met elkaar en ontdek 

elkaars tegenwerkingen en angsten. Pak je werkboek erbij en maak de 

opdracht.

 
Stap 7 - Nieuwe balans
Op dit punt heb je weer hulp van anderen nodig. Je bent dan wel al heerlijk 
op weg en je voelt je er goed bij, maar je bent op zoek naar bevestiging. Past 
het wel in het leven samen met je geliefden, heb je nog iets uit te leggen aan 
elkaar? Passen de nieuwe mensen die je hebt ontmoet in je ‘oude leven’, wat 
er ook nog is? 

Op dit punt begin je je oude en nieuwe leven door elkaar te mengen. Je krijgt 
positieve en negatieve reacties, deze neem je mee ter overweging. Je neemt 
‘uit je oude leven’ mee wat je echt dierbaar is, wat niet meer past laat je los… 
Of niet? 

Valkuil
Zodra je los kunt laten wat niet meer bij je past, kun je verder gaan, om het 
proces te volbrengen. Je bevestiging niet kunnen vinden of door blijven zoeken 
naar bevestiging door angst en onzekerheid maakt dat je terugvalt in stap 4.
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Opdracht: hoeveel bevestiging heb jij nodig en op welk punt? Met welk 

onderwerp heeft jouw zoektocht naar bevestiging te maken? Ga verder 

in het werkboek.

 
Stap 8 - de 3D puzzel
Wat ben je ver gekomen! Wat heb je veel geleerd, gedaan, ervaren en gezien! 
Je bent er echt een ander mens door geworden, dichter bij wie je eigenlijk 
werkelijk bent… Prachtig! Op dit punt leg je de laatste puzzelstukjes in elkaar. 
Je hebt het complete overzicht van je oude en nieuwe leven onder ogen en je 
overweegt en overdenkt nog een keer alle feedback die je in stap 7 kreeg. 

Dit keer ontvang je niet vanuit onzekerheid, maar vanuit kennis, kunde en 
wijsheid. Je gebruikt die feedback vervolgens om de puntjes op de i te zetten. 

Besef wel dat de puzzel geen legpuzzel van 1.000 stukjes is met een plaatje 
op de voorkant… Nee, de puzzel van het leven is vergelijkbaar met een 3D 
puzzelmatrix in de kleuren van de regenboog. Daar bedoel ik mee: je weet 
grotendeels waar de stukjes geplaatst moeten worden, maar veel stukjes 
hebben dezelfde kleuren waardoor je uiterste concentratie, focus en door-
zettingsvermogen nodig hebt om de puzzel compleet te maken. 

Valkuil 
Geen! Je hebt het proces volbracht en je hebt nieuwe kennis, kunde en  
inzichten geïntegreerd waardoor je een wijzer mens bent geworden! 

O ja… misschien toch een valkuil? Op dit punt ben je misschien wel een ‘wijzer’ 
mens, maar besef: ik praat niet in termen als beter of slechter, weet je nog?! 
Anders zou op dit punt je ego met je aan de haal kunnen gaan. 
 
Stap 9 - Nieuwe mensen, nieuwe frequentie
Een wijzer mens met een andere frequentie, dat is wat je nu bent. Je bent 
veranderd door het doorlopen van dit proces. Of het nu heel groot is, of heel 
klein. De verandering is een feit.
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Bij grotere veranderingen is het zo dat je nieuwe mensen hebt ontmoet in je 
leven. In de komende processen die nu op dit moment alweer aan het  
opstarten zijn in je onderbewustzijn, zal blijken wat deze nieuwe mensen in 
je leven te betekenen hebben. Het is allemaal goed, de een heeft je iets te 
brengen en bij de ander heb juist jij iets te brengen. We zijn eigenlijk altijd 
leraar en leerling tegelijk van elkaar. Zo lang je daar voor open kunt blijven 
staan, kom je steeds verder op een wijze manier.
 
Stap 10 - Nieuw proces
Rust en terugkijken. Wat wordt dit punt onderschat! Het gebeurt maar al te 
vaak dat we in stap 7 alweer volop in een nieuw proces stappen, omdat we 
veel plannen, ideeën, eisen en wensen hebben en er nieuwe inspirerende 
mensen ons pad kruisen. 

De kunst en de kracht is om alle stappen te doorlopen, of ze nu groot of 
klein voor je voelen. Alle stappen zijn even groot en belangrijk om een proces 
compleet te maken en je te helpen naar een hoger level. 

Door rust te nemen krijg je de kans en ruimte en daarmee het overzicht om 
terug te kijken. Door terug te kijken vanuit rust ga je zien wat je allemaal 
voor elkaar hebt gekregen, wat je allemaal hebt gedaan en geleerd. Wat hier 
belangrijk aan is? Als je kunt inzien dat je enorme stappen hebt gezet in het 
leven, ben je trots op jezelf en geef je jezelf erkenning. De erkenning die je 
jezelf geeft is goud waard! 

Je hebt de kracht uit deze erkenning nodig om volgende, misschien wel nog 
lastigere stappen te zetten en volbrengen. Als je erkenning van anderen nodig 
hebt om vooruit te komen in het leven, dan maakt dat jou dat (emotioneel) 
afhankelijk van anderen. Dat is niet wat je wilt. Want, door deze energie blijf je 
hangen op stap 2 en dat is eeuwig zonde! 

Terugkijken op wat je allemaal hebt volbracht en daar trots op zijn is een 
krachtige tool waar je telkens weer energie uit haalt. 

Opdracht: schrijf op, maak een lijst… hier is ruimte voor in je werk-

boek.
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Wat heb je allemaal gedaan in je leven. Welke diploma’s, werkervaring, 
mensenkennis, organiseerervaringen, hulp aan anderen, wat dan ook… 

Wat heb jij allemaal gedaan, voor elkaar gekregen, georganiseerd, volbracht 
en neergezet? Maak een lijst, schrijf alles op. Begin bij ongeveer je 10e levens-
jaar en ga zo langzamerhand alle jaren in gedachten langs. 

Houd ruimte vrij om er dingen tussen te kunnen schrijven die later weer 
opborrelen in je gedachten. Neem je tijd ervoor. Leg het lijstje in het zicht en 
laat gewoon een poosje, een week of misschien wel twee, je gedachten  
erover gaan. Je zal merken dat, omdat je oude herinneringen ophaalt, er  
vanzelf steeds meer herinneringen naar boven komen. 

Lees deze lijst regelmatig nog eens door. Wees trots op jezelf! Trots op 
jouw leven, jouw processen, jouw kracht en doorzettingsvermogen. Voel 
de energie stromen en gebruik deze krachtige energie om waardevolle 
nieuwe processen op te starten. Steeds naar een nieuwe jij… Steeds een 
stapje dichter bij je kern, steeds meer in verbinding met je ziel. 

Bij dit hoofdstuk hoort online les 5.



39
©Esther Buijs 

Van dit boek mag niets, ook niet een onderdeel hiervan, gedeeld worden op internet, Facebook of andere social mediakanalen.  

N
Ik heb je nu veel verteld en uitgelegd over hoe processen verlopen en welke 
stappen jij moet zetten om het proces compleet te doorlopen. 

Heb je ontdekt waar en hoe het allemaal ‘mis kan gaan’? Weet je nu hoe 
je om kunt gaan met de onverwachte wendingen en hoe je het overzicht 
houdt?

Bij de meeste stappen in het proces heb jij de touwtjes in handen. Ook als je 
in een valkuil stapt of blijft staan, doe je het dus zelf. Vaak is dat een onbewust 
deel van jezelf dat weerstand biedt. Uit bijvoorbeeld angst, onwetendheid en 
oude overtuigingen.

Creëer een hoger bewustzijn bij jezelf
Maak jezelf eens bewust in welk levensgebied je wilt groeien of veranderen. 
Ontdek het door alle stappen in dit boek nog eens te lezen en zo te ontdekken 
waar jij stagneert. Als je weet waar je staat in het proces, weet je vervolgens 
dus ook wat de volgende stap is. Onderzoek wat jij nodig hebt, of welke actie 
er nodig is om het proces vlot te trekken. 

En blijf je toch hangen in de valkuil? Onderzoek dan wat maakt dat je daar 
blijft. Wat je te leren hebt, of nodig hebt voor jezelf, om te groeien op dat 
punt. Zoek eventueel hulp om het op te lossen. Het maakt niet uit hoe snel je 
stappen zet, als je maar blijft lopen! 

Je doorloopt de stappen van bewustzijnsverandering steeds opnieuw. Steeds 
in dezelfde volgorde. Want elke bewustzijnsverandering is een nieuw proces. 
Soms een snel proces, en soms een heel lang proces! 

De 7 stappen van bewustzijnsverandering (uit hoofdstuk 3) lopen bij elke 
stap die je zet in de levensprocessen mee. Doordat het een kleiner proces is 
‘draait het sneller dan het grote proces’. 

Anderen
Je weet nu ook dat je anderen nodig hebt om te groeien en veranderen. 
Maar je weet nu ook dat anderen je kunnen ‘tegenhouden’ (uit liefde!) door 
hun eigen angsten te projecteren op jouw plan. 

Nawoord 
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Iedereen bedoelt het goed! Geloof me en ga daarvan uit.
 
Besef goed: iemand anders kan jouw gevoel en drijfveer niet voelen. 
Daarom zien en ervaren ze de veranderingen anders dan jij. En ook: besef dat 
jij al op stap 6 of 7 staat als jij jouw veranderingsproces aan de buitenwereld 
toont. Jouw buitenwereld start dan op stap 1. Alleen dat al is een reden dat 
anderen niet goed kunnen meevoelen bij jouw persoonlijke veranderingen en 
besluiten.

Zodra je je laat ‘tegenhouden’ door de angsten van anderen, zoek dan in je 
eigen systeem naar jouw eigen angsten. Als je namelijk zelf geen angsten zou 
hebben, kan niemand ‘je tegenhouden’. Dan zou je er niet op resoneren. Dat is 
de Wet van Aantrekking! 

En ook: gebruik informatie van anderen als leerstof en niet als weerstand. 

Zo zal je heel ver komen! 

Nog een laatste, belangrijke tip: schrijf je processen op. Stap voor stap. 

Steeds opnieuw bij elk nieuw proces. Zodra je het in je hoofd gaat doen en gaat 
nadenken, kom je in de valkuil ‘herhalingen’ terecht. Daarom heb ik een mooi 
werkboek bij deze cursus gemaakt voor je! Dan kun je de opdrachten stap voor 
stap invullen en wordt de route van je ziel steeds helderder voor je. 

Je hebt in dit Krachtige Stappenplan gelezen dat je altijd hulp van anderen nodig 
hebt om een proces te doorlopen. Iemand anders kan jou namelijk vanuit een 
ander oogpunt iets laten zien dan hoe jij het ziet. Dat kun je niet zelf. Omdat jij 
alleen maar kunt kijken op jouw (aangeleerde) manier.

Dit stappenplan is een heldere en krachtige aanvulling op mijn online  
cursussen. Je gaat steeds meer zien hoe jij je leven op een fijne en positieve 
manier kunt verbeteren door de combinatie van de verschillende online  
cursussen. Dus kijk regelmatig nog eens op mijn website of er weer een  
nieuwe, interessante cursus bij is gekomen. Ik houd je in ieder geval op de 
hoogte via de KrachtMail. 
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Esther

Positiviteit staat gelijk aan ‘je frequentie verhogen’. Je frequentie verhogen doe 
je met de Kracht van je Gedachten… Omdat je bewust wordt van de Wet van 
Aantrekking en hoe je deze in jouw eigen voordeel kunt inzetten.

Bewustzijnsgroei en je frequentie verhogen doe je door te trainen en te  
herhalen. Net als met het trainen voor een marathon moet je dat ‘bijhouden’. 
Anders gaat je conditie vanzelf weer achteruit. Vandaar dat ik een jaartraject 
heb gemaakt, waarbij je wekelijks van mij een mail ontvangt met inspiratie, 
informatie, opdrachtjes, oefeningen, kennis, meditaties en ondersteuning. 
Net als bij het trainen voor een marathon help je jezelf op een simpele en 
zachte manier vooruit te komen, in plaats van stilstaan of achteruit lopen. In 
je eentje val je toch vaak terug. 

Ik heb het hier over het SoulWisdom jaartraject. Ik krijg er zoveel  
complimenten en enthousiaste reacties over, dat ik het je ten zeerste  
aanraadt om ook dit traject te volgen. Je vindt meer informatie op  
www.estherbuijs.nl.

Ik wens je veel succes, inspiratie en prachtige persoonlijke processen! 

Veel succes en liefs,
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V

Bijlagen
Voorbeeldprocessen 

Relatie
Bewustwording

Een nieuwe woning

Voorbeeldproces Relaties

Ik heb je nu veel verteld en uitgelegd over hoe processen verlopen en welke 
stappen jij moet zetten om het proces compleet te doorlopen. 

Heb je ontdekt waar en hoe het allemaal ‘mis kan gaan’? Weet je nu hoe je om 
kunt gaan met de onverwachte wendingen en hoe je het overzicht houdt?

Bij de meeste stappen in het proces heb jij de touwtjes in handen. Ook als je 
in een valkuil stapt of blijft staan, doe je het dus zelf. Vaak is dat een onbewust 
deel van jezelf dat weerstand biedt. Uit bijvoorbeeld angst, onwetendheid en 
oude overtuigingen.

1. Ontevredenheid
Ontevreden zijn in je relatie kun je heel lang volhouden. Vooral als er veel  
belangen zijn om je ontevredenheid weg te stoppen en ‘niet te hoeven voelen’. 
Zoals kinderen, een bedrijf, emotionele of financiële afhankelijkheid, of bij een 
streng geloof met veel restricties. 
Zodra je kunt toegeven voor jezelf, of zodra je je bewust wordt dat er écht iets 
moet gaan veranderen voor jouw gezondheid, leven, ontwikkeling enz., kun je 
doorstromen naar de volgende stap.

Tijdens deze stap kan het bijvoorbeeld ook gebeuren dat je ‘ineens’ iemand 
ontmoet die je hart raakt. Je bent je er plotseling van bewust dat je je huidige 
relatie niet meer zo leuk vindt… Je hebt jouw ontevreden gevoelens dan echt 
weggestopt. Het is aan jou welk proces je dan in stapt: het proces van het  
verbeteren van je huidige relatie of je start twee processen tegelijk: een  
nieuwe relatie aangaan én je huidige relatie afronden…
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2. Mogelijkheden
Je droomt en fantaseert over hoe je in deze fase van je leven eigenlijk in een  
relatie wilt zijn. Je onderzoekt en zet in gedachten keer op keer de mogelijk-
heden op een rijtje. Je maakt jezelf bewust wat je wel wilt en niet (meer) wilt. 
Je ontdekt verschillende belangen, mogelijkheden en je ontdekt of je nog 
ruimte ziet voor verbetering of wellicht ontdek je hier al dat een exit de enige 
mogelijkheid is… 

3. De hulptroepen
Zodra je hebt ontdekt hoe je jouw relatie zou willen, wat je anders zou willen, 
ga je op onderzoek uit. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de consequenties, 
wie heeft informatie voor je, je praat met een goede vriend of vriendin of je 
gaat op zoek naar een therapeut. Het kan ook zijn dat je op dit punt een  
weekendje samen weg organiseert…

4. Verdiepingsonderzoek
Je gaat te rade bij jezelf en je partner. Je hebt informatie over hoe je het zou 
willen, en redelijk overzicht in de consequenties. Je overweegt en onderzoekt 
op dit punt of je zelf kunt veranderen waardoor je relatie anders zal worden. 
Je onderzoekt ook wat en hoe je met je partner gaat bespreken, over hoe je 
samen verder kunt… Of juist niet verder kunt.

5. Balans zoeken
Je hebt aan je partner aangegeven dat je een verandering wilt. Je bespreekt 
het en wordt daardoor voorzien van nieuwe inzichten, nu vanuit de visie 
van je partner. Besef dat op dit punt, door deze actie, er een proces zowel 
bij jouw partner als tussen jullie samen opstart. Dat zijn dus drie processen 
door elkaar heen…! Vandaar dat het soms zo lastig is balans te vinden!

6. In je kracht gaan staan
Dit punt kan tweeledig zijn: door je openheid naar je partner zijn jullie samen 
in een proces gekomen en kan het jullie relatie verdiepen. 

Het kan ook zo zijn dat jullie op dit punt ontdekken dat er geen leven meer 
in de relatie is en besluiten uit elkaar te gaan. Dit punt is geen einde van het 
proces samen, wat vaak wel zo wordt gezien en ervaren. Op dit punt zijn er 
namelijk zowel met elkaar en voor jullie individueel nog stappen te zetten  
betreft ‘de relatie samen’. 
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Ook zal je omgeving vanaf dit moment gaan reageren op jou/jullie besluit. 
Besef dat jij, of jullie dus al verder in proces zijn dan de omgeving. Iedereen 
zal opnieuw moeten wennen aan de nieuw te vormen situatie. 

7. Nieuwe balans
Er is veel gebeurd de afgelopen tijd en je hebt het nodig om alle nieuwe 
inzichten te integreren. Zodat je met een nieuwe frisse blik naar jullie relatie 
samen kunt kijken, of juist om een nieuw leven op te bouwen. 

8. De 3D puzzel
Je krijgt steeds meer overzicht, de puzzel past steeds beter in elkaar. Je kunt 
op een andere manier, vanuit een ander perspectief, naar je (voorbije?) 
relatie kijken. 

Op een onbewust niveau start er een nieuw proces op doordat jouw levens-
lessen en inzichten je veranderd hebben. Over een poosje zal dit nieuwe 
proces zich aandienen doordat je het bewust wordt… 

9. Nieuwe mensen, nieuwe frequentie
Door de veranderingen in je relatie hebben jullie samen of misschien los van 
elkaar (wat ook kan als je samen bent) nieuwe mensen ontmoet. Jullie staan 
er beiden anders in, met een frisse blik, en nieuwe benadering, een ander 
perspectief van het leven.

10. Nieuw proces
Dit is het punt van terugkijken. Wáar heeft het hele proces jou en jullie 
gebracht? En ook: wát heeft het hele proces jou en jullie gebracht? Wees 
trots op de stappen die je hebt gezet en zie in dat het je naar een andere 
frequentie heeft gebracht. Maak het jezelf bewust! Doe het niet af met ‘het 
is toch gewoon’ of iets anders denigrerends naar jezelf. Zie in dat je bent 
gegroeid en krachtiger, wijzer en evenwichtiger bent geworden op dit issue 
van jouw leven. Of het nu klein of groot is!
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VVoorbeeldproces Spirituele bewustwording of andere diepere  
gevoelens die over jezelf gaan…

1. Ontevredenheid
Net als bij het proces relaties, kan het in het proces spirituele ontwikkeling erg 
lang duren voordat je in de tweede stap komt. Waarom is dat? Het heeft te 
maken met ‘diepere gevoelens’. Gevoelens kunnen we langer onderdrukken 
dan praktische zaken, zoals een bedrijf starten of een huis kopen. 

Het is vergelijkbaar met mensen die pas na 50 jaar uit de kast durven te  
komen. Jarenlang is er een weg van tobben, verdrietig zijn, je niet thuis  
voelen, een burn-out krijgen, relatieperikelen, tegenslag op het werk, van 
alles en nog wat. 

Wat je dan aan het doen bent, is blijven hangen op stap 1 en 2. Daar in  
gedachten steeds tussen heen en weer wippen en terugvallen door angst. 
Je wilt dan vooral ‘normaal doen’, aan het beeld voldoen van je omgeving, en 
in je aangeleerde beperkende overtuigingen blijven hangen. 

Dat kost ongelooflijk veel energie, en houdt een enorm krachtig innerlijk  
gevecht in stand. Wat gebeurt er bij de energie van ‘vechten’? De Wet van 
Aantrekking zal je bevestigen in die energie. Je zal dingen in je leven  
aantrekken waardoor je het gevoel hebt dat je continu moet vechten, of je 
ervaart het leven als een enorm gevecht. 

Wat je feitelijk aan het doen bent, is vechten met jezelf en tegen jezelf. 
Het is het schoolvoorbeeld van ‘een negatieve spiraal’.
Dat kan je heel lang volhouden. Je leven lang... Je creëert een comfortzone 
voor jezelf en op een gegeven moment maak je jezelf wijs dat jouw leven nu 
eenmaal een strijd is. 
Zonde toch? Het kan zo mooi zijn!

Hoe kom je nou naar stap 3? En uiteindelijk op stap 10 uit? 
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2. Mogelijkheden
Je onderzoekt mogelijkheden en fantaseert over een mooi leven, in liefde, 
harmonie en gelijkwaardigheid. Dat je mag zijn wie je bent. 

De sleutel om verder te komen is: ‘de ander’, zie stap 3. Je hebt iemand anders 
nodig om de wipwap te doorbreken. Door te praten, lezen, ontdekken, over-
leggen enz. 

3. De hulptroepen
Tijdens deze stap onderzoek je met anderen wat je al zo lang voelt. Als het 
over diepe gevoelens bij jezelf gaat, is dit punt vaak een eenzame weg. Niet 
omdat je het alleen moet doen, want je hebt anderen nodig. Het eenza-
me gevoel komt doordat je het niet durft te delen of niet kunt delen met 
je geliefden. ‘De anderen’ in deze stap zijn dan vaak nieuwe mensen die je 
leert kennen. Ook leuk natuurlijk, maar diep van binnen wil je het allerliefste 
graag geaccepteerd en gezien worden door je naasten. 

Door je eigen angsten en beperkingen, die je al zo lang in stap 1 en 2 hebben 
vastgehouden, durf je dat nog niet. Het komt vanzelf… Als je iets verder bent 
in het proces.

4. Verdiepingsonderzoek
Deze stap is voor cursussen, talenten ontdekken, welke vorm, welke manier 
bij je past. Je ontdekt hier wat je wel wilt en wat je niet wilt. Je ontdekt hier 
steeds meer van jezelf en over jezelf.

5. Balans zoeken
Zodra je eigenlijk op dit punt bent aangekomen, misschien na verschillende 
keren een terugval naar stap 1,2 of 3, heb je al heel wat meegemaakt. 

Je hebt in ieder geval geleerd dat jij belangrijk bent en dat je het waard bent 
om voor jezelf en je eigen gevoelens te kiezen. Dat is echt een heel grote 
prestatie! Maar nu nog in de praktijk brengen… Het kan best zo zijn dat je 
vanaf nu een poosje in de stappen 4, 5 en 6 blijft schommelen. Geeft niet, 
neem je tijd! Je bent al van ver gekomen, besef dat. Geef jezelf erkenning en 
liefde. Je hebt het echt nodig. 
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6. In je kracht gaan staan
Op dit punt ben je bezig om je geliefden en huidige omgeving steeds meer 
‘de nieuwe jij’ te laten zien. Hierdoor start er in je huidige omgeving en bij je 
geliefden ook een proces op. Je mag niet verwachten dat iedereen gelijk met 
je mee veert en jou volledig begrijpt. Je hebt er zelf tenslotte ook best een 
paar jaar over gedaan om tot hier te komen in het proces. Maar met liefde en 
begrip, zeker van jouw kant, voor zowel jezelf als de ander, gaat het allemaal 
goed lukken! 

7. Nieuwe balans
Je hebt op dit punt echt een heel diepgaand en enerverend proces door-
lopen. Maar je bent er nog niet. Al lijkt het wel zo. Wat je nodig hebt om te 
doen, is blijven praten. Blijven afstemmen met de oude en nieuwe mensen 
om je heen vanuit begrip en kennis. Leer van wat anderen jou nog meegeven 
aan feedback en filter er zelf uit wat jou verder brengt en wat je tegenhoudt. 
Gebruik die filter vanuit liefde, begrip en mededogen. Zodra je weerstand 
voelt of ervaart, heb jij nog werk aan de winkel! Dan wordt er een oude pijn 
geraakt die nog gezien, bewerkt en geheeld mag worden. 

8. De 3D puzzel
Als je op dit punt bent gekomen in een zo onwijs diepgaand proces als  
‘uitkomen voor je diepere gevoelens en talenten’ is een felicitatie wel op zijn 
plaats. Wat heb jij hard gewerkt. En ook harts-werk (voor jezelf) gedaan! Je 
hebt heel veel inzichten over zowel jezelf als je omgeving binnen en je hebt 
daarmee een nieuwe frequentie, eigenlijk een nieuw perspectief voor je leven, 
voor jezelf, gecreëerd. Dat zorgt ervoor dat je nieuwe mensen en situaties als 
een magneet naar je toetrekt. Dat heb je al tijdens eerdere stappen in dit 
proces ervaren. Zo werkt De Wet van Aantrekking! 

9. Nieuwe mensen, nieuwe frequentie
Je bent leraar en leerling tegelijk… Blijf dat beseffen! Nu op een ander niveau, 
een andere frequentie. Misschien ben jij uitgegroeid tot voorbeeld voor iemand 
anders die ook worstelt met eenzelfde soort proces. Hoe mooi is dat? 

Het thema van je leven blijft hetzelfde, maar doordat je het vanuit een ander 
oogpunt doorleeft, een andere frequentie hebt, zijn de situaties die je aantrekt 
ineens heel anders. Bijzonder he?! 
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Ondertussen is er natuurlijk alweer een nieuw levensproces opgestart, om 
nog meer te groeien, ontwikkelen en een lichter mens te worden dan jij nu 
bent…

10. Nieuw proces
Erken jezelf, geniet, wees trots, neem rust, zie in hoe hard je hebt gewerkt, 
kijk terug en kijk vooruit. Zie van waar je gekomen bent en ontdek de enor-
me kracht die je dat geeft om het volgende proces in vertrouwen bewust te 
worden. Je hebt het tenslotte als een keer eerder gedaan… Dus je kunt het!
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VVoorbeeldproces een nieuwe woning

Ik geef je ook een voorbeeld voor alle stappen die je zet in een wat meer 
praktische zaak: een nieuwe woning.

In de twee andere voorbeelden zie je dat de stappen lang kunnen duren en 
er veel terugval kan zijn door de vele emoties en gevoelens. Dat hoeft niet 
altijd zo te zijn! Praktische processen zijn meestal kortere processen.

Onthoud: ieder proces bestaat wel áltijd uit alle stappen, dus ook een di-
eet beginnen en volbrengen, een ei bakken of een nieuwe woning!

1. Ontevredenheid
Op dit punt word je je bewust dat je een andere woning nodig hebt. 
De reden kan zijn dat je te groot (scheiding?), te klein (zwanger?), te duur (an-
der werk?) of wellicht te ver weg woont van je werk of geliefden. Of nog een 
andere reden… Vul maar in!

2. Mogelijkheden
Deze stap begint weer met dromen en fantaseren, maar ook vrij snel heldere 
beeldvorming. Je hebt namelijk een aantal praktische zaken waaraan je nieuwe 
woning moet voldoen: budget, plaats, grootte, ligging, wensen zoals flat,  
appartement of bungalow. 

3. De hulptroepen
Doordat je de zaken op een rijtje hebt, kun je gericht gaan zoeken. Daar heb 
je iemand bij nodig. Een makelaar bijvoorbeeld (voor zijn huizenbestand), je 
werkgever of een accountant (voor de financiële cijfers), internet (om gericht 
te kunnen zoeken) enz. 

Op dit punt kan het zo zijn dat je ontdekt dat je budget te laag is voor je  
wensen, of er krapte is op de huizenmarkt (in jouw segment).
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4. Verdiepingsonderzoek
In deze stap stel je je wensen waar nodig bij en doet opnieuw, of dieper onder-
zoek. Je vraagt je omgeving om hulp en tips, ervaringen en mogelijk heden.

Ook kan het zijn dat je in deze stap een huis hebt gevonden, er gaat kijken en 
voelen of het huis je past. Dan kunnen veel gevoelens loskomen. Mede door 
o.a. de reden van de verhuizing kan het zijn dat je meer bedenktijd nodig 
hebt, je wensen wilt bijstellen, je omgeving hulp en advies vraagt. 

5. Balans zoeken
Breek door je twijfels en bezwaren heen en neem de stap. Soms moet je je 
kans grijpen omdat deze maar één keer voorbijkomt!

6. In je kracht gaan staan
Je hebt je besluit genomen. Je maakt wereldkundig dat je gaat verhuizen. 
Je kunt dan nog steeds feedback krijgen! Zowel felicitaties als verbazing of bij-
voorbeeld mensen die het jammer vinden dat je ergens anders gaat wonen. 
Besef dat het voor jouw leven goed is, en dat het jouw keuze is. 

Sta in je kracht! 

7. Nieuwe balans
Er is veel gebeurd de afgelopen periode, je hebt besluiten genomen en  
waarschijnlijk ben je ook veel spullen aan het weggooien uit je oude woning. 
Je bent nu in gedachten alles op een rijtje aan het zetten. Wat is er nog  
nodig? Misschien toch nog een nieuw kastje in dat hoekje of is de kleur van je 
kozijnen niet naar wens. Waarschijnlijk hebben anderen je tips gegeven over 
je nieuwe buurt of iets wat nog moet worden aangepast in je huis. Je maakt 
contact met je nieuwe buren. En zo is er vast nog veel meer. 

Ook heb je op dit punt nog hulp nodig van anderen voor bijvoorbeeld je 
verhuizing of verbouwing. Het is maar net in welke situatie je zit, en waar-
door de verhuizing op gang is gebracht. Die basisreden zorgt ervoor dat 
andere processen mee opstarten bij verschillende beslissingen en keuzes 
die je maakt.
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8. De 3D puzzel
Je bent verhuisd, je woont in je nieuwe woning. Je moet nog even wennen 
en een nieuw ritme krijgen. Maar het komt goed, je staat helemaal achter 
je eigen keuze. Als dat niet zo is, is er nog een ander proces op emotioneel 
gebied aan het werk! De 3D puzzel is compleet.

9. Nieuwe mensen, nieuwe frequentie
Nieuwe buren, nieuwe winkels waar je je boodschappen doet. Een nieuw 
ritme. De laatste dingen krijgen nog een plaats vanuit de verhuisdozen.

10. Nieuw proces
Geniet van je huis! Heb je verbouwd? Je tuin aangelegd? Behangen, schoon-
gemaakt en gesjouwd? Dan heb je veel gedaan! Wees trots op jezelf wat je 
allemaal hebt bereikt en opgebouwd. Sta daar bij stil en zeg het tegen jezelf! 
Het is niet allemaal maar ‘normaal’ en ‘gewoon’ dat je dat voor elkaar hebt 
gekregen. Erken jezelf! 

Dit is heel belangrijk omdat het volgende proces met alle stappen die er dan 
weer moeten worden gezet, alweer ergens op de achtergrond is opgestart…

Je hebt om die stappen te zetten kracht en doorzettingsvermogen nodig!

Veel succes! 

Lieve groet,

Esther 


