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Over dit werkboek
In dit werkboek, dat hoort bij het Krachtige Stappenplan; de route van je ziel, ga je 
aan de slag met jouw persoonlijke proces. 

Elke stap die je zet is een stap op de route van je ziel. Met elke opdracht, elk antwoord, 
kom je dus steeds een stap dichter bij je zielsdoel. Het invullen van dit werkboek helpt 
je bij alle processen in je leven, zeker als die processen door elkaar heen lopen. 

Dit werkboek kun je keer op keer gebruiken, kies per keer één proces uit de  
verschillende levensgebieden om het voor jezelf overzichtelijk te houden. 

Hoe ga je te werk? 
Lees eerst het hele e-book in één keer door. Bekijk dan de online lessen voor meer 
achtergrondinformatie. Ze geven je inzicht in jouw leven, in jouw processen.

Lees dan het e-book opnieuw en vul ondertussen de opdrachten in. 

Succes, 

Esther 
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Opdracht hoofdstuk 4
Je begint met een opdracht voor inzicht. 

Deze opdracht wordt benoemd bij hoofdstuk 4. 
Ontdek waar jij je gevangen in voelt.
 
Laat je gedachten eens gaan over:
Wat is de weg die je gelopen hebt? Schrijf de hoogte- en diepte-
punten op die als eerste in je gedachten opkomen.

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? 

Opdracht: schrijf eens op in welk(e) levensgebied(en) jij 

je gevangen voelt. 

De levensgebieden zijn: carrière, relaties, levensvervulling, 
gezondheid, spiritualiteit en geld. 

Gevangen voelen kan zijn: tegenwerking ervaren, beperking 
ervaren, stilstaan, geen voldoening meer krijgen, gefrustreerd 
voelen. Het kan verschillende vormen en gradaties aannemen, 
waardoor het vervolgens kleine en grote problemen zal creëren. 

Nadat je het hebt opgeschreven, laat je je gedachten er nog 
eens overheen gaan. Neem je tijd hiervoor. Bedenk voor jezelf 
op welk punt je nu staat en hoe je daar gekomen bent. Je hoeft 
geen oplossingen te bedenken, je hoeft alleen de weg er  
naartoe zien. De weg die jij hebt gelopen. Om te komen waar je 
nu bent.

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. 

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte 
voor.
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Schrijfruimte
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Stap 1: Ontevredenheid

Het stappenplan

Opdracht: kies een levensgebied waar jij verandering in wilt. 

Schrijf alles van dat levensgebied op wat je niet meer wilt of niet fijn vindt. Maak een  
uitgebreide lijst/opsomming. Schrijf niet achter elkaar door maar schrijf de zinnen onder 
elkaar. Gebruik hiervoor alleen de linkerkant van de pagina. Alles mag je opschrijven. Het 
is voor jezelf en niet voor anderen, dus ga los en schrijf links onder elkaar op wat je niet 
meer wilt. 

Gebruik alle ruimte die je hebt maar houd de rechterbladzijde vrij voor de volgende opdracht. 

De levensgebieden zijn: geld, relaties, gezondheid, levensvervulling, spiritualiteit en geluk.

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte voor.
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Wat ik wél wil Wat ik niet (meer) wil
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Stap 2: Mogelijkheden

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 ‘wat wil ik’. 

Maak een mindmap, een wensenlijst of ga brainstormen met jezelf of iemand die 
jou inspireert. Is het lastig om te beschrijven wat je wilt? Kijk dan naar de lijst die je 
in de vorige opdracht hebt gemaakt. Schrijf achter elke zin bij ‘wat je niet meer wilt’ 
op ‘wat je wel wilt’. Ga niet nadenken over de vraag ‘hoe dan’ maar schrijf gewoon 
op wat je wel wilt…
De ‘hoe-dan’-vraag blokkeert de boel, dus blijf daar van weg… ;-)

Zodra je achter alles wat je ‘niet meer wilt’ hebt opgeschreven ‘wat je wel wilt’ ontstaat 
er al veel helderheid. Heb je nog meer overzicht nodig? Schrijf dan van elke zin ‘wat je 
wel wilt’ apart nog op wat het je zal brengen, wat het je oplevert als dat in je leven is 
op die manier. 
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Stap 3: De hulptroepen

I
Wat een vorm van ‘hulp van anderen’ is, is informatie krijgen door bijvoorbeeld 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. 

Opdracht: ga op onderzoek uit. Pak de opdracht van hoofdstuk 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.

Schrijf hier op welke informatie je verder helpt, wat je online hebt gevonden en welke 
boeken je kunt gaan lezen of welke cursussen je kunt gaan volgen om verder te komen.

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte voor. 

Informatie
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Schrijfruimte
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Stap 4: Verdiepingsonderzoek
Opdracht: daar waar je stagneert, is een blokkade actief. Voel eens bij jezelf 

wat die blokkade is. 

Daar is niets moeilijks aan, dat kun jij gewoon. Zeker als je eerlijk naar jezelf bent. 
Vraag jezelf af wat maakt waarom je geen stap verder zet, of waarom je blijft hangen 
of misschien 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!
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Stap 5: Balans zoeken
Opdracht: lees je brainstormsessie nog eens door en voel weer waar je mee 

begon.

Voel weer de energie 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. De meditaties bij deze 
cursus kunnen je hierbij echt helpen!
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Stap 6: In je kracht gaan staan
Opdracht: bedenk wat voor zowel jezelf als je geliefde(n)helpend is in het 

proces wat jullie samen doorlopen.

Of bedenk hoe je omgeving zal reageren op jouw verandering/wensen. Zorg dat je 
goed voorbereid bent op een gesprek. Besef dat jouw omgeving nu pas voor het 
eerst van je plannen zal horen. Vanuit hun eigen overtuigingen kan er tegenwerking 
ontstaan.
Schrijf op welke tegenwerking je mogelijk uit je omgeving en van je geliefden kunt 
verwachten en hoe je daar liefdevol op kunt reageren. Ga jezelf niet verdedigen, 
maar leg uit vanuit je hart. Vanuit je tot nu toe opgedane kennis.

Praat met elkaar en ontdek elkaars tegenwerkingen en angsten. 

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte voor.
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Schrijfruimte
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Stap 7: Nieuwe balans

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.

Opdracht: ontdek hoeveel bevestiging jij nodig hebt en op welk punt? Met 

welk onderwerp heeft jouw zoektocht naar bevestiging te maken? Schrijf op!

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte voor.
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Stap 8: De 3D-puzzel

Stap 9: Heeft geen opdracht

De puzzelstukjes vallen op zijn plaats! Verfijn je plannen door gebruik te maken van 
de feedback die je bij de vorige stappen kreeg. Laat je oren niet hangen naar anderen, 
laat je niet meer tegenhouden, maar gebruik feedback op zo’n manier dat jij ervan 
groeit! Verfijn de opdrachten die je allemaal hebt beschreven. Loop het hele proces 
nog eens door en pas aan waar er alsnog verbetering kan ontstaan. 
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Stap 10: Een nieuw proces
Opdracht: schrijf op, maak een levensloop-lijst…

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

Wat heb jij allemaal gedaan, voor elkaar gekregen, georganiseerd, volbracht en 
neergezet? Wat heb jij voor levenservaring opgedaan en in welk levensgebied het 
meeste? 

Maak een lijst, schrijf alles op. Begin bij ongeveer je 10e levensjaar en ga zo  
langzamerhand alle jaren in gedachten langs. Maak géén CV maar een levensloop-lijst. 

Neem je tijd ervoor. Leg het lijstje in het zicht en laat gewoon een poosje, één of twee 
weken, je gedachten erover gaan. Je gaat merken dat, omdat je oude herinneringen 
ophaalt, er vanzelf steeds meer herinneringen naar boven komen. 

Op de volgende bladzijde in dit werkboek heb je hier alle ruimte voor.
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Levensloop-lijst
Diploma’s

Werkervaring
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Levensloop-lijst
Leeftijd

Wat deed je/wat gebeurde er?

Wat is je levenservaring hierdoor?
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Levensloop-lijst
Leeftijd

Wat deed je/wat gebeurde er?

Wat is je levenservaring hierdoor?
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