
Wat kan je doen? Hoe aan de slag gaan?  
 
Waarden:  
wat is belangrijk voor jou? 
welke waarden? 
waar word je intens blij van? 
waar ligt jouw verlangen? 
Wat wens je te betekenen in en voor de wereld?  
Waarden geven iets, tonen jou wat voor jou belangrijk is in het leven  
Ze vormen je kompas op je weg. 
 
Schrijf dit op of maak er een collage van  
Hang dit uit op een plaats waar je het elke dag ziet zodat je het je bewust herinnert. 
 
Eerlijkheid, helderheid 
Neem papier en schrijf alles van je af wat met de keuze verbonden is. Het geeft klaarheid en 
duidelijkheid 
 

- Zelfreflectie/Meditatie 
 

- Kies, besluit en kom tot actie  
 

- Vier elke stap dat je hebt gezet  
 
Tips rond kiezen 
 
1. adempauze inschakelen voor zelf reflectie (meditatie/wandeling/gewoon niets doen..) 
 
2. 3 sec regel = het eerst gevoel dat bij je binnenkomt, is het antwoord  
Daarna neemt het denken het over  
Het hart regeert steeds sneller dan het brein 
 
3. Maak geen belangrijke beslissingen in stress situaties of als je “wanhopig” bent 
 
4. Helder, duidelijk mind (meditatie) 
 
5. stel de juiste vragen: wie/wat/waar/Hoe 
waarom niet stellen, bevat een oordeel en trekt jou naar beneden 
 
6. win advies in zodat je meer helderheid krijgt (je kan steeds leren van de ander) = 
openheid om iets vanuit een ander perspectief te zien  
jij kiest uiteindelijk  
 
Goed kunnen kiezen is een bewustzijnsproces en is een proces die nu begint.  
En ook in het proces zijn we reeds aan het kiezen.  
 



Enkele vragen die je kan stellen als je voor een belangrijke keuze staat 
 
-Is de keuze die ik mag maken 
helder, klaar en duidelijk?  
 
-Wat houdt me tegen?  
 
-Herken ik een oud patroon erin?  
 
-Mag ik iets oud loslaten?  
 
-Welke weerstand zit er in mij om de keuze te maken?  
 
-Welke weerstand zit er in mijn omgeving om de keuze te maken?  
 
-Welke angst speelt een rol bij het maken van een keuze?  
 
-Welke emoties komen vrij bij het maken van de keuze?  
 
-Wat krijg je terug?  
 
-Wat gebeurt er als ik de keuze niet maak?  
 
-Is de keuze verbonden met mijn hartsverlangen?  
 
-Heb ik hulp nodig voor meer helderheid of  patronen, energie vrij te maken?  
 
-Hoe reageert mijn lichaam?  
 
-Wat brengt deze keuze mij?  
In de keuze ligt iets van jezelf dat jezelf nog niet weet 
 
Hoe ga je om met oude keuzes?  
 
Een keuze is in wezen nooit slecht.  
Je kiest met wat je weet op dat moment 
Door te kiezen, ervaar je, deze ervaringen brengen jou iets bij, je krijgt de mogelijkheid om 
iets te leren. 
 
Als je nog steeds spijt hebt over bepaalde keuzes 
Ga dan aan de slag met de pijn  
Als je er klaar voor bent, vergeef jezelf dan voor de keuze  
Het werken met de violette vlam kan hierbij echt helpen.  
 
De pijn belemmert jou om in het nu op een vrije manier keuzes te maken 



Als je ooit de kracht en het vertrouwen hebt ervaren bij het nemen van belangrijke keuzes, 
voel dan terug dat moment  


