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Op zoek naar antwoorden

Pas als je de moed toont je weg te gaan, 
toont de weg zich aan jou.

paulo coelho

Ik heb een hele reis afgelegd om te komen waar ik nu 
ben. En ik ben nog steeds onderweg. Als kind voelde 
ik mij vreemd. Ik had weinig aansluiting bij andere 
kinderen. Ik snapte de wereld niet. Mijn oplossing was 
om mij aan te passen aan de verwachtingen van anderen. 
Ik was een modelkind, dat goed kon leren en nooit voor 
moeilijkheden zorgde.
 Ik leg dit vaak uit met de volgende metafoor. Als je 
geboren wordt, ben je van nature links- of rechtshandig. 
Door als kleuter te experimenteren ontdek je met welke 
hand je het gemakkelijkst kleurt, knipt en schrijft: dat 
is je voorkeurshand. Nu kun je op een gegeven moment 
in je leven besluiten om met je andere hand te gaan 
schrijven. Als je goed je best doet, hard werkt, volhoudt 
en niet opgeeft, dan kun je na een tijdje net zo goed 
schrijven met links als met rechts. Toch zal schrijven met 
je voorkeurshand altijd gemakkelijker gaan, omdat dit 
van nature bij je past.
 Ik ben van nature rechtshandig en ik heb in mijn leven 
heel erg mijn best gedaan om goed met links te leren 
schrijven. Dat lukte aardig, tot mijn tweeëndertigste. 
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Toen hield ik het niet meer vol, want al ging het schrijven 
met links best goed, het kostte me te veel energie. Ik 
kreeg een burn-out en werd depressief. Het heeft mij 
uiteindelijk drie jaar gekost om hieruit te komen. Dat 
was een zware periode. 
 Toch zijn mijn burn-out en mijn depressie belangrijke 
wake-upcalls geweest. Hierdoor ben ik met mezelf aan 
de slag gegaan en heb ik weer contact gemaakt met 
wie ik werkelijk ben, want ik was mezelf onderweg 
behoorlijk kwijtgeraakt. In deze periode ontdekte ik dat 
ik meerbegaafd, beelddenker en hoogsensitief ben. In 
het begin kon en wilde ik dit niet geloven. Ik had immers 
altijd zo mijn best gedaan om ‘normaal’ te zijn en door 
dit stempel was ik toch weer anders dan anderen. Toch 
heb ik mij hierin verdiept en vielen er heel wat kwartjes. 
Nu zijn deze eigenschappen juist mijn kracht.

Opgebrand

Toen ik in 2002 een burn-out kreeg, had ik dat eerst 
helemaal niet in de gaten. Ik hield mezelf voor dat ik 
alleen een beetje moe was en dat ik even tijd nodig 
had om na te denken wat ik wilde. Ik had acht jaar bij 
eenzelfde bedrijf gewerkt, daarna in drie jaar tijd drie 
verschillende banen gehad en elke keer liep ik vast. Ik 
besloot te stoppen met mijn baan als marketing- en 
communicatieadviseur en even de tijd te nemen om 
uit te zoeken wat ik nu precies wilde. Maar dat lukte 
helemaal niet. Ik kon alleen maar huilen en slapen. 
 In deze periode kwam NLP (neurolinguïstisch 
programmeren) op mijn pad. Ik ben de opleiding gaan 
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volgen en heb veel lessen gehad van Eric Schneider 
(psycholoog, NLP-trainer, coach en oprichter van 
Arcturus), die een hele mooie verbinding maakte 
tussen NLP en spiritualiteit. Mijn persoonlijke 
groei en spirituele ontwikkeling zijn daar opnieuw 
begonnen. ‘Opnieuw’, omdat er lang voor die tijd al vele 
zaadjes waren geplant. Dat is mooi als je op je leven 
terugkijkt. Dan zie je het geheel en snap je losstaande 
gebeurtenissen veel beter, en krijgen ze opnieuw 
betekenis.

Hoe het zaad tot ontkieming kwam

Ik ben katholiek opgevoed. Als kind was ik geboeid door 
Bijbelverhalen. Hoewel ik de verhalen prachtig vond, 
snapte ik niets van het geloof zelf. Ik geloofde niet in 
een boze God, in zonde en straf. Ik snapte niets van 
alle regels en verboden en de verschillen tussen allerlei 
geloven. Ik was ervan overtuigd dat als er een God 
bestond, dat hij wilde dat je vrij en gelukkig was. Ik vond 
dit niet terug in religie en ik heb toen religie en God 
terzijde geschoven. 
 Op mijn 24e kreeg ik van een collega het boek Waren 
de goden kosmonauten? Ik vond dat enorm interessant! 
Er kwam weer een opening en mijn nieuwsgierigheid 
werd gewekt. Ik ging me hierin verder verdiepen. Ik 
kwam in aanraking met de kwantumfysica, aura’s en 
energieën. Ik ging naar mediums en auralezers. 
 Drie jaar later, op mijn zevenentwintigste, kreeg ik 
tijdens een cursus de tip om het boek Een ongewoon 
gesprek met God te lezen. Dit boek was voor mij een 
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openbaring; er waren meer mensen die dachten zoals ik. 
Voor het eerst in mijn leven voelde ik mij niet meer zo 
alleen en begon ik weer voorzichtig te geloven in God, 
alleen noemde ik het nu liever de Bron of het universum.
 De zaadjes die al eerder in mijn leven waren geplant, 
ontkiemden. Ik ging boeken lezen als De Celestijnse 
Belofte van James Redfield, De rollen van de Dode Zee van 
Adam van der Woude en Florentino García Martínez en 
Je kunt je leven helen van Louise Hay. Ook verdiepte ik 
me in het boeddhisme. Langzaam vond ik de weg naar 
mezelf terug.
 Ik groei en ontwikkel me nog steeds; ik blijf dingen in 
mezelf ontdekken. Elke blokkade, elke angst, elke emotie 
en elk vreugdevol moment die ik tegenkom helpen me 
verder te groeien en leren me weer een beetje meer over 
mezelf. Je potentieel is nooit uitontwikkeld. Telkens als je 
het einde van je comfortzone hebt bereikt ontstaat er weer 
iets nieuws. Ik vind het superleuk om alles wat ik ontdek 
met elkaar te verbinden, het eerst praktisch in mijn eigen 
leven toe te passen en het vervolgens weer door te geven.

Waarom heb ik voor dit leven gekozen?

Ik heb heel lang niet begrepen waarom ik hier op aarde 
was. Het liefst wilde ik hier helemaal niet zijn en ik heb 
me erg eenzaam gevoeld. Al was dat aan de buitenkant 
niet te zien, want ik kon me immers goed aanpassen en 
zo voldoen aan de verwachtingen van anderen.
 Toen ik het spirituele pad was opgegaan, kwam ik 
erachter dat je zelf kiest voor dit leven. Ik begreep het 
toen even helemaal niet meer. Ik heb lang gedacht dat 
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ik daarboven een black-out moet hebben gehad, want 
waarom zou ik voor een leven op aarde kiezen? Toen 
ik mij ging verdiepen in het ‘systemisch werken’, was 
een van de eerste dingen die ik leerde, dat je je ouders 
dankbaar moet zijn dat zij jou het leven hebben gegeven. 
Ik vond het systemisch werken prachtig en fascinerend, 
maar dit stuk was voor mij toen heel moeilijk. Het heeft 
nog jaren geduurd voordat ik mijn ouders dankbaar kon 
zijn voor het leven en dat ik ontdekte dat ik daarboven 
toch echt geen black-out heb gehad.
 In dit boek deel ik met jou de antwoorden en inzichten 
die ik heb gekregen en ik hoop dat dit jou inspireert om 
je eigen antwoorden te vinden.

Mijn passie en kwaliteiten

Na mijn burn-out ben ik in 2005 gestart met mijn 
eigen bedrijf als spiritual lifecoach en trainer. Trainen, 
coachen, inspireren, bewustwording en ontwikkeling 
zijn mijn kwaliteiten én mijn passies. Op het moment 
dat ik meer contact kreeg met wie ik werkelijk ben, 
kwam dit vanzelf bovendrijven. Dat is het bijzondere 
aan kwaliteiten en talenten: je hebt ze al, je hoeft ze 
alleen maar te ontwikkelen. Dit geldt ook voor jou. Als 
jij je volle potentieel leeft en je hart volgt, dan ervaar 
je vreugde, liefde en geluk. Dan krijg je energie. Dan zit 
je leven in een flow. Dat betekent niet dat je nooit meer 
problemen of moeilijkheden ervaart. Maar je staat dan 
stevig op je plek en hebt de kracht om je moeilijkheden 
aan te kunnen én te overwinnen.
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Zijn wie je bent

Wat ik ten diepste wens, is dat we allemaal kunnen zijn 
wie we werkelijk zijn en elkaar respecteren. Dat alles er 
mag zijn, zonder oordeel. Dit begint met houden van 
jezelf met al je plussen en je minnen. Dat je je verbindt 
met jezelf en met wie jij werkelijk bent. Dat je weer 
luistert naar je hart, je intuïtie, contact maakt met je 
kwaliteiten en je zielsverlangen. Dat je je plek inneemt en 
je volle potentieel leeft en anderen uitnodigt hetzelfde 
te doen. Ik heb ervaren dat als je je volle potentieel leeft, 
je meer vreugde, geluk en zingeving ervaart. Zo ben 
je dienstbaar aan jezelf én aan de wereld om je heen. 
Iedereen is daarbij belangrijk, niemand uitgezonderd.
 Ik heb een hele weg afgelegd om antwoorden te vinden 
op de vragen ‘wie ben ik en waarom ben ik hier’ en ik 
wil heel graag mijn kennis en ervaring met je delen en 
jou inspireren om anders te denken, anders te voelen 
en anders te doen, om te worden wie je diep van binnen 
al bent. Eigenlijk kan niemand jou dat leren, want het 
antwoord zit alleen in jou. Je krijgt antwoorden door 
innerlijk stil te zijn en te vertrouwen op je innerlijke 
stem. Ik heb ontdekt dat ik mijn angsten overwin door 
te vertrouwen op mijn intuïtie, mijn Hogere Zelf, op het 
universum dat altijd achter me staat, maar ook door elke 
dag mijn grootst mogelijke kleine stap te zetten richting 
mijn droom. Ik hoop dat dit boek jou inspireert om naar 
je hart te luisteren, te zijn wie je bent. Dat je kiest voor 
liefde, vreugde en overvloed en dat jij op jouw beurt weer 
anderen inspireert om hetzelfde te doen. Ik geloof dat 
als we dit allemaal doen, we dan samen bouwen aan een 
mooiere wereld voor iedereen. 
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Introductie

If you have been criticizing yourself for years
and it hasn’t worked

try approving of yourself
and see what happens then

louise hay

Je weet dat er meer in je zit. Je wilt heel graag je hart 
volgen en de volgende stap zetten op jouw levensweg. 
Je wilt jezelf meer laten zien en je kennis, passie, visie en 
ervaring met anderen delen. Je wilt meer van betekenis 
zijn. Maar je aarzelt om die stap te nemen. Vaak klinken 
er stemmetjes door die twijfel zaaien en vragen stellen 
als: ‘Ben ik wel goed genoeg?’, ‘Heb ik wel ervaring 
genoeg?’, ‘Verdien ik dan wel genoeg geld?’ en ‘Is er wel 
werk in wat ik graag doe?’
 Het is ook best eng om je hart te volgen, om echt te 
zijn wie jij werkelijk bent en zichtbaar te zijn met jouw 
visie en ideeën. Wees gerust. Dat heeft iedereen. Elke 
keer als jij een stap verder wilt gaan, komen je angsten 
en je twijfels om de hoek kijken. Als je binnen de grenzen 
van je comfortzone blijft, gaat alles goed. Je hebt volop 
de ruimte om je te ontwikkelen en verder te groeien. 
Je werk is een uitdaging en je leert elke dag. Als je het 
einde van je comfortzone nadert, dan gaat je werk je heel 
gemakkelijk af, maar er groeit ook een zekere onvrede. 
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Je wilt je blijven ontwikkelen, je wilt blijven groeien. Er 
zit meer in je. Je wilt verder.
 Hoe verder je het einde van je comfortzone nadert, 
hoe meer het in jezelf gaat wringen. Aan de ene kant is 
de plek waar je nu zit heel comfortabel. Je hebt immers 
veel ervaring en kennis opgedaan. Je hebt verstand van 
zaken. Anderen waarderen jou en vragen steeds vaker 
jouw mening. Aan de andere kant wil je jezelf graag weer 
uitdagen, nieuwe dingen ontdekken, een volgende stap 
zetten. Maar wat gebeurt er als je die stap zet? Dan laat 
je alle zekerheden los die je nu hebt. En dat is spannend. 
Dat is dat moment dat je twijfels en angsten om de hoek 
komen kijken. Wat er dan vervolgens vaak gebeurt, is dat 
je jezelf sust met woorden als: ‘Ik heb het toch zo slecht 
nog niet?’, ‘Het werk dat ik doe is nog steeds leuk’ of, 
als je je werk niet meer leuk vindt, ‘Ik heb nu tenminste 
zekerheid, met mijn vaste baan en inkomen’. Dat maakt 
het zetten van de volgende stap best lastig.
 De vragen die dan kunnen opkomen, zijn:

·  Hoe stap ik over die drempel van mijn comfortzone 
heen om mijn hart te volgen?·  Hoe ontdek ik mijn passie en wat ik echt wil?·  Hoe durf ik mijzelf meer te laten zien?·  Hoe overwin ik mijn angsten en twijfels?·  Hoe word ik een uitdrukking van wie ik werkelijk ben?·  Hoe kan ik meer betekenis geven aan mijn leven, de 
ander en de wereld om mij heen?·  Hoe ga ik anders denken, anders voelen en anders doen?

Ik heb mijzelf deze vragen natuurlijk ook gesteld. Nog 
steeds komen deze vragen voorbij als ik weer het einde 
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van mijn volgende comfortzone nader. In dit boek deel 
ik met jou mijn kennis en ervaring. Ik wil jou inspireren 
om je niet meer tegen te laten houden door je angsten en 
onzekerheden, waardoor je steeds gemakkelijker groeit 
en ontwikkelt, steeds gemakkelijker de volgende stap zet 
en steeds meer kunt zijn wie je werkelijk bent. 

De KIBA-methode®

Sinds 2005 train en coach ik mensen die op zoek zijn 
naar zichzelf, die antwoord willen hebben op vragen 
als: ‘Wie ben ik?’, ‘Waarom ben ik hier?’ en ‘Wat wil ik?’ 
Ik begeleid mensen die hun hart willen volgen en hun 
volle potentieel willen leven, maar die op een bepaalde 
manier vastlopen in hun werk, gezondheid of privéleven. 
Mensen die persoonlijk en spiritueel willen groeien en 
die de volgende stap willen maken op hun levensweg.
 In 2015 heb ik mijn eigen methode ontwikkeld: de 
KIBA-methode®. Deze methode bevat al mijn kennis 
en (levens)ervaring van de afgelopen vijftien jaar als 
trainer, lifecoach, ondernemer, moeder en mens. In 
de KIBA-methode® verbind ik verschillende culturen 
en stromingen met elkaar, zowel wetenschappelijk als 
spiritueel. Het bevat elementen uit NLP, systemisch 
werken, boeddhisme, mindfulness, meditatie, 
spiritualiteit, de kwantumfysica en de wet van 
aantrekkings kracht. De KIBA-steppingstones helpen je 
om deze kennis praktisch te vertalen, zodat je dit ook 
daadwerkelijk toepast in je dagelijks leven. Want kennis 
alleen is niet genoeg, het gaat ook om het doen. Ik hoop, 
dat de KIBA-methode® jou inspireert om uitdrukking 
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te geven aan wie jij werkelijk bent en dat je weer luistert 
naar je hart. Ik hoop dat de 5 KIBA-steppingstones jou 
helpen om bewust te kiezen voor liefde, vreugde en 
overvloed en dat jij je dromen realiseert.

De vijf KIBA-steppingstones 

KIBA betekent ‘spirituele plaats’. Ki staat voor ‘levens-
energie’ en ‘levenskracht’ (in het Oosten ki of chi 
geheten). Ba is oud-Egyptisch voor ‘ziel’ en in het Japans 
betekent ba ‘oorsprong’. 
 De KIBA-methode® heeft vijf KIBA-steppingstones. 
Ze helpen je minder te oordelen en geven je de kracht, 
inspiratie en heel veel praktische tools om te zijn 
wie je bent en je volle potentieel te leven. Ze zetten je 
aan om anders te denken, anders te voelen én anders 
te doen. De wet van aantrekkings kracht loopt als een 
rode draad door de KIBA-methode® heen. Deze wet is 
jouw bondgenoot om je dromen waar te maken en in 
overvloed te leven.

1  De K van innerlijke Kracht

Met deze steppingstone ontdek je wie je bent en wat je 
wilt. Je ontdekt je passie en je kwaliteiten en hoe jij je 
hulpbronnen kunt inzetten om je hart te volgen en een 
uitdrukking te zijn van wie jij werkelijk bent.

2 De I van Intuïtie

Met deze steppingstone leer je weer te luisteren naar je 
hart en je intuïtie, want je hart wijst je altijd de juiste 
weg.
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3 De B van Bewust

Deze steppingstone inspireert jou om bewust te leven in 
het nu. Ook helpt het je leven vanuit liefde en overvloed 
in plaats van angst en tekort. Je ontdekt waarom 
compassie een belangrijke sleutel is tot geluk, vreugde 
en liefde. Ook geef ik je praktische tips en tools hoe 
je bewust kunt communiceren met jezelf, de ander en 
de wereld om je heen, waardoor je minder oordeelt en 
iedereen kan zijn zoals hij is.

4  De A van Angsten (onder ogen zien)

Op je levensweg kom je allerlei angsten, blokkades 
en belemmerende overtuigingen tegen. Met deze 
steppingstone ontdek je hoe jij deze angsten en 
blokkades oplost en je innerlijke criticus overwint. Je 
leert hoe jij zeker weet dat je de juiste keuze maakt en 
hoe je meer rust en minder stress ervaart. 

5  De A van Actie

Als je weet wie je bent en wat je wilt, is het heel 
belangrijk om te doen wat je wilt. Vaak zit er een gat 
tussen weten en doen. Dan gebeurt er niets en zit je zo 
weer in de waan van de dag. Met deze steppingstone 
overbrug je dit gat. Je gaat van weten naar doen en zo 
word jij een uitdrukking van wie jij werkelijk bent en 
maak jij je dromen waar. 
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Een aantal spirituele begrippen praktisch uitgelegd 

Ik gebruik in dit boek een aantal termen die veel 
voorkomen in spirituele literatuur. Het is lang niet altijd 
duidelijk wat er precies wordt bedoeld en termen lopen in 
verschillende boeken ook door elkaar heen. Om dit boek 
goed te lezen, geef ik je hieronder mijn definities van 
deze begrippen. Ik doe dit aan de hand van onderstaande 
afbeelding. Ik heb niet de pretentie dat deze definities 
de juiste definities zijn. Het zijn definities zoals ik ze heb 
ervaren en toepas in mijn eigen leven. 

Hogere Zelf + Ziel
=

Innerlijke mentor
=

Intuïtie

Aardse ik

De Bron

Ziel

Universele 
wijsheid & 
de Ongeziene 
Wereld

Hogere
Zelf

Tekening van het meisje door Melodie Aalders
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De Bron

De Bron betekent voor mij onvoorwaardelijke liefde en 
totale onbevooroordeeldheid. Het is het alles en het 
niets, ruimte en leegte. Het is nog niets en kan alles 
worden. Alles is in potentie aanwezig, maar heeft nog 
geen vorm. Het proces van iets naar niets zie je ook 
terug in de natuur. Neem bijvoorbeeld water. Water kan 
bevriezen naar vaste vorm en daarna weer vloeibaar 
worden. Wordt het verder verhit, dan verdampt het en 
ten slotte verdwijnt het in het niets. Totdat het ergens in 
de lucht weer wolken vormt en als regen, sneeuw of hagel 
uit de lucht komt vallen.
 Je ziet het ook aan de seizoenen: in de lente 
ontspringt alles en in de herfst sterft het af. De bladeren 
vallen dan van de bomen en verteren op de grond naar 
ogenschijnlijk niets. Maar in werkelijkheid dient het 
verteerde materiaal tot voedsel van bomen, planten en 
andere organismen en zo leeft het voort. Het gaat van 
iets naar niets en dan herhaalt het zich weer.
 In de boeken die ik heb gelezen, kwam ik veel 
verschillende benamingen tegen die voor mijn gevoel 
allemaal verwezen naar deze Bron, zoals bijvoorbeeld de 
Alfa en de Omega. Gregg Braden noemt dit The Divine 
Matrix. Joseph Benner spreekt van het Onpersoonlijke, 
de Leegte, het Niets. In het Oosten spreken ze over ‘tao’; 
in religies God, Allah of Brahman. En zo zijn er nog veel 
meer namen voor het Onnoembare. Ik noem dit alles 
voor mezelf de Bron.
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De Bron is voor mij ook levenskracht (chi of ki), de 
allesdoordringende levenskracht waarmee het hele 
universum is gevuld. Het is een niet te stoppen kracht 
die altijd aanwezig is. Een kracht die sterren en planeten 
laat ontstaan. Die ervoor zorgt dat een kastanje uitgroeit 
tot een mooie, grote kastanjeboom. Het is de kracht die 
ervoor zorgt dat er uit een mannelijke spermacel en een 
vrouwelijke eicel een baby groeit, en doorgroeit tot een 
volwassen mens. Die continue groei en ontwikkeling 
gaat vanzelf. Je kunt deze niet stoppen en niet sneller 
laten gaan.
 De Bron blijft voor mij het mysterie van het leven. 
Hoewel je hem niet kunt kennen, zien of benoemen, heb 
ik ervaren dat je je wel kunt afstemmen op deze Bron 
door meditatie en door je af te stemmen op je hart. 

Universele wijsheid

De universele wijsheid is voor mij een veld dat alle 
kennis en wijsheid omvat die in het universum 
aanwezig is. Ze omvat het verleden, het heden en de 
toekomst. Net als bij de bron ben ik verschillende 
namen tegengekomen: Rupert Sheldrake spreekt 
van de ‘morfogenetische velden’; Carl Gustav Jung 
van het ‘collectief onbewuste’; Bert Hellinger van 
het ‘lege midden’; Lynne McTaggart van ‘het Veld’ 
en Ap Dijksterhuis van het ‘slimme onbewuste’. In 
de spirituele literatuur wordt de naam de ‘Akasha 
Kronieken’ veel gebruikt. De gebezigde naam doet er 
uiteindelijk niet toe. Het zijn allemaal verwijzingen 
naar iets wat eigenlijk niet benoembaar is en wat 
ons bevattingsvermogen te boven gaat. Door 
diverse wetenschappers zijn er echter verschillende 
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onderzoeken gedaan om het bestaan van dit veld te 
bewijzen. Ik noem hier een paar.

Bij een onderzoek naar makaken 

(apen) op het Japanse eiland 

Kōjima hebben wetenschappers 

gezien dat sommige apen leerden 

om zoete aardappels te wassen. 

Deze vaardigheid verspreidde zich 

langzaam onder de jongere apen 

door observatie en imitatie. Op 

een gegeven moment, toen een 

bepaalde kritische hoeveelheid 

apen dit had geleerd (zogezegd 

‘de honderdste aap’), leidde 

dit ertoe dat ditzelfde gedrag 

zich verspreidde naar apen op 

naburige eilanden, terwijl er geen 

fysiek contact was geweest.

Er is een onderzoek in Enge- 

land geweest naar het maken 

van kruiswoordpuzzels. De 

onderzoekers selecteerden 

vijf groepen mensen die in 

intelligentie en ervaring gelijk 

aan elkaar waren. Elke groep 

mocht op een bepaalde tijd 

de kruiswoordpuzzel maken. 

En het bleek dat de mensen 

uit de groep, die het laatst de 

kruiswoordpuzzel maakten,  

de puzzel sneller oplosten dan de 

groepen aan het begin van  

de dag. Alsof de antwoorden  

‘al in het Veld’ zaten, en de  

deel nemers dit hier uithaalden. 

Dit is ook waarom sommige 

uitvinders op verschillende 

plekken op de wereld tegelijker-

tijd dezelfde ontdekking doen, 

zonder dat er persoonlijk contact 

is geweest.

 Elizabeth Gilbert beschrijft dit 

op haar manier heel mooi in haar 

boek Big Magic. Ze schrijft hoe 

bij haar een verhaal is ontstaan, 

maar dat ze dit verhaal door 

allerlei omstandigheden niet heeft 

opgeschreven. Een aantal jaar 
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later ontmoette ze een andere 

schrijfster die net een boek had 

gepubliceerd, met precies het 

verhaal van Elizabeth. Het verhaal 

was beschikbaar, het idee was 

er, en het zocht alleen nog een 

auteur om het op te schrijven. 

Toen Elizabeth het idee niet had 

uitgewerkt, ging het idee naar een 

andere auteur.

Deze onderzoeken en voorbeelden, maar ook 
onderzoeksuitslagen van de relatief nieuwe wetenschap 
kwantumfysica worden lang niet overal erkend 
en worden zelfs omstreden. Als je je hierin verder 
wilt verdiepen, raad ik je de boeken aan van Lynne 
McTaggart en Joe Dispenza. Lynne McTaggart beschrijft 
op een zeer toegankelijke manier onderzoeken die over 
de hele wereld zijn gedaan om aan te tonen dat het Veld 
bestaat. Zij heeft onderzoeken gedaan om het genezen 
op afstand te bewijzen. En zij beschrijft onderzoeken 
over meditatie, waarbij een grote groep mensen bij 
elkaar komt om regelmatig te mediteren. Hier daalden 
de criminaliteitscijfers significant. Dit onderzoek gaf bij 
meerdere steden hetzelfde resultaat.

Je ziel

De ziel kent in verschillende culturen verschillende 
namen en betekenissen. In sommige stromingen hebben 
ze het helemaal niet over het bestaan van een ziel. 
Sommige stromingen in het oosten zeggen dat je ziel in je 
buikstreek zit, vandaar de term buikgevoel of ‘gut’-feeling. 
In het westen zeggen ze dat je ziel net boven je fysieke 
hart ligt, bij de thymus, een klier achter het borstbeen. Dit 
is de plek die je automatisch aanwijst als je zegt ‘ik’. 
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Voor mij zijn je ziel, je intuïtie, je hart en je Hogere Zelf 
rechtstreeks met elkaar verbonden. Je ziel draagt alle 
ervaringen van alle levens in zich. Je ziel ervaart. Je ziel 
is verbonden met je lichaam en je aardse ik. Je ziel is de 
brug tussen je aardse ik en je Hogere Zelf. Je ziel kan 
geraakt worden en trauma’s meenemen uit vorige levens. 
Je Hogere Zelf heeft in die zin geen emoties. Je Hogere 
Zelf heeft wel alle kennis van al jouw levens. Je Hogere 
Zelf is een observator zonder oordeel.
 Je ziel wil ervaren, leren en ontwikkelen. Het is jouw 
verlangen dat zich wil uitdrukken in de wereld en de 
wereld wil ervaren. Je ziel heeft hiervoor jouw lichaam, 
jouw denken en jouw voelen nodig. Want de ziel en je 
Hogere Zelf zijn (alleen maar) energie en hebben geen 
vaste vorm. Je kunt ze niet vastpakken. 

Je innerlijke mentor

Ik gebruik de term innerlijke mentor voor je Hogere Zelf 
en je ziel samen. Je innerlijke mentor heeft rechtstreeks 
contact met de universele wijsheid en de Bron. Innerlijke 
mentor is voor mij hetzelfde als intuïtie. In dit boek 
gebruik ik deze woorden door elkaar. Ik vind innerlijke 
mentor wel een mooie term, omdat het voor mij ook 
werkelijk een mentor is. Het is mijn kompas, mijn 
raadgever voor het leven die écht het beste met me voor 
heeft. Je krijgt contact met je innerlijke mentor door je af 
te stemmen op je hart.

Je aardse ik en je ego

Ik gebruik de term ‘aardse ik’ om onderscheid te maken 
tussen je ‘aardse ik’ en je ‘Hogere Zelf’. Je aardse ik 
omvat je lichaam, je emoties, je denken, je ego en je ziel.
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Je ego is verbonden met je derde chakra. Dit staat 
voor je persoonlijke wil, je persoonlijke kracht. In veel 
spirituele literatuur wordt gesproken over het ‘negatief 
ego’. Maar ik vind het ego niet alleen maar negatief. 
Je ego is verbonden met je aardse ik en je persoonlijke 
kracht. Zonder je ego zou je niet de behoefte hebben 
om dingen te creëren of je te onderscheiden. Je ego 
is een motor om dingen voor elkaar te krijgen. Het 
negatieve deel van je ego is dat deel dat gebaseerd op 
het idee van afgescheidenheid, angst en tekort. Dit 
deel communiceert via jou met je innerlijke criticus. 
Deze criticus is niet dezelfde als je innerlijke mentor, 
integendeel! Je innerlijke mentor functioneert altijd 
vanuit liefde. Je innerlijke criticus functioneert vanuit 
angst en houdt je klein. Angst is overigens niet altijd 
negatief, want angst beschermt je ook. Daar kom ik later 
in dit boek uitgebreid op terug.

Je ziel, je Hogere Zelf en je aardse ik zijn een drie-eenheid 

Je ziel is de verbinding tussen je Hogere Zelf en je 
aardse Ik. Je ziel kan zich met behulp van je lichaam, 
je denken en je voelen, uitdrukken in deze wereld en 
het leven ervaren. Wij zijn werkelijk meester-creators. 
Sta maar eens stil bij alle dingen die wij als mensen 
op aarde hebben gemaakt. Zoals onze gebouwen, de 
infrastructuur, huizen, auto’s, speelgoed, medicijnen, 
technologieën en noem maar op. Alles wat de mens 
heeft gemaakt, is begonnen met een idee, met inspiratie. 
Door manifestatiekracht en creatiekracht, door te doen, 
maak je een idee tot werkelijkheid en is het in de realiteit 
aanwezig. Van niets naar iets. Alleen hebben we tot nu 
toe veel dingen gecreëerd vanuit angst en tekort. Maar 
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stel je nou eens voor dat wij al onze creatiekracht gaan 
inzetten vanuit liefde. Dan krijgen we echt een mooiere 
wereld.

Je ziel, je Hogere Zelf en je aardse ik zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze zijn een drie-eenheid en ze 
zijn alle drie nodig. En alle drie zijn verbonden met de 
Bron en de universele wijsheid. Als je het contact met een 
van hen verliest ben je uit balans. Als je alleen contact 
hebt met je aardse ik, dan voel je je afgescheiden en heb 
je het gevoel dat je er alleen voor staat. Dan ontstaat 
egoïsme. Dan ontstaat het idee dat je alleen dit leven 
hebt en dat er verder niets is. Dan ervaar je spiritualiteit 
als onrealistisch en wijs je spiritualiteit af. Als je alleen 
contact hebt met je Hogere Zelf en de Bron, krijg je te 
kampen met zweverigheid, raak je onvoldoende gegrond 
en ontstaat de afwijzing van het materiële (zoals 
afwijzing van rijkdom) en de afwijzing van je lichaam 
(wat regelmatig voorkomt in huidige religies).

Ze zijn alle drie belangrijk, alleen hebben ze alle drie een 
eigen plek en een eigen rol. Einstein zegt: ‘De intuïtieve 
geest is een heilig godsgeschenk en het rationele verstand 
is een behulpzame dienaar. We hebben een maatschappij 
geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten’. 
Met andere woorden, het is belangrijk dat je verstand 
weer een dienaar is van je intuïtie, oftewel dat je je 
aardse ik dienaar laat zijn van je ziel en je Hogere Zelf.
 Dit betekent niet dat je aardse ik minderwaardig of 
ondergeschikt is. Het betekent tegelijkertijd ook niet dat 
je Hogere Zelf belangrijker is. Ze zijn gelijkwaardig, maar 
niet gelijk. Op aarde hebben ze elkaar nodig. 
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K
Hoe meer je deze drie op elkaar stemt, hoe meer je in 
een flow komt. Dan ervaar je steeds meer liefde, vreugde, 
vrijheid, vrede en overvloed in je leven. Voor mij is dit 
een continu proces; het gaat (nog) niet vanzelf, het is 
altijd weer een bewuste keuze. 

Ik hoop dat deze uitleg jou helpt het boek én jezelf beter 
te begrijpen. Zie het als een begin en een uitnodiging 
om voor jezelf te ontdekken hoe het bij jou werkt. Alle 
antwoorden vind je in jezelf. Het begint met stil zijn, je 
afstemmen op je hart. 
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K
De eerste KIBA-

steppingstone:  

de K van innerlijke 

Kracht

Met deze steppingstone ontdek je wie je 
bent en wat je wilt. Je ontdekt je passie en 
je kwaliteiten en hoe jij je hulpbronnen kunt 
inzetten om jouw hart te volgen.
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K



1 De wet van aantrekkings kracht

Houd je intenties positief,  
want je intenties worden je gedachten.

Houd je gedachten positief,  
want je gedachten worden je woorden.

Houd je woorden positief,  
want je woorden worden je gedrag. 

Houd je gedragingen positief,  
want je gedrag worden je gewoonten. 

Houd je gewoonten positief,  
want je gewoonten worden je waarden. 

Houd je waarden positief,  
want je waarden worden je bestemming.

mahatma gandhi

De wet van aantrekkings kracht loopt als een rode draad 
door de KIBA-methode® heen. Deze wet is onmisbaar op 
je levenspad. Met de wet van aantrekkings kracht leef jij 
moeiteloos in overvloed. Als je je hierop afstemt vanuit 
je hart, komen de juiste personen en de juiste dingen 
altijd op het juiste moment. Dan leef jij jouw leven zoals 
jij dat wilt en maak jij jouw dromen waar. Misschien ken 
je de wet van aantrekkings kracht al, maar geloof je er 
niet (helemaal) in, omdat je nog niet hebt wat je wilt. Dat 
komt, omdat het meestal alleen gaat over positief denken, 
visualiseren en het maken van moodboards. Hoewel dit K
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belangrijke onderdelen zijn, is dit niet het hele verhaal. 
De wet van aantrekkings kracht is veel meer dan dat. 
 Ik werk al sinds 2003 met de wet van aantrekkings-
kracht en heb door ervaring ontdekt hoe deze wet in 
elkaar zit. Ook al weet ik dát het werkt en hoe het werkt, 
ik blijf mij telkens weer verwonderen. Ik krijg nog steeds 
kippenvel als bij mij op wonderbaarlijke wijze dingen 
samenvallen en als ik al die prachtige verhalen van mijn 
klanten hoor over hoe de wet van aantrekkings kracht 
doorwerkt in hun leven, zowel in grote dingen – zoals 
het vinden van hun droombaan, hun droomhuis of hun 
levenspartner – maar juist ook in de kleine dingen. Zoals 
bij Linda.

Linda had ’s ochtends de 

visualisatie gedaan dat ze een 

boom was en dat er een duif 

naar haar toe kwam vliegen met 

een boodschap. De zon scheen 

heerlijk door het raam, dus besloot 

ze om na de meditatie naar het 

park te gaan om te genieten van 

de buitenlucht. Bij een brug over 

het water ontdekte ze een aantal 

jonge zwanen en ze bleef staan 

om te kijken. Toen ineens, vanuit 

het niets, werd ze omringd door 

een grote groep duiven. Ze schoot 

in de lach, want dit was precies 

waar ze vanochtend tijdens de 

meditatie mee bezig was geweest. 

De visualisatie gebeurde nu echt 

letterlijk en dat was voor haar een 

mooie bevestiging van de wet van 

aantrekkings kracht.

Andere voorbeelden zijn dat je iemand tegenkomt aan 
wie je net hebt gedacht. Of je hoort een liedje op de radio 
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dat nu een diepere betekenis voor je krijgt. Of je leest een 
artikel dat precies het antwoord is op je vraag. Zoals bij 
Bianca. Zij schreef mij deze mail:

Aan het einde van deze week 

gaan we verhuizen. Ik merk dat 

ik het toch best lastig vind om 

afscheid te nemen van ons huis 

en ik merk ook dat onze kinderen 

er verschillend mee omgaan. 

De vraag die ik vanmorgen aan 

mezelf heb gesteld, is: moet ik 

nog iets doen om de kinderen te 

helpen met deze verandering? Ik 

open Facebook en in mijn tijdlijn 

staat een vlog over de impact van 

verhuizen bij kinderen en wat je 

kunt doen.

De wet van aantrekkings kracht werkt altijd. Je denkt 
misschien van niet, omdat je niet altijd krijgt wat je wilt. 
Ik beschrijf in dit hoofdstuk wat deze wet is, hoe hij 
werkt én wat er meestal ontbreekt. Aan het einde van 
dit boek geef ik je een concreet stappenplan om de wet 
van aantrekkings kracht praktisch toe te passen in je 
dagelijks leven. Dit doe ik aan het einde, omdat dan alle 
kennis en tips uit dit boek samenkomen.

Trilling

Alles in het universum bestaat uit trilling. Daar zijn de 
wetenschappers het inmiddels over eens. Deze trillingen 
zijn natuurkundig meetbaar. Er zijn trillingen die heel 
snel gaan maar ook die heel langzaam gaan. Ze zijn dan 
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niet altijd met onze vijf zintuigen zichtbaar. Voorbeelden 
van hoge trillingen die je niet ziet of hoort, zijn die 
van ultraviolet licht of een hondenfluitje. Een zeer lage 
trilling die je niet hoort, is infrageluid. Dit geluid heeft 
zo’n lage frequentie dat je dit met je oren niet kunt horen. 
Een tijger kan bijvoorbeeld infrageluid produceren om 
zijn territorium te beschermen. Mensen horen dit niet, 
maar voelen wel een dreigend gevaar. Walvissen en 
olifanten communiceren op grote afstanden met elkaar 
door infrageluid. Ook vulkaanuitbarstingen, lawines, 
aardbevingen en hevige stormen produceren infrageluid, 
met een reikwijdte van wel 1800 kilometer. Wij voelen dit 
wel, maar het is zo subtiel dat je het meestal niet bewust 
opmerkt. Dieren reageren instinctief op deze infrageluiden. 
Dat is een van de redenen waarom er bijna geen vrije  
dieren zijn omgekomen bij de tsunami in Indonesië in 
2006: zij zijn op tijd naar hogere delen gevlucht.

Trilling van vaste materie

Alle vaste materie heeft een lage trilling. Vaste materie 
trilt zo langzaam dat wij het als ‘vast’ waarnemen. Maar 
als je een microscoop boven een steen, een stoel of een 
tafel zet en je vergroot de microscoop voldoende, dan 
zie je allemaal atomen door de ruimte vliegen. Alles 
beweegt. Deze atomen bestaan weer uit nog kleinere 
deeltjes als elektronen, neutronen, protonen, quarks en 
fotonen. Alles vliegt met een bepaalde snelheid in een 
lege ruimte. Een atoom bestaat maar voor 0,0000001% 
uit materie en voor 99,9999999% uit lege ruimte. 
De samenstelling van atomen en moleculen bepaalt 
uiteindelijk de vorm. Ook jij bestaat voornamelijk uit lege 
ruimte, net als alles om je heen.
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Trilling van niet-vaste materie

Niet-vaste dingen bestaan ook uit trillingen. Woorden, 
klanken, gedachten en emoties bestaan allemaal uit 
trillingen. Een heel mooi zichtbaar voorbeeld is wanneer 
je zand op een luidspreker legt. Als je vervolgens 
muziek opzet, dan krijgt het zand allerlei vormen. Bij 
veel klassieke muziek vormt het zand zelfs hele mooie 
kristalvormen. Iets vergelijkbaars kan met water gezien 
worden. Iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan is 
de Japanner Masaru Emoto.

Masaru Emoto* heeft prachtige 

experimenten met water gedaan. 

Hij gebruikte watermonsters met 

gedestilleerd water. Sommige 

watermonsters stelde hij bloot aan 

prachtige, harmonieuze muziek 

van bijvoorbeeld Bach, of woorden 

van liefde, harmonie, vreugde 

en vrede. Andere watermonsters 

aan heavy metal, of woorden als 

oorlog, haat, ruzie. Daarna vroor 

hij het water in, zodat er kristallen 

werden gevormd. Masaru Emoto 

fotografeerde deze kristallen en 

legde ze onder een microscoop. 

Hij ontdekte dat het water – 

dat aan positieve gevoelens, 

muziek, gedachten en woorden 

was blootgesteld – prachtige, 

harmonieuze kristallen hadden 

gevormd. Het water dat in contact 

was geweest met negativiteit 

vertoonde gebroken en 

misvormde kristallen. Wij bestaan 

voor 70% uit water. De aarde 

bestaat voor 70% uit water. Als je 

dit weet, snap je beter waarom het 

zo belangrijk is om je te richten 

op positieve en harmonieuze 

gedachten en gevoelens.

*  Masaru Emoto was een Japanse onderzoeker en auteur van de boeken Water 
weet het antwoord en De boodschap van water.
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De natuurkunde, een geaccepteerde tak van wetenschap, 
kan ook de trillingen van klanken en woorden meten. 
Woorden als liefde, tevredenheid, hoop, dankbaarheid 
hebben een hoge en harmonieuze trilling. De woorden 
woede, jaloezie, haat en wanhoop hebben de laagste en 
onharmonieuze trillingen.

Het effect van alle trillingen op jou

Onderzoekers van het HeartMath Institute ontdekten 
de positieve invloed van hartcoherentie. Zij hebben 
wetenschappelijk aangetoond dat hartcoherentie zorgt 
voor minder stress, minder ziekte, betere gezondheid, 
meer weerstand, meer balans en meer energie. Door stress, 
frustratie, woede, wanhoop en onaangename gevoelens 
wordt je hart incoherent, chaotisch en schokkend. 
 Je bereikt het snelste hartcoherentie door rustig in- 
en uit te ademen en daarbij woorden te denken, te voelen 
of uit te spreken van liefde, dankbaarheid, vreugde 
en harmonie. Een paar ademhalingen met positieve 
woorden per dag heeft al een groot effect in je leven.

Wat ik zo mooi vind, is dat vanuit totaal verschillende 
hoeken, zowel wetenschappelijk als spiritueel, dezelfde 
resultaten komen en dezelfde conclusies worden 
getrokken. Hoe hoger én harmonieuzer de trillingen 
zijn, hoe positiever het effect op jezelf, de ander en de 
omgeving. Hoe lager én disharmonieuzer de trillingen, 
hoe negatiever het effect op jezelf, de ander en de wereld. 
Je kunt dit zelf ook voelen. Als je blij en vrolijk bent, 
voelt het letterlijk lichter. Maak je je zorgen, voel je je 
lusteloos of depressief, dan voelt het leven zwaar. 
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De basis van de wet van aantrekkings kracht

Gelijksoortige trillingen trekken elkaar aan. Ze 
resoneren met elkaar. Dat is een universele wet. En dat is 
de basis van de wet van aantrekkings kracht.

Wanneer je drie basgitaren in een ruimte zet, en je raakt 
van één basgitaar een snaar aan, dan gaan de snaren van 
de andere basgitaren meetrillen: ‘resoneren’ heet dat. 
Als iemand een hele hoge en harde toon zingt, kan deze 
trilling ervoor zorgen dat er een glas breekt.
 Trillingen worden ook wel ‘frequenties’ genoemd. Zo 
werken radiostations, telefoons en televisies. Door de 
radio op een bepaalde zender te zetten, zendt deze een 
frequentie uit. Het radiostation zendt eveneens op deze 
frequentie uit en zo ontmoeten de frequenties elkaar en 
kun jij naar de muziek luisteren waar je voor kiest.
 Gedachten en gevoelens bestaan ook uit trillingen 
die door jezelf en de omgeving worden opgevangen. 
Als jij met een goed humeur thuiskomt en je partner 
is chagrijnig, wat gebeurt er dan? Misschien word jij 
ook wel chagrijnig. Je gaat resoneren met het gevoel 
van je partner. Maar andersom kan ook. Je steekt je 
partner aan met jouw vrolijkheid en zijn chagrijnigheid 
verdwijnt. Waarschijnlijk herken je beide situaties wel.
 Alles wat jij uitzendt in woorden, gevoelens en 
gedachten, bestaat uit trilling en dit resoneert met 
gelijksoortige woorden, gedachten en gevoelens in je 
omgeving. Dat trek je naar je toe, omdat gelijksoortige 
trillingen elkaar aantrekken. Zo werkt de wet van 
aantrekkings kracht. Deze wet werkt altijd. Het is net 
als de zwaartekracht, die is er ook altijd. Je huidige 
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situatie is de som van al je gedachten, woorden en 
gevoelens uit het verleden. Want dat heb je naar je toe 
getrokken; bewust, en – meestal – onbewust. Daarom 
heb je geen ‘schuld’ aan je huidige situatie. Wat je wel 
kunt doen, is de verantwoordelijkheid van je huidige 
situatie op je nemen. Dan sta je in je kracht en kun je 
een andere richting kiezen. Op het moment dat je je 
bewust wordt van je belemmerende overtuigingen, 
ineffectieve patronen en gewoonten, ben je in staat 
deze te veranderen. Daarnaast heb je een collectief 
onbewuste waardoor patronen zijn ontstaan die nu 
niet meer werken. Familie- en organisatieopstellingen 
werken met dit collectief onbewuste, waarmee je een 
heel systeem heelt. Het is altijd mogelijk een andere 
keuze te maken. Je zit nooit vast in een situatie. Zodra jij 
je trillingsfrequentie harmoniseert door je pijn te helen 
en door positief te denken, trek je (weer) harmonieuze 
trillingen aan en geef je je leven een positieve wending.

Soms werkt het niet

Misschien heb jij het gevoel dat de wet van aantrekkings-
kracht niet werkt, omdat jouw wensen en dromen 
niet uitkomen. Je hebt misschien al veel wensen het 
universum ingestuurd en veel affirmaties en visualisaties 
gedaan of moodboards gemaakt en toch werken ze niet. 
Dat komt omdat de wet van aantrekkings kracht uit vijf 
elementen bestaat en ze zijn alle vijf nodig. Als je er één 
weglaat, krijg je niet wat je wilt. Deze vijf elementen zijn 
denken, voelen, doen en ontvangen. Ik zal ze hier nader 
toelichten.
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1  Denken: gedachtekracht

De wet van aantrekkings kracht werkt altijd, omdat alles 
in het universum trilling is en gelijksoortige trillingen 
elkaar altijd aantrekken. Dat is een universele wet. Je 
zendt altijd trillingen uit en je ontvangt ze. Het is niet 
mogelijk om je af te sluiten voor deze trillingen. Je hebt 
wel invloed op ze door bewust te kiezen voor positieve 
gedachten, gevoelens en daden. Hoe meer positieve en 
harmonieuze trillingen jij uitzendt, hoe gemakkelijker 
deze naar je toe komen. Als jouw dromen en wensen nog 
niet zijn uitgekomen, dan is het belangrijk om jezelf af te 
vragen hoe dat komt. Wat zend je nog meer uit, behalve 
je wensen en je dromen? Wat denk je en voel je nog meer 
wat je onbewust ook aantrekt in je leven?

De wet van aantrekkings kracht reageert op je bewuste 
én je onbewuste gedachtepatronen.

Bij de meeste mensen is meer dan de helft van alle 
gedachten negatief. Dit zijn zowel je eigen negatieve 
gedachten als de negatieve gedachten die via je omgeving 
binnenkomen. Als je meer negatieve dan positieve 
gedachten hebt, trek je meer negativiteit dan positiviteit 
aan. Daarom is het zo belangrijk dat je je negatieve 
gedachten transformeert en bewust kiest voor positieve 
gedachten. Want het zijn je belemmerende overtuigingen 
die jou tegenhouden en ervoor zorgen dat je dingen in je 
leven aantrekt die je juist niet wilt. Soms ben je je hiervan 
bewust, maar vaak zitten deze gedachten en gevoelens 
diep verborgen in je onbewuste. Ze zijn ontstaan in je 
jeugd, of onder invloed van de cultuur waarin je bent 
opgegroeid, of ze komen voort uit je familiesysteem.
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Volgens Don Miguel Ruiz is 90% van de gedachten die 
we hebben, ontstaan onder invloed van de mening van 
anderen, en de meeste van deze gedachten zijn niet 
waar.*

Als de dingen in je leven niet gaan zoals je wilt dat 
ze gaan, is het belangrijk om je onbewuste gedachte-
patronen bewust te maken en te helen. Je hebt 
tegenwoordig tal van technieken waarmee je dit kunt 
doen en er is altijd wel een techniek die jou een stap 
verder helpt in jouw bewustzijnsproces. Ik werk zelf 
graag met opstellingen en geleide meditaties. En dit boek 
helpt je daar ook bij.
 Als jij wilt dat de wet van aantrekkings kracht 
jou brengt wat je wilt, is het belangrijk om positief 
te denken. Dat je je bekrachtigende overtuigingen 
aandacht geeft. Dat je je afstemt op wie je werkelijk 
bent, je hart en je innerlijke mentor. Dat je van 
jezelf houdt en compassie hebt. Dat harmoniseert 
en verhoogt jouw trillingsfrequentie, waardoor 
belemmerende overtuigingen en je innerlijke criticus 
minder grip op je hebben. Alles wat je aandacht geeft, 
groeit. Dit is de achterliggende gedachte van positief 
denken, affirmaties, visualisaties en het maken van 
moodboards. Die werken heel goed, omdat je daarmee 
je aandacht richt op wat je wilt. Maar zoals ik aan het 
begin van dit hoofdstuk zei, is dit alleen meestal niet 
voldoende. Het is niet compleet.

* Don Miguel Ruiz: De vier inzichten
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2 Voelen: emotiekracht

Emoties zenden, net als je gedachten, trillingen 
uit. Emoties hebben zelfs een veel sterkere 
trillingsfrequentie dan gedachten.

Denk maar eens aan iets waar je je zorgen over maakt 
en ga dan werkelijk voelen wat er in je lichaam gebeurt. 
Het gevoel in je lichaam is veel sterker dan de gedachte 
alleen. Hetzelfde geldt voor vreugde. Ervaar maar het 
verschil door alleen te denken aan iets leuks en ga het 
dan vervolgens daadwerkelijk voelen en beleven. Dat 
laatste heeft een veel groter effect. Bij kinderen kun je 
dit ook heel goed waarnemen. Ze reageren meestal niet 
op wat je zegt, maar op wat je doet en voelt.

Dit is de tweede reden waarom de wet van de 
aantrekkings  kracht soms niet lijkt te werken. De wet 
van aantrekkings kracht bestaat namelijk niet alleen uit 
gedachtekracht, maar vooral uit emotiekracht. Als je 
gedachten en gevoelens niet op één lijn liggen, dan trek 
je aan wat je gevoelens uitzenden. Wanneer je alleen 
maar iets positiefs denkt, zegt of visualiseert, maar 
je gelooft of voelt het niet echt, dan werkt het niet. 
Als je iets positief denkt, maar je voelt onzekerheid of 
twijfels, dan zend je twee boodschappen het universum 
in en vervolgens trek je ze dus allebei aan. Het is heel 
belangrijk dat je gevoel klopt met je gedachten.
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Als je bijvoorbeeld affirmeert dat 

je succesvol bent, dat je meer geld 

hebt en gelukkig bent, maar diep 

in je hart twijfel je aan jezelf, je 

vindt jezelf niet goed genoeg, of je 

bent bang om jezelf te laten zien, 

dan werkt geen enkel moodboard, 

geen enkele affirmatie en 

geen enkele visualisatie. Deze 

gevoelens zijn meestal gebaseerd 

op angst en zijn vaak het gevolg 

van onbewuste overtuigingen. En 

dan trek je dat aan in plaats van 

wat je wilt, omdat je gevoelens een 

veel sterkere frequentie hebben 

dan je gedachten.

Je gevoelens zijn doorslaggevend bij de wet van 
aantrekkings kracht, niet je gedachten.

Uit onderzoek van Gregg Braden en het HeartMath 
Institute blijkt dat je hart de sterkste generator is van 
elektromagnetische velden in je lichaam. Je hart is 
6000 keer sterker dan je brein! Wens daarom vanuit je 
hart, vanuit je verlangen, vanuit positieve gevoelens, 
want dat heeft een supergroot effect op de wet van 
aantrekkings kracht.
 Wil je meer weten over de wetenschappelijke 
onderzoeken hiervan? Dan verwijs ik je naar het boek 
Resilience from the Heart van Gregg Braden.

Vaak bedenken we wensen met ons hoofd en die zijn 
vaak gebaseerd op angst. Dan trek je juist je angst aan in 
plaats van je verlangens. Bijvoorbeeld: je wilt een andere 
baan. Wil je een andere baan, omdat je wilt groeien en 
ontwikkelen? Omdat jij jouw passie, jouw kennis en 
ervaring wilt delen, je meer een uitdrukking wilt zijn 
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van wie jij werkelijk bent, zichtbaarder wilt zijn, je stem 
wilt laten horen? Omdat je meer betekenis wilt geven? 
Dan komt de wens voort uit je verlangen, uit je hart. Dat 
is een hele andere energie dan wanneer je een andere 
baan wilt omdat er ontslagen dreigen te vallen. Je wilt 
dan een andere baan omdat je bent bang dat als jij wordt 
ontslagen, dat je niet rond kunt komen van een WW- 
of bijstandsuitkering. Dan is de wens naar een andere 
baan gebaseerd op angst. Of misschien wil je een andere 
baan, omdat deze baan je meer aanzien geeft, of omdat 
je je wilt bewijzen, of omdat je denkt dat je dan meer 
wordt geaccepteerd door je omgeving. Ook dan is je wens 
gebaseerd op angst. Kijk daarom kritisch naar je wensen. 
Zijn ze gebaseerd op inspiratie, iets wat je werkelijk wilt, 
vanuit je passie? Of zijn je wensen gebaseerd op angst, 
een angst voor tekort, een angst voor afwijzing, of de 
angst om er niet bij te horen?
 Laat je daarom leiden door je hart, je verlangens, 
je dromen en je belangrijke waarden. Richt je op de 
positieve gevoelens die je krijgt als jij je doel hebt 
gehaald. Daarmee verhoog je je trillingsfrequentie en 
ga je automatisch meer positieve dingen in je leven 
aantrekken. Bovendien staat je hart in contact met je 
Hogere Zelf en je intuïtie. Door je op je hart te richten 
heb je automatisch toegang tot je intuïtie, je innerlijke 
mentor. Dan maak je veel gemakkelijker de juiste keuzes 
op het juiste moment. Dan komen de juiste dingen 
precies op het juiste moment naar je toe. Dan gaat je 
leven moeiteloos. Dan ga je creëren vanuit overvloed, 
vreugde en liefde, in plaats van vanuit angst en tekort.
 Als je vanuit je hart en je verlangen werkt met de wet 
van aantrekkings kracht, dan manifesteer je werkelijk 
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wat je wilt en wat werkelijk bij je past. Dan staan je 
aardse ik, je ziel en je Hogere Zelf op één lijn. Dan 
vervult de wet van aantrekkings kracht jouw dromen. 
Laat je je leiden door je angsten en je twijfels, dan is dat 
wat je terugkrijgt, want de wet van aantrekking werkt 
altijd, je trekt altijd iets aan. Daarom is het belangrijk 
dat je je gedachten en emoties bewust leert sturen. Niet 
door ze te onderdrukken of te ontkennen, maar door 
ze te kennen, herkennen en erkennen, en vervolgens 
bewust een andere keuze te maken. In dit boek geef ik je 
verschillende tips om dat te doen.
 Leer onderscheid te maken tussen je ziels-intenties 
en je ego-intenties. Als je oprecht en eerlijk bent naar 
jezelf en luistert naar je innerlijke stem dan weet je 
het verschil. Vaak voelt een ego-intentie zwaar en 
een zielsintentie licht. Van een ziels-intentie wordt je 
altijd enthousiast ook al weet je nog niet precies hoe je 
het gaat doen. Bij een ego-intentie gebruik je vaak het 
woord ‘moeten’. In het werkboek vind je hiervoor leuke 
oefeningen.

Als je wilt dat de wet van 

aantrekkings kracht jou brengt 

wat je wilt, is het belangrijk om 

contact te maken met je hart. Richt 

je aandacht op je verlangens, je 

zielsintenties, je waarden en de 

gevoelens die je hebt als jij je doel 

hebt bereikt. Affirmeer niet alleen 

dat je meer geld hebt, maar richt 

je ook op de dingen die jij met al 

dat geld gaat doen, wat daardoor 

voor jou mogelijk wordt. Wat 

levert het jou op, zodra je meer 

geld hebt? Welke belangrijke 

waarden worden dan vervuld en 

hoe voelt dat? Wat heel krachtig 

werkt is wanneer je tegelijkertijd 

dankbaarheid ervaart, alsof je 
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doel al behaald is. Dit leg ik nog 

verder uit in dit boek. Als je je 

aandacht richt op jouw verlangen, 

verhoog je je trillingsfrequentie 

en wordt je vibratie harmonieuzer. 

Als je je richt op je angst, verlaag 

je je trillingsfrequentie en wordt 

je vibratie disharmonieuzer. Dan 

kom je in een neerwaartse spiraal 

terecht, en trek je alleen maar 

meer zorgen en angst aan.

3 Doen

Het derde element van de wet van aantrekkings kracht is: 
doen. Want als je alleen maar positief denkt en voelt en 
je afstemt op je verlangen, je ziel en je Hogere Zelf, dan 
gebeurt er nog steeds niets.

Je hebt naast positieve gevoelens en gedachten ook 
geïnspireerde actie nodig.

Het is belangrijk om elke dag, elke week, elke maand 
jouw grootst mogelijke kleine stap te zetten op weg 
naar jouw droom, op weg naar jouw doel. Jij bent 
medeschepper van het universum. Bij jou ligt het 
initiatief. Het universum antwoordt, faciliteert jou, 
staat onvoorwaardelijk achter je. Maar jij bent degene 
die de beweging in gang zet. Dit is essentieel. Het is niet 
zo dat je je wens het universum instuurt en rustig kunt 
afwachten en niets hoeft te doen. Zo werkt het niet. 
Het is heel belangrijk om te doen. Alleen dan zet je de 
beweging in gang en geeft het universum respons. Dan 
ga je wonderen creëren.
 Bij doen hoort ook delen. Dit doe je door te zijn wie 
jij werkelijk bent. Laat jouw licht stralen en deel jouw 
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kwaliteiten en talenten met de wereld, want daar ben 
jij voor bedoeld. Daarmee maak jij de wereld een beetje 
mooier. Als jij je volle potentieel leeft, gaat je leven 
moeiteloos. Dan ervaar je vreugde en voldoening. Je bent 
hier om te leren, te ervaren en dienstbaar te zijn aan de 
wereld om je heen. Jij bént het geschenk aan de wereld. 
Door te zijn wie je bent en jouw kwaliteiten en talenten 
te delen met de wereld, verhoog je je trillingsfrequentie. 
Dan leef jij het leven dat je graag wilt leven en inspireer 
je anderen om hetzelfde te doen.

4  Ontvangen

Het vierde onmisbare element van de wet van 
aantrekkings kracht is: ontvangen. We zijn geneigd om 
veel te geven en we vinden het vaak moeilijk om écht te 
ontvangen. Vaak dienen zich prachtige mogelijkheden 
aan of komen er mooie kansen voorbij, maar durven we 
ze niet op te pakken. We laten ze voorbijgaan. We durven 
ze niet aan te nemen.

Als jij persoonlijk en spiritueel wilt groeien, jezelf wilt 
zijn, dan is het belangrijk om de geschenken van het 
universum te ontvangen.

Het universum staat altijd achter je. Als je daarop 
vertrouwt, komen altijd de juiste dingen en de juiste 
mensen op het juiste moment op je pad. Het is belangrijk 
om open te staan voor dat wat je ontvangt. Want het 
komt misschien in een andere vorm dan jij had verwacht.
 Om echt te kunnen ontvangen en toe te laten wat de 
wereld en het universum jou geven, is het belangrijk 
dat je van jezelf houdt. Dat je jezelf de moeite waard 
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vindt. Dat je succesvol durft te zijn en je afstemt op je 
hart. Van jezelf houden is de basis van alles. Als je van 
jezelf houdt, is je trillingsfrequentie automatisch hoog 
en harmonieus. De eerste stap om te houden van jezelf 
is compassie hebben met jezelf. Dat je jezelf helemaal 
accepteert zoals je bent, met al je plussen en je minnen. 
Dat je stopt met oordelen. Niet-oordelen maakt je vrij en 
geeft jou alle ruimte om jezelf te zijn en jouw potentieel 
te leven. Daarmee geef je de ander automatisch ook de 
ruimte en de vrijheid om zichzelf te zijn en zijn volle 
potentieel te leven.

5  Binnen je eigen invloed

En dan is er nog één belangrijke stap om het effect van 
de wet van aantrekkingskracht compleet te maken: 
zorg ervoor dat je dromen en doelen binnen je eigen 
invloedsfeer liggen. Er zijn nu eenmaal zaken die je niet 
kunt beïnvloeden met de voorgaande vier stappen, zoals 
gebeurtenissen in de wereld, plotseling ontslag door je 
werkgever, ongeneeslijke ziekte, dood, onze opvoeding, 
onze afkomst en het verleden. Waar je wel invloed op 
hebt is de manier hoe je daarop reageert.
 Je hebt drie niveaus van invloed: directe invloed, 
indirecte invloed en buiten je invloed. 
 Het eerste niveau is directe invloed, die bestaat uit 
je gedrag, je reactie op mensen en gebeurtenissen, de 
keuzes die je maakt, wat je eet, hoeveel je beweegt, 
wat je leest en met wie je omgaat. Je hebt hier direct 
invloed op.
 Het tweede niveau is indirecte invloed, omdat je met 
je gedrag de ander wel kunt beïnvloeden, alleen heb je 
geen directe invloed op de uitkomst. Dat ligt bij de ander. 
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Je kunt anderen motiveren en inspireren, bijdragen aan 
de teamspirit, werken aan een goed doel of het goede 
voorbeeld geven. Zo beïnvloed jij je omgeving, maar je 
invloed is indirect.
 Er blijft ook altijd een deel dat buiten je invloed valt. 
Dat is het derde niveau. Als je daar te veel je aandacht 
op richt, kost je dat meestal veel energie en frustratie. 
Richt je aandacht daarom op zaken die binnen je eigen 
invloedsfeer liggen, want daar ligt je kracht, dan krijg je 
energie en dan heb je de meeste invloed op het tweede 
en wellicht zelfs op het derde niveau. Maar dat ontstaat 
alleen van binnenuit. Franciscus van Assisi verwoordt dit 
heel mooi:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan 
veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

Hoe werkt dit in de praktijk? Stel je voor dat je een baan 
hebt waarin niet al je kwaliteiten tot zijn recht komen, je 
weet dat er meer in je zit. Je wilt meer uitdaging, meer 
van betekenis zijn en meer je hart volgen. Wat kun je 
doen binnen jouw niveau van invloed?
 Optie 1: met je leidinggevende bespreken hoe jij 
je functie interessanter maakt en welke ruimte en 
mogelijkheden er zijn om je kwaliteiten meer in te 
zetten. Misschien is er binnen de organisatie een 
andere plek waar jij goed past. Of je pakt het aan zoals 
Katharina (blz. 81). Op deze manier gebruik je alle vijf 
elementen van de wet van aantrekkingskracht en maak 
je je invloed groter. 



491 De wet van aantrekkings kracht

Optie 2: als optie 1 niet mogelijk is, kun je besluiten om 
de situatie te aanvaarden. Bijvoorbeeld door je te richten 
op wat er wel goed gaat, of je kiest naast je baan een 
hobby of opleiding die je energie geeft. 
 Optie 3: je gaat op zoek gaan naar een andere baan. 
Je hebt weliswaar geen 100 procent garantie dat een 
andere werkgever je aanneemt, toch kun je wel alle vijf 
elementen van de wet van aantrekkingskracht inzetten 
om de kans op een andere baan zo groot mogelijk te 
maken. 

In dit boek deel ik zoveel mogelijk kennis over en 
praktische tips voor hoe jij de vijf elementen van de wet 
van aantrekkingskracht integreert in je leven. Ik hoop 
dat jij hierdoor steeds meer kunt zijn wie je werkelijk 
bent, je hart volgt, je blokkades, angsten en twijfels 
overwint, je volle potentieel leeft en dit deelt met de 
wereld. 



Bij het boek hoort ook een prachtige kaartenset. Deze
kaartenset bestaat uit de 56 best gelezen KIBA Momenten van
de afgelopen jaren.
 
Elke kaart bevat een prachtige natuurfoto. Op de andere kant
van de kaart staat een inspirerende spreuk én een inspirerende
vraag. Deze vraag maakt de kaartenset uniek. Want het zijn niet
zomaar vragen, het zijn activerende vragen. Ze zetten de poort
naar je intuïtie wijd open.
 

Wil je meer lezen?
Het boek Anders Denken,

anders Voelen, anders Doen
helpt jou om je blokkades op te
lossen, je hart te volgen, je volle

potentieel te leven en dit te
delen met de wereld. 

Bestel het boek hier

Bestel de kaartenset hier

https://www.bol.com/nl/p/anders-denken-anders-voelen-anders-doen/9200000097110811/?Referrer=ADVNLPPcefd1a00cdbf929700fb85cd97000057078&utm_source=57078&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://www.bol.com/nl/p/kiba-kaarten/9200000117082590/?Referrer=ADVNLPPcefdd500cdbf92970083bc40f7000057078&utm_source=57078&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl

