
YOUR  INNER
VOICE

M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G

J O U W  I N N E R L I J K E  S T E M  S P R E E K T  T O T  J O U ,  

L U I S T E R  J E ?
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STILTE IS. . . .
LEEGTE DIE

KLAAR STAAT OM
GEVULD TE

WORDEN. RUIMTE
GEVEN AAN IETS

WAT NOG ZO
ONZEKER EN

ONBEKEND IS.

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



HOE  KUN  JE  NAAR  JE  GEVOEL/  HART  OF   

ZIEL  LUISTEREN  ALS  JE  HOOFD  VOL  ZIT?

GEEF  JEZELF  DE  RUIMTE  OM  TE

ONTSPANNEN .  WANT  OP  DAT  MOMENT

BEN  JE  LEEG  (VRIJ VAN GEDACHTEN EN
EMOTIES)

 JOUW  LEEGHEID  STELT  ZICHZELF  DAN

OPEN  OM  GEVULD  TE  WORDEN .  

DIT  IS  WAAROM  MEN  VAAK  ZEGT :  MAAK
GEEN KEUZES WANNEER JE IN JE

EMOTIES ZIT, MAAK EEN KEUZE
WANNEER JE KALM BENT EN

HELDERHEID HAAR INTREDE KAN
DOEN.

 ZODAT  NIEUWE  IMPULSEN  JE  KUNNEN

BEGELEIDEN  NAAR  DE  JUISTE

OPLOSSING .  ZONDER  TUSSENKOMST

VAN  JE  GEDACHTEN  EN  EMOTIES .

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



JE INNERLIJKE STEM
WAT IS JE INNERLIJKE STEM?

Noem het je onderbuikgevoel of je intuïtie.

Dat > Ik wist wel dat ik..... Ik had al het gevoel dat..... <

DAT DUS! 

Dat gevoel dat je krijgt en meteen weet dat het gelijk

heeft. Dat gevoel dat spontaan tot je komt en meteen

goed, helder en duidelijk aanvoelt.

Het is dat gevoel dat eigenlijk al meteen aangeeft of je

iets wel of niet moet doen.

Het is snel, spontaan, zonder twijfel en direct. Het

schreeuwt niet, het is zacht en kalm maar super scherp.



Herken jij jouw
innerlijke stem

?

Ja
Soms

Nee



JE LUISTERT NAAR
DE WOORDEN, 

MAAR HET
ANTWOORD LIGT

IN DE STILTE.

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



HOE KOMT HET TOT JE?

Jouw innerlijke stem kan tot je komen op

verschillende manieren:

- as a whisper (als een fluisteraar)

- als een gevoel

- als een gedachte

- als een idee

- als een beeld 



Hoe laat jouw
innerlijke stem zich

horen?



HOE WEET JE DAT HET 
JE INNERLIJKE STEM IS 
EN NIET IETS ANDERS?

Alles wat van je innerlijk stem komt roept meteen een

enthousiast/ goed gevoel in je op.

Direct zonder te twijfelen.

Het is een impuls die TOT JOU KOMT. NIET een impuls die

je zelf moet bedenken. Het geeft je een idee of oplossing

zonder argumenten. Het verteld je nooit waarom je iets

wel of niet moet doen. Het zegt alleen WAT het is/ WAT je

moet doen.



Vertrouw jij op je
innerlijke stem?

Ja
Soms

Nee



ALS JE HOOFD
LEEG IS VAN

GEDACHTEN DAN
IS ER RUIMTE OM

GEVULD TE
WORDEN. 

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



WAAROM LUISTEREN 
WE NIET NAAR ONZE
INNERLIJKE STEM?

Als dit innerlijke stemmetje zo scherp, duidelijk en

helder is, waarom luisteren we er dan niet naar?

Wij mensen willen zekerheid, wij houden van redeneringen. 

Wij zijn niet gewend om zomaar iets te volgen zonder dat

we er vertrouwen in hebben.

En verder ervaren we te veel ruis. Er gebeurt te veel om

ons heen waardoor we nooit of nauwelijks onze innerlijke

stem horen.

We twijfelen zelf enorm waardoor we elke inspiratie die

tot ons komt gaan ondervragen. "Moet ik dit wel doen?

Waarom wel waarom niet? Wat als? Maar ik weet niet

zeker of......." Op dit moment zitten we onszelf in de weg

en laten we ons niet leiden door onze innerlijke stem.

Verder hebben we een eigen gemaakte plan van dat wat

we willen zijn en bereiken. We volgen zo strikt onze eigen

doelen waardoor we alle input vanuit onze ziel negeren.

We denken het zelf allemaal wel te weten. En daarom leef

je niet vanuit jouw volledige potentieel.



Maar soms vinden we de boodschap vanuit onze innerlijke

stem helemaal niks. Hoe duidelijk de boodschap is je wilt

niet gehoorzamen. We willen dat niet zijn of doen, wat ons

doorgegeven wordt. Dit komt omdat ons EGO dan in de

weg staat. We hebben dan redenen waarom we iets niet

willen doen. 

En naar je innerlijke stem luisteren is ook erg spannend,

want je moet ergens op vertrouwen waarvan je nog niet

weet of het in jouw voordeel werkt.



Luister jij naar je
innerlijke stem?

Ja
Soms

Nee



Waarom luister jij
niet altijd naar je
innerlijke stem?



MANIEREN 
OM NAAR JE
INNERLIJKE
STEM TE
LUISTEREN.. . .



#1

Geef jezelf ruimte voor stilte. Stilte betekent dat je

bewust niet de drukte opzoekt. Dat je gedachten laat

komen en gaan en niet gaat voeden. 

Stilte zit in de kleinste dingen.

- Minder op je mobiel.

- Volg niet de hele dag het nieuws (tip: lees een

nieuwsartikel maar kijk niet naar het journaal. Hier wordt

te veel gedeeld wat niet klopt). Lees wat je moet lezen om

op de hoogte te zijn, meer niet.

- Minder series en films.

- Meer boeken lezen.

- Luister naar muziek die je tot kalmte brengt.

- Minder sociale contacten. Plan ook momenten in dat je

alleen kunt zijn.

- Lange douche/bad momenten

- Mediteren. 

Stilte



WELKE DINGEN KUN
JE ZELF OPNOEMEN

OM JEZELF IN STILTE
TE BRENGEN?



WAT ALS STIL ZIJN
NIET LUKT?

Je hoeft niet compleet stil te zijn. Dit is gewoon

onmogelijk.

 

Just relax, wees ontspannen.

Komen er gedachten en emoties in je op die je onrustig

maken. So be it! Let them come and go. Maar voed ze

niet.

Ja, je kunt stil zijn in bijzijn van anderen, maar toch voel je

andermans energie, ben je met ze bezig en etc.

Alone time is so important.



#2

Als je eenmaal begint met je persoonlijke groei dan

wil je keiiiiihard voor je doelen gaan, maar je moet af

en toe ook even remmen. Want zoals ik al zei...... De

mooiste en krachtigste ideeën komen tot je wanneer

je jezelf vrij maakt van alle ruis.

Het streven NAAR, kan soms zo omslaan naar overdreven

je best gaan doen. Hierdoor neem je totale controle over

jouw leven, maar lieverd je hoeft dit niet allemaal alleen

te doen. Jouw innerlijke kompas is er om jou te leiden en

begeleiden. So relax once in a while. 

Vandaag even niets. Kom even op adem. Is het zo erg om

af en toe een break te nemen?

Voor jou misschien wel. Maar maak je niet druk. Deze

break zal ervoor zorgen dat je straks veel productiever

door kunt werken.

PRODUCTIEVER!!!! NIET KEIHARDER!!!!

Stop! Pauzeer!



WAAR MOET JIJ
EVEN HET GAS

LOSLATEN?



#3

Laat je innerlijke stem weten dat je open staat om

boodschappen/ impulsen te ontvangen.

Ok, dit klinkt echt zweverig. En ja, ik ben echt niet zo

zweverig. Ik ben van het praktische en logische, maar dit

werkt echt. We moeten ophouden met denken dat wij, het

lichaam, het enige zijn. Er is zoveel meer dat wij niet

kennen. Try it out first! 

Ok, hoe ga je dit doen?

- Zet een intentie (Het gaat heel erg om het vergroten van

je bewustzijn, het trainen om beter te luisteren naar je

innerlijke stem, en proberen in lijn te blijven met de

intentie die je voor jezelf gezet hebt.) 

Jouw intentie is om open te staan voor je innerlijke stem.

1: Zeg tegen jezelf: "Vandaag stel ik mezelf open om te

luisteren naar de boodschap die mijn innerlijke stem tot

mij wilt brengen." 

En als je echt een bepaalde oplossing wilt, benoem dan

het probleem of  hulpvraag. Bijvoorbeeld zo:

"Dit ervaar ik nu.... en ik wil hier graag een oplossing

voor. Ik stel mezelf open voor mijn innerlijke stem om

mij de oplossing aan te bieden."

 

Spreek!



2: Gedurende de dag ga je niet aan de situatie/ persoon

of probleem/ hulpvraag denken. Elke keer als je het toch

doet stop je er mee. Laat het komen en gaan. Je zult zien

dat je er steeds sterker in gaat worden.

Het doel is dat je steeds beter je innerlijke stem kunt horen

door jezelf van alle ruis te ontdoen.

In plaats van zelf met oplossingen komen, laat je het over

aan je hogere zelf/ je ziel.



#4

Jouw innerlijke stem geeft je altijd oplossingen die je

goed doen voelen. De boodschap komt bij jou binnen

en je voelt meteen een goed gevoel. Het voelt het

juiste om te zijn of doen, zonder twijfel.

Maar let op, dit kan van korte duur zijn. Dus je moet snel

zijn! Want wij zijn heel snel met het twijfelen aan dit goed

gevoel waardoor we weer voor ruis zorgen. 

Dus probeer er snel bij te zijn wanneer je een impuls krijgt

en ga er niet aan twijfelen.

Voel



#5

Dit is zooooo freakingggg enggggggg. 

Dit is de moeilijkste stap geweest in mijn

transformatie. Maar het waren de beste keuzes die ik

heb gemaakt.

Vertrouw en probeer uit!  Alleen zo kom je er echt achter

waar je innerlijke stem je brengt.

Just do it!



GIVE
YOURSELF
TIME



Net zoals je moet trainen als je een gespierd lichaam

wilt, of dat je op je voeding moet letten als je wilt

afvallen... zo geldt dit ook voor het steeds beter horen

en volgen van je innerlijke stem.

Hoe vaker je de tools uit dit ebook toepast, hoe beter je er

in wordt. Het kost tijd om te groeien. Maar hoe vaker je

het doet, hoe sneller het gaat.

Speel met de tools die ik je gegeven heb. Kijk welke voor

jou werken en welke niet. Gebruik en ontdek ook je eigen

tools om steeds beter naar je innerlijke stem te luisteren. 

En start klein. Wanneer je oplossingen/ boodschappen

vanuit je ziel wilt ontvangen betreft grote problemen of

grote hulpvragen dan kan het zijn dat daar nog te veel

weerstand of emoties om heen hangen waardoor het

horen van je intuïtie lastig is, laat staan er op vertrouwen. 

Begin dus klein >  vraag jezelf bijvoorbeeld af of je ergens

wel heen moet of niet.... wat je volgende stap moet zijn in

je onderneming.... wat je moet eten straks.... en etc.

Geef jezelf de tijd



NOTICE WHEN AND WHERE YOUR
FEEL YOUR INNER VOICE.

NOTICE WHEN YOU FEEL AN
INSTINCT ABOUT SOMETHING.

NOTICE WHEN YOU HAVE THAT
SENSE AND YOUR MIND TRIES TO

OVERRIDE IT.

NOTICE WHEN YOU START
TALKING YOURSELF OUT OF

SOMETHING OR START TALKING
YOURSELF INTO SOMETHING.

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



VERLANG NIET
NAAR MOMENTEN

OM DE
ONGEMAKKELIJKE

STILTE TE
DOORBREKEN.

WAARIN JE ZOEKT
NAAR IETS OM DE

SPANNING TE
VERHULLEN.

M A K E Y O U R L I F E W O R T H L I V I N G . N L



Your innervoice

A WHOLE NEW YOU

UP TO THE NEXT
M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G


