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12.1 Zelfbeeld op de verschillende plannen 
 

Wauw!!! We zijn aangekomen bij de laatste mails! En ik ben benieuwd!  

Hoe is je zelfbeeld geëvolueerd?  

 

Wat heb je ervaren op: 

− het fysieke plan? Wat is er met je houding gebeurd? Wat doe je anders? 

Hoe kijk je naar jezelf? Wat zie je “letterlijk” als je in de spiegel kijkt? 

− het emotionele plan? Wat voelde je daarbij? Wat voel je als je in de spiegel 

kijkt? Hoe voel jij je in jouw vel? 

− het mentale plan?  Wat is met jouw gedachten gebeurd? Welke inzichten 

heb je over hoe jouw gedachten jouw zelfbeeld beïnvloeden?  Hoe kan jij 

gedachten veranderen van belemmerend naar helpend? 

− het wezenlijke plan? Hoe zie jij jezelf in het “grote” geheel? Welk zicht heb je 

op jouw goddelijke natuur?  Hoe je in totaliteit groeit en er helemaal mag 

zijn? 

Na deze Boost your Inner Self gaat jouw zoektocht nog verder. Ga op zoek naar wat 

er al beter gaat, op elk van die vlakken. Want waar je aandacht aan geeft, dat 

groeit. Je bent al goed genoeg.  

Je hebt een jaar lang inspanning geleverd, naar jezelf gekeken. Proficiat daarmee. 

Alle reden om jezelf uitgebreid in de bloemetjes te zetten. Hoe ga je dat nu vieren? 

Hoe ga je jezelf belonen? 

Je bent het waard. Plan iets! Doe iets écht leuk voor jezelf. 

Wil je je ervaringen delen? Fijn als je ze in de facebookgroep zet!  
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12.2 Groeifacetten 
 

Het leven is groei. Kijk maar naar de natuur. Vandaar … na je groei in deze ‘Boost 

your Inner Self’-jaar nodigen weer andere facetten je uit tot groei. 

Geniet nog een keer van hoe deze verbeeldingsoefening je daarbij tot dienst kan 

zijn. 

12.1 Groeifacetten 4:15 

Deze en andere verbeeldingsoefeningen, die je eerder kreeg, kan je gebruiken om 

je te ontspannen, om je te laten leiden door je verbeelding.   

Er is nog meer! Met en door deze oefeningen stimuleer jij jouw bewustzijn. Kies een 

oefening die je op een moment aanspreekt en gebruik ze om jouw onderbewustzijn 

te richten op groeifacetten. Hierdoor ga je bewust groei in ontwikkeling brengen. 

Helemaal mee? Oefenen en geniet van waar je verbeelding je brengt!   

Weet je nog wat Einstein zei? Ik wil het je graag herinneren: “Logica brengt je van A 

naar B, verbeelding brengt je overal”. 

 

 

12.3 Welke andere hulpbronnen je eenvoudig kan inschakelen 
 

Heb je nood aan meer ondersteuning? Dat kan. Niet voor iedereen is een online 

traject een voldoende oplossing. Aarzel daarom niet om verdere hulp te zoeken als 

je verder wil groeien. Echte stappen vooruit zet je het beste samen. Doen, dus! 

Daarnaast kan het ook én-én zijn. Een online cursus helpt en geeft inzicht, andere 

middelen helpen op een ander niveau, bijvoorbeeld energetisch. Neem een kijkje: 

12.2 Welke andere hulpbronnen je eenvoudig kan inschakelen 3:40 

Merk je dat er veel is dat je dwarszit, dat er zoveel belemmerende gedachten zijn 

die je niet kan of durft los te laten? 

Ondanks hoorde ik iemand zeggen: “Ik durf niet over mijn problemen te beginnen. Ik 

besef dat er in mijn jeugd dingen gebeurd zijn, die ik nu nog met me meedraag. Wat 

gebeurt er als ik erover begin? Wat als ik die pijn niet aankan?” 

De stap om hulp te vragen kan groot zijn. Er is veel hulp en in velerlei vormen. Kies 

hulp die bij jou past. Er zijn tal van manieren van zelfhulp. Er zijn mensen die jou 

kunnen en willen helpen om jou beter in jouw vel te voelen. Kijk je angst in de ogen, 

loop er niet van weg en zie dat het vriendelijker is dan je dacht. Durf te vragen om 

hulp. Durf actie te ondernemen. Durf mensen in vertrouwen te nemen. Durf naar een 

hulpverlener te stappen.  

 

https://vimeo.com/367594685/ead360c44d
https://vimeo.com/367594775/0bd19769be
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Als je zo een fantastische smoothie-maker koopt en je laat hem in de doos zitten dan 

… Als je ermee aan de slag gaat en oefent en oefent dan tover je heerlijke, frisse en 

gezonde drankjes op tafel. 

Zo gaat het ook met je zelfbeeld! Oefenen en oefenen. Geniet van iedere stap en 

hou van jezelf.  

 

12.4 Zorg voor je mindfuel 

Mind-fuel – brandstof voor je geest. Dat wat je motor laat draaien, daar waar jij je 

beter mee voelt. Koester dat lijstje van dingen die je graag doet EN DOE OOK DE 

DINGEN DIE JE LEUK VINDT. 

Tijd maken voor jezelf. Begin klein en … geniet van iedere stap. 

12.3 Zorg voor je mindfuel 1:57 

Hoe je je voelt, wordt bepaald door waar je je aandacht op richt. Ik wens jou dat je 

besluit om vanaf nu voornamelijk je aandacht te richten op wat je een goed gevoel 

geeft. Stop negatieve informatie. Kijk minder naar het nieuws in plaats van tientallen 

keren per week, de informatie komt heus wel binnen. Kijk rondom je en zie wat er 

goed loopt. 

Zoek naar positieve input, zoals voedende teksten, programma’s, boeken … waar je 

van gaat bruisen en je levend voelt. Brandstof voor je mind! Ben je fan van week- of 

maandbladen? Ruil je blad eens voor een Happinez of …ruil een boek of film om 

van te griezelen met een boek of film om te (glim)lachen. 

Wat je opneemt heeft invloed op je. Waar kies je voor? 

De wereld is mooier met jou. 

Smile a while and if you smile another one smiles and soon there will be smiles and 

miles of smiles just because you smile. 

Ik dank je van harte voor deze reis in jezelf! 

Hartelijke groet 

Inge Ketels 

https://vimeo.com/367594855/e8424622d6

