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Ben jij klaar om jouw leven te veranderen?  

“Als jij een superpower zou hebben, wat zou dit dan zijn?” De bekende 
vraag waar je fantasie helemaal los op gaat. Vliegen, doorzichtig zijn, 
tijdreizen, teleporteren, gedachten kunnen lezen en het hebben van een 
fotografisch geheugen zijn een aantal antwoorden die je kunt 
terugverwachten. Realistisch? Misschien niet helemaal. Maar je kunt wél 
dicht bij jouw eigen super powers komen. Wat dacht je van super focus, 
ijzersterke manifestatiekrachten, negativiteit kunnen omzetten naar 
positiviteit, jezelf healen en een ijzersterke intuïtie hebben, waardoor je 
altijd weet wat je moet weten? Sounds pretty cool, right? Er bestaat iets 
waardoor jij jouw persoonlijke super powers kunt unlocken: meditatie.  

Meditatie wordt al eeuwen beoefend door de mens, vooral in het Oosten, 
en wordt steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven in het Westen. 
Van succesvolle CEO’s van biljoenenbedrijven tot monniken in de bergen. 
Van de grootste celebrities tot MMA fighters. En jij en ik, natuurlijk. Ik wil je 
graag vertellen hoe meditatie ervoor heeft gezorgd dat ik uit mijn dal ben 
geklommen en ik het leven heb gecreëerd dat ik nu heb. En waarom ik 
deze meditatiebundel heb samengesteld met zorgvuldig gecreëerde 
meditaties.  

Van lijden naar leiden  

Als je mijn E-book ‘Leider van Geluk’ hebt gelezen, weet je dat mijn leven 
niet altijd even makkelijk was: depressies, burn-outs, armoede, suïcidale 
gedachten, suïcidale handelingen van dierbaren, heart breaks, 
overwhelming, traumatische ervaringen, gepest worden, buiten de boot 
vallen en hopen dat ik in de nacht dood zou gaan, zodat ik mijn dag niet 
meer hoef te beginnen. Een kleine greep uit de diepe dalen die mijn leven 
kent. Ik zat vast in vicieuze cirkels, waardoor ik alleen maar ongelukkiger 
werd. Vaak vroeg ik me af of er ooit een eind aan zou komen, naast het 
eind van mijn leven. Zou mijn hele leven er zo ongelukkig uitzien? Ik was 
een gebroken meisje. Onzeker, verlegen, ik had enorm veel pijn en ik 
durfde mijn werkelijke zelf echt niet aan de wereld te laten zien. Als je in 
zo’n diep dal zit, lijkt het vaak oneindig.  

Gelukkig komt aan alles een eind. Ook aan lijden. Ik ben gelukkig nu, ik 
weet hoe ik de controle over mijn leven neem en hoe ik met de flow mee 
kan gaan in plaats van er tegen vechten. Ik begrijp mezelf veel beter, 
maar ook het gedrag van anderen en ik begrijp de flow van mijn leven. Ik 
kan alles vanaf een afstand bekijken en zie al snel de link tussen 
bepaalde gebeurtenissen en mijn interactie met de gebeurtenis, waardoor 
ik overal het beste uit kan halen. Zoals belangrijke lessen. Al mijn lessen 
voor het leven in jouw volledige potentie, jouw volledige kracht en jouw 
volledige geluk heb ik opgeschreven en daaruit is mijn eerdergenoemde 



E-book uit ontstaan. Al deze kennis kun je direct toepassen, mede dankzij 
de opdrachten die in het boek staan.  

Succes smaakt naar méér  

Het werd een succes: mensen die uit een depressie kwamen, mensen die 
een betere relatie kregen met hun partner, mensen die zichzelf leerden 
begrijpen en mensen die begonnen aan een succesvol healing proces, 
bijvoorbeeld. Daardoor wilde ik nóg meer met jullie delen. Ik wilde iets 
creëren dat mijn E-book versterkt, iets dat kan zorgen voor waardevolle 
transformatie.  



 



Hoofdstuk 2 | Wat is meditatie?  

Meditatie, en de basisconcepten hier omheen, zijn binnen veel culturen en 
geloven een belangrijk onderdeel. Het draagt bij aan jouw persoonlijke en 
spirituele ontwikkelingen. Meditatie is basically een state of mind waarin je 
een bepaalde focus ervaart. Je geest komt tot rust en je kunt andere 
staten van bewustzijn bereiken, waaronder jouw onderbewuste. Je hebt 
geen tijdsbesef tijdens meditatie.  

Doelen stellen  

Over tijd gesproken: je werkt binnen meditatie met verschillende tijden: je 
verleden, het heden en de toekomst. Dankzij meditatie wordt het 
makkelijker om te leven vanuit het heden, maar je kunt ook terug naar het 
verleden om te healen of naar de toekomst om te manifesteren. Tijdens 
meditatie bevind je je in een soort van trans. Als jij jezelf hierin gaat 
trainen en een discipline opbouwt om in deze staat van zijn te blijven voor 
een bepaalde tijd, kun jij dit in jouw voordeel gaan gebruiken. Je kunt het 
uitoefenen in verschillende doelen, zoals:  

- Diepe ontspanning 
- Je mind kalmeren 
- Focus creëren 
- Energie opbouwen en sturen  

- Bewustzijnsgroei  

- Healing 
- Manifestatie 
- Connecten met jezelf en energieën  

Je eigen kracht  

Meditatie wordt al duizenden jaren beoefend door verschillende volken, 
verspreid over de hele wereld. En dat is niet voor niets. Deze volkeren 
waren en zijn enorm wijs. Hier in het Westen zijn wij deze wijsheid over 
het algemeen verloren en leven wij vanuit een soort grijze massa waarin 
we gehoorzamen aan externe factoren en andere mensen. De ware 
kracht en de ware kennis liggen opgeslagen diep in ons, ook in jou. Dat is 
ook wat de oude mensheden begrepen. Om in je eigen kracht te staan en 
zelfvoorzienend te worden is meditatie erg belangrijk.  



Verschillende manieren  

Meditatie bestaat uit veel verschillende manieren en verschillende 
‘niveaus’. Je kunt simpelweg je mind kalmeren en meer focus creëren met 
meditatie, dit is vooral van toepassing op mindfulness. Je kunt ook naar 
diepere levels in jezelf gaan om jouw inner knowledge te unlocken of om 
juist in verbinding komen met hogere energieën, die je bijvoorbeeld kunt 
gebruiken als guidance in je leven. Dit valt onder spiritualiteit, oftewel: 
zelfontwikkeling op het diepste niveau.  

Ook neuropsychologie erkent de werking van meditatie. Er is dus niet 
maar één manier van meditatie, wat betekent dat iedereen het eigen kan 
maken en dat je het voor veel verschillende doeleinden kunt inzetten.  

Geen gedachten mogen hebben  

Meditatie betekent dus niet dat jij jouw gedachten onder controle moet 
hebben en dat je nergens aan mag denken. Veel mensen in deze 
Westerse maatschappij die willen beginnen met mediteren hebben wél 
dat beeld en stoppen dan weer met meditatie, omdat het hen niet lukt. 
Misschien herken jij jezelf hier ook wel in. Don’t worry, gedachten zijn niet 
goed of slecht, ze zijn onderdeel van ons. Je hebt echter wel invloed op 
jouw gedachten en meditatie kan jou erbij helpen om hier bewust van te 
worden én om jouw gedachten te leren observeren, sturen en creëren, 
zodat jij jouw gedachten in jouw voordeel kunt gebruiken in plaats dat 
jouw gedachten de controle over jóu hebben.  

Waarom zou je mediteren?  

Je zou beter kunnen vragen ‘waarom niet?’ Meditatie brengt zo enorm 
veel voordelen met zich mee, dat het eigenlijk raar zou zijn als je het niet 
zou doen, toch? Iedereen kan het, maar lang niet iedereen doet het. 
Zonde, want dit is écht een gouden key voor succes en geluk (dat is in 
mijn ogen hetzelfde) in je leven.  

Dit zijn een aantal voordelen en resultaten die je kunt behalen door middel 
van meditatie: 
- Herconditionering van negatieve patronen in jezelf 
- Helpt tegen stress (diepe ontspanning) 
- Meer energie (+ energie kunnen sturen en bewuster worden van waar je 
het aan uitgeeft) - Bewustwording  

- Werkt tegen depressie 
- Healing (van o.a. traumatische ervaringen) 



- Emotionele balans 
- Compassie ontwikkelen / leven vanuit je hart 
- Connecten met jezelf, het universum en andere energie - Intuïtie 
versterken 
- Betere focus en concentratie 
- Optimalisatie van jouw geluk 
- Beter kunnen handelen vanuit kalmte 
- Minder angst 
- Betere slaapkwaliteit 
- Minder eenzaamheid 
- Betere ademhaling en zuurstoftoevoer 
- Meer creativiteit 
- Meer zelfvertrouwen 
- Stimuleert zelfontwikkeling / persoonlijke groei 
- Meer gevoel van stabiliteit 
- Meer productiviteit 
- Betere relaties (met jezelf en anderen) 
- Minder agressie en frustratie 
- Begripvoller zijn voor jezelf en anderen 
- Kunnen leven in het moment 
- Spirituele groei 
- Gevoel en besef van eenheid 
- Helpt jou doelen behalen 
- Manifestatie 
- Succesvoller leven  

- Fragment uit hoofdstuk 2 | Meditatie Master - 



Hoofdstuk 3 | Hoe werkt meditatie?  

Je kunt mediteren op veel verschillende manieren, maar het komt er altijd 
op neer dat jij connect met iets. Met jezelf, met het moment, met jouw 
toekomst, met jouw verleden of met een hogere energie, bijvoorbeeld. Het 
is in ieder geval belangrijk dat je connect met jezelf en het moment, want 
vanuit hier kun jij verschillende doeleinden bereiken. Jouw ademhaling en 
fysiologie zijn belangrijke factoren bij meditatie. Later in dit E-book lees je 
daar meer over.  

De juiste meditatie voor iedereen  

In deze meditatiebundel is elke meditatie erg toegankelijk. Je hoeft niet 
zozeer stil te zitten in lotushouding en je gedachten uit te schakelen. Het 
zijn allemaal begeleide meditaties in verschillende vormen en met 
verschillende doeleinden. Meditaties waarbij je werkt met je ademhaling 
om bepaalde resultaten te bereiken, meditaties waarmee je in slaap valt 
en jezelf kunt herconditioneren, meditaties met affirmaties en meditaties 
met visualisaties om bepaalde resultaten te behalen, bijvoorbeeld. De 
meditaties hebben verschillende niveaus, dat betekent dat je zelf kunt 
kiezen waar jij aan toe bent en tegelijkertijd blijft alles heel toegankelijk. Je 
hoeft alleen maar te luisteren en mee te doen met de opdrachten, zoals 
het gebruik van bepaalde fysiologie of jouw fantasie en verbeelding. 
Mediteren is dus absoluut niet saai. ;-)  

Mediteren op basis van energie  

Persoonlijk mediteer ik veel op energiebasis en niet op basis van mijn 
brein. Dat zal je ook gaan merken zodra je start met deze 
meditatiebundel. Sinds ik de kracht van energie heb ontdekt, heeft dat me 
enorm veel geholpen in mijn leven en heeft het mijn leven een stuk 
diepgaander en interessanter gemaakt. Je maakt namelijk kennis met een 
geheel nieuwe wereld. Een wereld dat je (in het begin) niet altijd kan zien 
met het blote oog.  

Mediteren op basis van energie geeft mij een enorm voldaan, liefdevol en 
multidimensionaal gevoel. Ik voel me connected met mezelf, met de 
wereld en met deze ‘onzichtbare’ wereld, waardoor ik altijd extra support 
ervaar en me nooit echt eenzaam voel. Zo is mijn intuïtie super sterk 
geworden en ben ik een open kanaal, waardoor ik precies de juiste 
inzichten ontvang op het juiste moment. Meditaties op basis van energie 
geeft jou een onvergetelijke ervaringen, het maakt je leven rijker. Daarbij 
kun je op energetische basis heel veel bereiken, zoals het openen van 



bepaalde chakra’s, zoals je hart chakra om je hart te openen en / of om 
blokkades rondom liefde aan te pakken. Maar ook jezelf in een hogere 
staat brengen, van geluk en dankbaarheid waardoor jij krachtiger kunt 
manifesteren.  

- Fragment uit hoofdstuk 3 | Meditatie Master -  

Stemgeluid  

Een stem heeft ook een bepaalde vibratie. Een mannenstem is vaak lager 
dan een vrouwenstem en representeert de onderste chakra’s. Hier voel je 
je misschien fijn bij als je op zoek bent naar grounding. Een vrouwenstem 
is vaak hoger en lichter dan een mannenstem en hier voel jij je misschien 
fijn bij als je op zoek bent naar liefde, connectie en spirituele groei. Als het 
gaat om begeleide meditaties, kun je daarom het beste kiezen voor 
iemand waarvan je zijn of haar stem ook fijn vindt.  

De vibratie van de persoon die de begeleide meditaties inspreekt, uit zich 
ook door de vibratie van zijn of haar stem. Als iemand kalm en rustig is en 
je hoort hem of haar praten, is de kans groot dat jij deze energie aanvoelt 
en jij ook kalm wordt. Als iemand gestrest is, zal jij deze energie 
aanvoelen en zal jij je ook haastiger voelen. Als iemand een liefdevolle, 
positieve vibratie heeft, zal ook dit zich uiten door stemgeluid, dat voel je 
aan en daardoor zal je ook met deze vibratie makkelijker connecten. 
Energie vertaalt zich ook door geluid, dus wanneer je luistert naar iemand 
maak je een connectie met zijn of haar energie. Wat jij fijn vindt is 
persoonlijk, maar kijk met deze informatie vooral ook naar wat jij nodig 
hebt en waar jij naar verlangt.  

Alle meditaties in deze meditatiebundel zijn ingesproken door mijzelf en 
voor elke meditatie heb ik zelf ook gemediteerd en goed connected met 
mezelf, zodat ik mijn pure, warme en liefdevolle vibratie naar jou kan 
overbrengen. Sommige meditaties zijn heel kalm, zoals de slaapmeditatie 
en andere meditaties zijn meer uplifting, zoals de abundance meditatie. 
Dat zal je zelf ervaren als je verschillende meditaties probeert.  

Ik heb alle persoonlijke factoren in de juiste staat gebracht om het 
resultaat van het doel van de meditaties zo sterk mogelijk te maken. 
Daarom heb ik gewerkt met verschillende stemgeluiden en vibraties in 
mezelf én heb ik gebruik gemaakt van solfège tonen en binaural beats om 
voor jou de beste meditaties te creëren die diep tot jouw bewuste en 
onbewuste doordringen, zodat jij optimaal resultaat kunt boeken.  



Sommige meditaties hebben geen achtergrond geluid, zodat jij niet wordt 
gestuurd maar juist laat gebeuren wat er moet gebeuren. Soms is het 
beter om jezelf goed te confronteren en goed met jezelf te connecten. Dat 
is de kracht van geluid. In elke meditatie is er zorgvuldig met het geluid 
omgegaan, om jou het optimale resultaat te brengen. Per meditatie staat 
ook aangegeven op wat voor manier er met geluid is gewerkt.  



Hoofdstuk 7 | De meditaties  

1. Heal & forgive: Hawaiiaanse healing meditatie gebaseerd op je heart 
space (1) 
2. Self empowerment & self love: meditatie voor zelfvertrouwen, zelfliefde 
en in je kracht staan (1) 
3. Powerful protection: meditatie om jouw energieveld te herstellen (2) 
4. Daily abundance: meditatie voor dagelijkse positieve flow, abundance 
en manifestatie (2) 5. Sweet dreams: meditatie voor positieve 
herconditionering tijdens jouw slaap (2) 
6. Deep love: micro cosmic orbit meditatie voor diepe connectie van 2 
personen (3) 
7. Deep self love: micro cosmic orbit meditatie voor diepe connectie, 
healing en liefde voor jezelf (3) 
8. Abundance activation: meditatie voor herconditionering naar jouw 
natuurlijke staat van overvloed (1) 
9. Life booster: meditatie voor het opwekken van seksuele energie 
(levensenergie) en diepe connectie en healing met jezelf (3) 
10. Centre yourself: basismeditatie voor balans en connectie met jezelf, 
de aarde en het universum (1) 
11. Purification & clarity: pran vayu meditatie voor helderheid in je brein 
(2) 
12. Turn pain into power: meditatie voor transformatie van pijn naar 
(zelf)liefde (1) 
13. Cord cutting: meditatie voor het losmaken van negatieve connecties 
met personen (3) 14. Let go & move on: meditatie voor loslaten, healing 
en moving on (2) 
15. Peaceful breathwork: breathwork meditatie bij angst en stress (1)  

Niveau (1) = toegankelijk voor beginners 
Niveau (2) = diepgaand, ook toegankelijk voor beginners Niveau (3) = 
diepgaand  



Hoofdstuk 8 | Omschrijving van de meditaties  

1. Heal & forgive: Hawaiiaanse healing meditatie 
gebaseerd op je heart space (1)  
Afspeelduur:10:22 minuten 
Geluid: Muziek met 432 Hz frequentie  

Heb jij iets meegemaakt waardoor jouw hart is gesloten of waardoor er 
een wond in jouw hart zit? Zoals een break-up, het verliezen van een 
dierbaar persoon, familieomstandigheden of woede naar jezelf of een 
persoon? Deze meditatie zal je helpen om jezelf en / of een ander te 
vergeven en je heart space te healen, zodat jij je hart weer kunt openen 
en voluit liefde en geluk kunt ervaren zonder dat jij jezelf hierin 
tegenhoudt.  

Dit is een krachtige meditatie die jou helpt met healing. Het is een 
Hawaiiaans ritueel dat wordt gebruikt voor healing en wordt ook wel 
Ho’oponopono genoemd. Ja, echt. Een psycholoog die in de jaren 80 
werkte met psychiatrische patiënten paste deze methode toe. Voorheen 
waren de patiënten erg agressief tegen elkaar en het personeel en zaten 
veel van hen in isoleercellen. Na een tijdje was de situatie enorm 
verbeterd: geweld kwam nauwelijks meer voor en de opnametijd van 
patiënten was sterk verminderd tot enkele maanden, in plaats van jaren. 
En dat allemaal door het opzeggen van vier mantra’s, vanuit het hart.  

Deze meditatie heb ik maandenlang élke ochtend gedaan om een 
traumatische ervaring te verwerken en om een persoon te vergeven. Ik 
vind vergeven heel moeilijk als het gaat om iets waar ik een grote wond 
heb overgehouden, maar deze meditatie heeft mij zó enorm veel 
geholpen met mijn persoonlijke healing proces. Ik kon mijn hart weer 
openen, blokkades kon ik makkelijker verbreken, ik kon de gebeurtenis 
beter een plekje geven en het hielp me bij het vergevingsproces: Iets dat 
ik anders nooit voor elkaar zou kunnen krijgen.  

Omdat deze meditatie zo krachtig is en mij zoveel verder heeft gebracht, 
kan deze natuurlijk niet ontbreken in mijn meditatiebundel. Het is een 
meditatie die je dagelijks kunt doen en dat raad ik ook zeker aan voor 
optimaal resultaat. Zeker als je je nu in een lastige situatie bevindt en / of 
als je dagelijks wordt beïnvloed door een lastige situatie vanuit je 
verleden.  

De meditatie bestaat uit een intro waarin jij jouw energieveld opschoont, 
zodat je vanuit een zuivere positie kunt healen. Vervolgens wordt de 
mantra herhaald en hoef jij het alleen maar diep in je op te nemen. Het is 



absoluut mogelijk dat er tijdens deze meditatie emoties loskomen, sta 
deze toe. Dat is namelijk de bedoeling van deze meditatie, op deze 
manier kun jij healen van datgeen waar jij nu pijn van hebt.  

Deze meditatie kun je ook met zijn tweeën doen, als iemand bijvoorbeeld 
bij jouw traumatische ervaring is betrokken en / of heeft veroorzaakt met 
wie je het graag op diep niveau wilt healen. Dan kun je bijvoorbeeld 
tegenover elkaar zitten, elkaars handen vastpakken en elkaar in de ogen 
aankijken tijdens de meditatie.  



2. Self empowerment & self love: meditatie voor 
zelfvertrouwen, zelfliefde en kracht (1)  
Afspeelduur: 09:03 minuten  

Geluid: Muziek met 432 Hz frequentie  

Praat jij negatief tegen jezelf? Ben jij niet zelfverzekerd genoeg en vind je 
het moeilijk om volledig in jouw kracht te staan en om jouw ware zelf te 
uiten naar de rest van de wereld? Deze meditatie helpt jou met self 
empowerment en self love, zodat jij jezelf weer in jouw eigen kracht kunt 
zetten. Je zal je zelfverzekerder, liefdevoller en gelukkiger voelen en jouw 
eigenwaarde zal groter worden. Laat je niet meer tegenhouden door 
jezelf. Je bent krachtig en het is nu tijd om jouw kracht in jouw voordeel te 
gebruiken in plaats van jouw kracht tegen je te gebruiken.  

Deze meditatie helpt jou om in jouw volledige potentie te leven en om 
vanuit jouw persoonlijke kracht te handelen. Dit is een meditatie die ik zelf 
een periode lang dagelijks deed, om na gekwetst te zijn weer in mijn 
kracht te komen en (zelf)liefde te ervaren. Met deze meditatie maak je 
een diepe connectie met je heart space en herprogrammeer je je 
onderbewustzijn met krachtige affirmaties die jou in je kracht zetten. Als je 
deze meditatie regelmatig doet, zal jij ervaren dat jij in sterker in je kracht 
komt te staan, zodat jij nóg meer uit je (dagelijks) leven kunt halen.  

Door ademhalingstechnieken maak jij een connectie met jouw heart 
space en met de energie in je lichaam. Vanuit deze positie neem jij de 
krachtige informaties diep in je op, waardoor jij jezelf herconditioneert 
naar een liefdevollere, zelfverzekerder en krachtiger persoon: de betere 
versie van jezelf. Je staat in connectie met jouw ware zelf, in jouw 
natuurlijke staat van abundance.  



3. Powerful protection: meditatie om jouw energieveld te 
herstellen (2)  
Afspeelduur: 18:59 minuten 
Geluid: Muziek met 432 Hz frequentie  

Ben jij snel moe, verdrietig, boos en / of angstig, zonder dat je precies 
weet waar het vandaan komt? Grote kans dat jij hooggevoelig bent en dat 
je energie bij je draagt dat helemaal niet van jou is. Deze meditatie helpt 
jou om volledig in jouw eigen energie te komen en om energie dat niet 
van jou is weer terug te sturen naar waar het vandaan komt, zodat jij weer 
in jouw eigen kracht komt te staan.  

Dit is een meditatie die ik altijd doe voordat ik ga slapen en vaak ook als ik 
wakker word. We staan zo enorm veel in contact met andere mensen, 
zeker als je veel op openbare plekken bent en door social media. 
Iedereen met wie jij een connectie maakt, van iemand die je tegenkomt op 
je tijdlijn en iemand die je in de ogen aankijkt op het station tot de 
personen met wie jij seks hebt gehad en de vriendin die bij jou komt voor 
troost: er vindt energie- uitwisseling plaats, of je nu wilt of niet. Energie 
van anderen blijft bij jou plakken en jouw energie geef je af aan de ander.  

Als je je afvraagt waarom je altijd zo moe bent of waarom je je zo slecht 
voelt, zonder reden, is de kans groot dat dat komt omdat jouw energieveld 
verstoord is geraakt, jouw energieveld is niet meer compleet en het bevat 
‘afval’ van anderen. Het is daarom belangrijk om dagelijks jouw energie 
weer terug te nemen en om energie van anderen weer terug te sturen 
naar waar het vandaan komt. Geloof me, jij gaat je zó veel beter voelen 
als je dit dagelijks toepast.  

Als je dit nog nooit hebt gedaan, raad ik je aan om de tijd te nemen om 
deze meditatie een paar keer achter elkaar te doen, omdat je veel energie 
hebt dat gezuiverd moet worden. Als je voor jezelf merkt dat alles is 
opgeruimd en jouw energieveld weer compleet is, kun je dit dagelijks 
doen om de energie van de dag zelf recht te trekken. Je kunt je uiteraard 
ook richten op een bepaald persoon, bepaalde plek of een bepaalde 
gebeurtenis waar je extra aandacht aan wilt schenken.  

In deze meditatie werk je met visualisatie en de energie in jezelf en om je 
heen. Je kunt hierbij werken met ademhaling om de energie aan te sturen 
en te bekrachtigen.  



4. Daily abundance: meditatie voor dagelijkse positieve 
flow, abundance en manifestatie (2)  
Tijdsduur: 10:32 minuten 
Geluid: Muziek met 432 Hz frequentie  

Wil jij graag weer in de positieve flow terecht komen? Heb je nu veel 
ongeluk in je leven en / of wil jij dagelijks positieve verrassingen 
aantrekken? Met deze meditatie creëer je een flow van positiviteit en 
abundance, zodat jouw manifestatie game veel krachtiger wordt en jij the 
law of attraction veel effectiever kunt toepassen. Jij bent de creator van 
jouw eigen leven, open jouw kanalen om universele krachten te 
ontvangen zodat jij in jouw eigen kracht komt te staan en jij jouw dromen 
kunt verwerkelijken.  

Dit is een meditatie die ervoor zorgt dat je terechtkomt in een positieve 
flow. Door jouw vibratie te verhogen met diepgaande positiviteit en liefde, 
zal jij ook positievere dingen aantrekken in jouw dagelijks leven. 
Misschien een ontmoeting die je op dat moment nodig hebt, mensen om 
je heen die veel vriendelijker tegen je zijn en een dankbare staat van zijn, 
bijvoorbeeld. Jij trekt aan wat je bent en met deze meditatie creëer jij elke 
dag een positieve flow, waardoor uiteindelijk alles vanzelf lijkt te gaan en 
je leeft vanuit synchroniciteit. Door deze flow te pakken, zal jij succes en 
overvloed ervaren op alle vlakken in je leven. Abundance, baby.  

In deze meditatie werk je met jouw eigen energie en met de kracht van 
manifestatie. Als intro breng jij jezelf in een dankbare staat van zijn. Dit is 
namelijk een erg krachtige staat en vanuit deze staat kun jij manifesteren 
vanuit abundance en liefde. Je maakt een connectie met jezelf en met het 
Universum, God, Allah of welke benaming voor jou goed voelt. Vervolgens 
werk je met the Law Of Attraction om jouw ideale dag en leven te 
manifesteren. Na deze meditatie start jij jouw dag vanuit een hoge 
frequentie, zodat deze manifestaties ook daadwerkelijk de kans krijgen 
om zich te manifesteren.  

In deze meditatie is gewerkt met een 432 HZ tone op de achtergrond om 
de werking van deze meditatie te versterken met abundance, liefde en 
healing.  



5. Sweet dreams: meditatie voor positieve 
herconditionering tijdens jouw slaap (2)  
Tijdsduur: 30:05 minuten  

Geluid: Muziek met delta waves en 432 Hz frequentie  

Merk jij dat jij negatief bent geconditioneerd met bijvoorbeeld negatieve 
gedachten over jezelf en anderen, merk je dat jouw perspectief jou 
beperkt en / of merk je dat je steeds ongeluk ervaart in jouw leven? Of wil 
jij simpelweg leven vanuit je volledige potentie en jezelf naar the next level 
brengen? Dan is het tijd om jezelf op een diep niveau te herconditioneren, 
zodat jij vanuit jouw kern positief bent ingesteld en jij jouw dagelijks leven 
als positief ervaart, waardoor jij nog meer mooie(re) dingen naar je toe 
trekt in plaats van nog meer negativiteit. Deze meditatie helpt jou om jou 
positief te herconditioneren tijdens jouw slaap.  

Tijdens je slaap jezelf herconditioneren is enorm krachtig. Je bevindt je 
dan namelijk al in je onderbewuste en dat is precies de kern waar je moet 
zijn om verandering te kunnen maken. Deze meditatie helpt je om snel en 
diep in slaap te vallen en er wordt gebruik gemaakt van krachtige 
affirmaties die in jouw onderbewuste worden geprint.  

Deze meditatie helpt jou met herconditionering naar een positiever 
zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, meer zelfliefde, healing, een gezondere 
levensstijl, het loslaten van zwaarte en angst. In deze meditatie wordt je 
meegenomen en begeleid naar een lucid dream waarin je vliegt door het 
heelal, waar jij naar de kern van jezelf gaat en daar het werk doet wat je 
moet doen. Bij deze meditatie maakt het niet uit of je lang wakker ligt of 
dat je meteen in slaap valt, want het komt hoe dan ook in je onderbewuste 
terecht. Je zal hoe dan ook eerst in een diepe staat van ontspanning 
worden begeleid.  

In deze meditatie begin je met diepe ontspanning van je lichaam, mind en 
geest, zodat je jezelf naar een staat breng waar jouw onderbewuste naar 
boven komt. Dit doe je door middel van ademhaling en visualisatie. 
Vervolgens begeleid ik je dieper in ontspanning en help ik je een veilige 
cocon te creëren. Daarna noem ik krachtige affirmaties die jou helpen met 
herconditionering op diep niveau, naar een betere, liefdevollere en 
krachtigere versie van jezelf. Jouw pure zelf. Ik begeleid je door een 
lucide droom waarin jij jezelf healt en bekrachtigt en vervolgens begeleid 
ik jou weer veilig terug naar het hier en nu. Je slaapt verder en tijdens 
jouw slaap wordt deze meditatie op dieper niveau verwerkt, zodat jij 
wakker wordt met het gevoel alsof je een meditatie van een hele nacht 
hebt gedaan. Klaar voor een nieuw begin.  



6. Deep love: micro cosmic orbit meditatie voor diepe 
connectie van 2 personen (3)  
Tijdsduur: 30:00 minuten Geluid: Pure 369 Hz frequentie  

Wil jij meer diepgang, meer liefde en meer connectie in jouw relatie? Deze 
meditatie helpt om jullie connectie te verdiepen, te verbreden en om te 
healen, zodat jullie liefde onvoorwaardelijk wordt in plaats van 
voorwaardelijk.  

Deze meditatie connect jullie op verschillende levels: fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel. Het is een oefening die in tantra wordt gebruikt 
om je te connecten met jouw mannelijke en vrouwelijke energieflow, 
oftewel jouw levensenergie. Deze energie ontstaat in de 
geslachtsorganen, want daar komt leven vandaan.  

Deze meditatie is voor iedereen en gaat om het samensmelten van jouw 
mannelijke en vrouwelijke energie met de levensenergie van de ander, om 
samen tot een diepere connectie te komen. Deze meditatie is dus ook erg 
goed om jouw mannelijke en vrouwelijke energie te balanceren. We 
bestaan namelijk uit beiden, maar bij veel mensen zijn deze energieën uit 
balans.  

Dit kun je doen met je partner, maar ook met een vriend(in). Het is 
belangrijk dat jullie helemaal openstaan voor jezelf en elkaar, omdat het 
om een bepaalde energie-uitwisseling van mannelijke en vrouwelijke 
energie en energie creatie gaat. Ga dit dus niet zomaar even met iemand 
doen, maar kies bewust de persoon uit met wie je dit wilt doen. Je kunt 
eventueel een hoofdkussen of meditatiekussen gebruiken zodat je 
comfortabel tegenover elkaar kunt zitten.  

In deze meditatie werk je vooral met energie. Je start deze meditatie door 
eerst een connectie te maken met jezelf en je eigen levensenergie, door 
middel van ademhaling en visualisatie. Vervolgens connecten jullie met 
elkaars energie en creëren jullie een micro cosmic orbit (collaboratie van 
jullie energieën) waarmee jullie jullie connectie verdiepen en versterken.  

Het is aan te raden om de micro cosmic orbit eerst zelf onder de knie te 
krijgen voordat je het met een ander gaat doen, zodat je bekend raakt met 
deze energie en deze methode en dat het soepeler gaat als je dit met zijn 
tweeën gaat doen. Neem vooral ook de tijd. Het kan zeker een aantal 
weken of maanden duren voordat je deze energie volledig kunt ervaren. 
Het hangt er ook vanaf wat jouw ervaring is met het waarnemen van 
energie en meditatie. Als je nog niet veel hebt gemediteerd en nog niet 



veel bewust met energie bezig bent geweest, is het niet raar als je nog 
niet veel sensaties ervaart. Push jezelf niet, maar laat het zijn zoals het is. 
Hoe vaker je deze meditatie doet, hoe makkelijker het wordt.  



7. Deep self love: micro cosmic orbit meditatie voor diepe 
connectie, healing en liefde voor jezelf (3)  
Tijdsduur: 20:00 minuten Geluid: Pure 369 Hz frequentie  

Heb jij last van bepaalde blokkades die jou tegenhouden rondom liefde 
geven en ontvangen bij zowel jezelf of een ander? Deze meditatie helpt 
jou om blokkades te verwijderen, om jouw levensenergie te activeren, te 
balanceren en goed te laten doorstromen en meer zelfliefde te ervaren op 
diep niveau.  

Deze meditatie connect jou op verschillende levels met jezelf: fysiek, 
mentaal, emotioneel en spiritueel. Het is een oefening die in tantra wordt 
gebruikt om je te connecten met jouw mannelijke en vrouwelijke 
energieflow, oftewel jouw levensenergie. Deze energie ontstaat in de 
geslachtsorganen, want daar komt leven vandaan.  

Deze meditatie is voor iedereen en gaat om het samensmelten van jouw 
mannelijke en vrouwelijke om zo in balans te komen en de connectie met 
jezelf te versterken. Deze meditatie is dus erg goed om jouw mannelijke 
en vrouwelijke energie te balanceren. We bestaan namelijk uit beiden, 
maar bij veel mensen zijn deze energieën uit balans. Dit kun je doen met 
je partner, maar ook met een vriend(in). De meditatie voor twee personen 
vind je ook in deze meditatiebundel.  

Je kunt eventueel een hoofdkussen of meditatiekussen gebruiken zodat je 
comfortabel tegenover elkaar kunt zitten.  

In deze meditatie werk je vooral met energie. Je start deze meditatie door 
eerst een connectie te maken met jezelf en je eigen levensenergie, door 
middel van ademhaling en visualisatie. Vervolgens creëer je een micro 
cosmic orbit (volledige doorstroom van jouw levensenergie), waardoor jij 
jouw levensenergie versterkt en jezelf opent om dichterbij je ware zelf en 
jouw eigen kracht te komen.  

Het is aan te raden om de micro cosmic orbit regelmatig te doen zodat je 
bekend raakt met deze energie en deze methode. Op deze manier sta jij 
dagelijks sterker in je eigen kracht en is het makkelijker om te leven vanuit 
het moment. Neem vooral ook de tijd. Het kan zeker een aantal weken of 
maanden duren voordat je deze energie volledig kunt ervaren. Het hangt 
er ook vanaf wat jouw ervaring is met het waarnemen van energie en 
meditatie. Als je nog niet veel hebt gemediteerd en nog niet veel bewust 
met energie bezig bent geweest, is het niet raar als je nog niet veel 
sensaties ervaart. Push jezelf niet, maar laat het zijn zoals het is. Hoe 
vaker je deze meditatie doet, hoe makkelijker het wordt.  



8. Abundance activation: meditatie voor herconditionering 
naar jouw natuurlijke staat van overvloed (1)  
Tijdsduur: 12:12 minuten Geluid: Pure 432 Hz frequentie  

Merk jij dat jij een beperkte visie hebt op overvloed en denk je dat er altijd 
te weinig is in plaats van genoeg? Heb jij bewust of onbewust een 
negatieve associatie met geld, waardoor je het nooit volledig kunt 
aantrekken? Denk jij dat je altijd moet kiezen tussen bepaalde dingen (of 
het één of het ander) in plaats dat je in staat bent om alles te nemen? Zie 
je sneller het negatieve perspectief in plaats van het positieve 
perspectief? Dan gaat deze meditatie jou helpen om blokkades te 
verwijderen in jouw abundance flow, zodat jij voorspoed en overvloed zal 
aantrekken op alle vlakken in je leven. Van liefde en geluk tot geld.  

Abundance betekent overvloed. Het is onze natuurlijke staat om te leven 
in overvloed. Als je kijkt naar hoe de natuur werkt, zie je alleen maar 
abundance. De natuur komt oorspronkelijk niets tekort. De enige die iets 
tekort komt, is de mens. Wij denken vanuit schaarste, dat er nooit genoeg 
is van iets. En daar worden we ook egoïstisch van, omdat we dan gaan 
leven vanuit overlevingsstand, waarin we niet meer delen met anderen en 
alles voor onszelf willen houden. Van liefde tot geld. Als jij leeft vanuit 
abundance, weet je dat er genoeg is voor iedereen en ben jij ook in staat 
om dit te delen met de wereld. Je deelt liefde, je deelt mogelijkheden, je 
deelt geld. Door te leven vanuit abundance maak je de wereld dus niet 
alleen mooier voor jezelf, maar ook voor anderen.  

Deze meditatie zorgt ervoor dat jij jouw frequentie verhoogt naar je juiste 
staat om abundance aan te trekken. Als je deze staat hebt bereikt, ga ik 
door met een aantal krachtige affirmaties om jouw onderbewustzijn te 
herconditioneren naar een staat van overvloed in plaats van een staat van 
schaarste. Door deze meditatie regelmatig te doen, zal jouw frequentie 
automatisch verhogen waardoor jij automatisch in de juiste frequentie leeft 
en dus vanuit jezelf de flow van abundance aantrekt.  

Je start de meditatie door te connecten met je zelf door middel van 
ademhaling. Vervolgens maak je een connectie met jouw heart space en 
verhoog jij jouw frequentie, zodat jij vanuit deze staat de krachtige 
affirmaties diep tot je kunt nemen.  



9. Life booster: meditatie voor het opwekken van seksuele 
energie (levensenergie) en diepe connectie en healing 
met jezelf (3)  
Tijdsduur: 22:48 minuten 
Geluid: Muziek met 369 Hz frequentie  

Heb jij last van trauma’s, blokkades, te weinig zelfliefde en 
zelfwaardering? Merk je dat je ongelukkig bent, misschien wel depressief? 
Of merk je dat je op seksueel en liefdesgebied blokkades hebt, zoals 
iemand dichtbij laten en / of geen goede balans in jouw mannelijke en 
vrouwelijke energie? Deze meditatie gaat jou helpen om pijn en blokkades 
op te ruimen en het te vervangen door healing en liefde, zodat jij in liefde 
kunt leven in plaats van in pijn en ongemak.  

Veel trauma’s en blokkades liggen verborgen in je tweede chakra, de 
chakra dat zich bevindt in je onderbuik, bij jouw geslachtsorgaan. Door 
blokkades kan jouw seksuele energie niet volledig stromen, waardoor je 
bijvoorbeeld onbalans kunt ervaren in jezelf en in jouw mannelijke en 
vrouwelijke energie.  

Seksuele energie is namelijk belangrijker dan je denkt, want het is letterlijk 
jouw levensenergie. We kunnen ons fysiek voortplanten en daarmee 
leven creëren, maar we vergeten vaak zelf dat we deze levensenergie 
vooral voor onszelf goed moeten onderhouden, want dit is letterlijk het 
leven dat door je heen stroomt.  

Deze meditatie en oefening helpen jou je seksuele energie op te wekken 
vanuit je geslachtsorgaan, want dat is waar leven ontstaat. De opbouw 
van deze levensenergie zorgt ervoor dat blokkades en trauma’s worden 
gehealed en jij je veel vrijer gaat voelen in je eigen lichaam. Deze 
meditatie en oefening staan daarom ook voor zelfliefde, omdat het ervoor 
zorgt dat jij jezelf meer durft te uiten, dat jij je vitaler gaat voelen, dat jij 
meer liefde voelt en dat jij je niet meer voor jezelf hoeft te schamen of 
negatief praat over jezelf. De connectie met jezelf wordt dieper.  

In deze meditatie werk je met de kracht van energie, ademhaling en 
lichaamsbeweging. Door jouw fysieke lichaam op een bepaalde manier te 
bewegen, aansluitend op jouw ademhaling, kun jij energie opwekken en 
het aansturen. Je connect daarom op diep niveau met jezelf. Voor extra 
duidelijkheid zie je op de volgende pagina de ademhalingstechniek in 
beeld.  



10. Centre yourself: basismeditatie voor balans en 
connectie met jezelf, de aarde en het universum (1)  
Tijdsduur: 09:02 minuten Geluid: Stilte  

Wil jij meer stabiliteit, kracht en balans ervaren? Merk jij dat jouw energie 
niet volledig doorstroomt en / of dat je weinig energie hebt? Wil jij een 
diepere connectie met jezelf en hogere krachten ervaren? Deze meditatie 
helpt jou om jouw stabiliteit terug te krijgen en om een goed 
gebalanceerde basis neer te zetten in jezelf, zodat jij vanuit jouw eigen 
gebalanceerde kracht door de dag heen gaat, in plaats dat je je steeds 
laat meeslepen door externe factoren zoals mensen en bepaalde 
situaties.  

Dit is één van de eerste meditaties die ik ooit heb gedaan en doe ik nu al 
zo’n zes jaar lang bijna dagelijks. Het is een snelle meditatie die ervoor 
zorgt dat je in je eigen kracht staat en dat je gebalanceerd door de dag 
heen kunt.  

In deze meditatie werk je met energie en visualisatie. Als je vaker 
mediteert, zal je ook lichamelijke sensaties ervaren tijdens deze meditatie, 
zoals tintelingen in je voetzool of in je handen of je lichaamstemperatuur 
die lijkt te verhogen. Als je geen fysieke sensaties ervaart is dat natuurlijk 
ook prima, dan komt dat nog wel. Deze meditatie kun je op elk moment 
van de dag doen. Om je dag te starten, maar ook als je merkt dat je even 
laag in jouw energie zit of je even down voelt.  



11. Purification & clarity: pran vayu meditatie voor 
helderheid in je brein (2)  
Tijdsduur: 08:19 minuten Geluid: Stilte  

Voel jij je overwhelmed? Zie je door de bomen het bos niet meer en / of 
heb je geen heldere visie van wat je moet doen? Deze meditatie helpt jou 
om jouw brein op te schonen en het weer puur, helder en licht te maken in 
plaats van een overprikkeld brein. Je kunt weer helder nadenken, voelt 
meer rust en ervaart meer duidelijkheid.  

Vayu betekent ‘vooruit stromende wind’ en dit kun je zien als de wind of 
energie die door jouw lichaam heen stroomt. Vayu bevindt zich in je heart 
space en deze energie stroomt dus vooral door je borst. De flow van deze 
energie is inwaarts en opwaarts.  

Deze Pran Vayu meditatie is visueel en energetisch, gebaseerd op 
ademhaling. Probeer jezelf hier niet teveel in te forceren bij deze 
meditatie. Sta jezelf toe om gewoon te voelen, te ervaren en jezelf over te 
geven aan deze ervaring.  



12. Turn pain into power: meditatie voor transformatie van 
pijn naar (zelf)liefde (1)  
Tijdsduur: 14:32 minuten Geluid: Stilte  

Merk je dat je je laat tegenhouden door pijn, blokkades en negativiteit? 
Deze meditatie helpt jou om jouw pijn om te zetten in power, vanuit liefde 
en healing. Na de meditatie voel jij je opgeluchter, lichter en liefdevoller.  

Dit is een oud tantrische meditatie voor zelfliefde en het creëren van liefde 
om je heen. Deze oude methode werkt uplifting, vooral in situaties waarin 
we ons machteloos voelen. Deze meditatie kun je zo vaak en zo lang 
doen als je zelf wilt.  

In deze meditatie werk je met energie en stuur je het zelf aan door middel 
van ademhalingstechnieken. Je connect met je heart space en maakt 
gebruik van jouw eigen healing abilities om jezelf van pijn te verlossen en 
om dit om te zetten naar kracht.  



13. Cord cutting: meditatie voor het losmaken van 
negatieve connecties met personen (break-up) (3)  
Tijdsduur: 13:45 minuten  

Geluid: Muziek  

Heb jij een relatie beëindigd en / of wil je een negatieve lijn tussen jou en 
een persoon verwijderen? Misschien heb je een lastige band met een 
familielid, heeft een vriend of vriendin jou pijn gedaan of heb je een eind 
gemaakt aan een romantische relatie en wil je het energetisch goed 
afsluiten, zodat je geen negatieve karma krijgt en zodat deze persoon jou 
niet kan weerhouden van jouw volledige potentie. Dit is een diepgaande 
meditatie waarin jij de negatieve lijn tussen jou en de persoon in kwestie 
verwijdert, zodat jij in jouw volledige energie staat en jij niet meer de 
negativiteit van de persoon in kwestie bij je draagt.  

As you may know, is alles energie. Energie kun je uitwisselen en 
verbinden. Dat is ook precies wat er gebeurt met mensen, dieren en 
energie om je heen. Van de mensen die je op straat tegenkomt tot de 
mensen met wie je ooit een relatie hebt gehad. Dit worden ook wel 
energetische koorden of energetische banden genoemd. Zo’n koord kan 
zowel positief als negatief voor je werken. Het is daarom belangrijk om 
alle energetische koorden die je niet meer nodig hebt te verwijderen, 
zodat je goed in je eigen energie blijft. Een negatieve energetische 
verbinding kan jou namelijk omlaag trekken, vaak zonder dat je doorhebt 
dat het hieraan ligt.  

Vaak op het moment dat je wilt groeien, word je tegengehouden. Het is 
erg belangrijk om eerst naar jezelf te kijken, aangezien jij jezelf vaak 
tegenhoudt door bijvoorbeeld vicieuze cirkels en blokkades, maar het zijn 
ook vaak de mensen in je omgeving en anderen met wie jij een 
energetische koord hebt die jou tegenhouden. Vaak zelfs de mensen van 
wie je het in eerste instantie niet verwacht. Dit komt erg vaak voor binnen 
familie, met name het energetisch koord tussen moeder en kind. Maar 
ook tussen partners en vrienden.  

In mijn E-book ‘Leider van Geluk’ lees je veel meer over het belang van 
jouw omgeving, maar nu gaan we het puur hebben over het losbreken 
van energetische koorden. Als je meer diepgang en achtergrondinformatie 
wilt over het belang van jouw omgeving, raad ik je aan om vooral 
hoofdstuk 6 van mijn E-book goed door te lezen. Onthoud dat iedereen 
doet wat hij of zij denkt dat goed is en dat mensen jou vaak niet expres 
omlaag trekken, maar dat het vanuit een blokkade in hunzelf komt. 
Oordeel anderen dus niet.  



Als je bewust wordt van de persoon die jou (steeds) omlaag trekt, kun je 
deze persoon fysiek uit je leven verwijderen. Je kunt een relatie 
beëindigen. Maar dan alsnog bestaat de energetische band tussen jullie 
en dat kan jou nog steeds omlaag trekken. Als je merkt dat het beter is om 
iemand op afstand te houden, is het vaak ook een goed plan om het 
energetisch koord tussen jullie te verbreken en dat is precies wat we in 
deze meditatie gaan doen. Het verbreken van een energetisch koord kan 
overigens ook met mensen die jij nog wél in je leven wilt houden. Het gaat 
erom dat jouw energie weer van jou is en dat jij niet omlaag wordt 
getrokken.  

Vooral bij ex partners en bedpartners is het belangrijk om de energetische 
lijn los te maken, aangezien de energetische lijn hier een stuk dieper ligt, 
omdat je elkaar energetisch erg dichtbij hebt gelaten. Doe je dat niet, dan 
neem je oude relaties mee naar het heden en dat kan zowel jou als je 
nieuwe partner in de weg staan. Door het verwijderen en disconnecten 
van deze energetische koorden, laat jij het verleden achter je (inclusief de 
pijn) en kun jij verder met jouw healing proces.  

Niet alle energetische banden hoeven verwijderd te worden. Energetische 
banden zijn iets moois, samensmelting en connecties kunnen namelijk 
iets mooiers en groters creëren dan wanneer jij alleen zou zijn en niet in 
contact zou staan met andere energie. Dat zou ook onmogelijk zijn. 
Gelijkwaardige en waardevolle banden moet je koesteren, daarmee breng 
je elkaar verder. Wees dus heel bewust welke band wel of niet goed voor 
je is, dat voel jij zelf het beste aan.  

De meeste energetische koorden kun je vrij makkelijk verwijderen door 
middel van bewustwording en meditatie. Een energetisch koord hoeft niet 
altijd in één keer weg te zijn, soms is het nodig om er vaker aan te 
werken. Mocht het je echt niet zelf lukken, kun je altijd hulp van anderen 
inschakelen, zoals een spiritueel coach.  

Dit is een meditatie, gebaseerd op energie door middel van visualisatie, 
om de energetische lijnen tussen jou en anderen te verwijderen. Het is 
belangrijk dat dit op een liefdevolle manier gebeurt en niet vanuit haat. Als 
je dit vanuit haat, schuld of andere vervelende emoties doet, zal het 
energetische koord in stand blijven. Deze meditatie zorgt daarom ook 
voor een stukje vergeving. Als je deze meditatie opvolgt zal je precies het 
juiste doen.  



14. Let go & move on: meditatie voor loslaten, healing en 
moving on (2)  
Tijdsduur: 10:55 minuten 
Geluid: Muziek met 432 Hz frequentie  

Merk jij dat je onnodig een stukje negativiteit met je meesleept, door een 
persoon, situatie of plaats, waardoor jij onnodig pijn lijdt? Wil jij leren 
loslaten en wil je weer vrij kunnen doorgaan met jouw leven, zonder dat jij 
jezelf tegen laat houden? Deze meditatie helpt jou met het loslaten van 
negativiteit, zodat jij de positieve aspecten hieruit kunt meenemen en kunt 
doorgaan met jouw leven vanuit vrijheid.  

We laten ons dagelijks leiden door gebeurtenissen uit ons verleden en 
meestal zijn dat niet de positieve gebeurtenissen. Door deze 
gebeurtenissen kan het zijn dat je altijd een wrok met je meesleept, 
waardoor je veel minder energie hebt dan je werkelijk hebt. Of een 
persoon heeft ons zo erg gekwetst, dat het ons dagelijks achterna komt. 
Het meeslepen van negatieve gebeurtenissen werkt als een anker: je 
houdt jezelf tegen en de stappen die je probeert te zetten zijn veel 
moeilijker, omdat er een anker achter je hangt. Hoe hard jij ook je best 
doet, je komt maar niet vooruit of in ieder geval je komt niet ver genoeg. 
Zodra jij dat anker loslaat, ben jij in staat om te leven in jouw volledige 
potentie. Er valt een last van je schouders, je kunt weer stappen zetten en 
opeens lijk je de wind mee te hebben in plaats van tegen.  

Of het nu gaat om een break-up, negatieve gedachten, een moeilijk jaar 
of iets anders dat je niet langer meer bij je wilt dragen: deze meditatie zal 
je helpen om het los te laten en ervan te healen zodat je weer verder kunt 
met je leven. Je geeft de situatie een nieuwe betekenis, zodat je het in 
jouw voordeel kunt gebruiken in plaats van in je nadeel. Dit is jouw 
moment om het achter je te laten en om naar the next level te gaan.  

Deze meditatie is gebaseerd op energie. Je start deze meditatie met 
bewustwording en het opsporen van blokkerende energie in jouw lichaam 
en vervolgens stuur jij deze energie aan doormiddel van 
ademhalingstechnieken. Je laat de negativiteit energetisch los en 
vervolgens koppel je er sterkere associaties aan door de krachtige 
affirmaties in deze meditatie, zodat jij deze negativiteit kunt loslaten en 
weer de vrijheid creëert om stappen vooruit te zetten in jouw eigen kracht.  



15. Peaceful breathwork: breathwork meditatie bij angst 
en stress (1)  
Tijdsduur: 08:56 minuten  

Geluid: Stilte  

Ben jij angstig, heb jij paniekaanvallen, ben jij gestrest en / of voel jij je 
overwhelmed? Deze simpele, maar krachtige meditatie helpt jou mede 
door middel van een ademhalingstechniek om weer terug in jouw kracht 
te komen, zodat jij vanuit kalmte, stabiliteit en vrede kunt handelen.  

Dit is een snelle, krachtige breathwork meditatie die je altijd en overal kunt 
doen. Deze meditatie is erg geschikt in tijden van stress en angst. Als ik in 
stress leef, word ik vaak automatisch angstig en daardoor krijg ik 
lichamelijke klachten, zoals kortademigheid (hyperventilatie) en 
hartkloppingen. Gelukkig ben ik nu op een punt in mijn leven waarin dit 
niet meer ter spraken komt, maar zeker toen het wat minder goed met me 
ging, heb ik enorm veel aan deze ademhalingstechniek gehad!  

Deze meditatie helpt je enorm met het stabiliseren van jouw hele zijn. Het 
brengt je terug naar veiligheid en naar het heden. Dankzij een bewuste, 
diepe en stabiele ademhaling, kom jij weer in je eigen kracht te staan. Je 
kalmeert je geest, jouw energetisch lichaam én jouw fysieke lichaam.  

Of je nu angstig en / of gestrest bent of niet, ik raad het je zeker aan om 
deze meditatie dagelijks te doen, zodat jij een stabiele ademhaling voor 
jezelf creëert. We ademen vaak verkeerd: kort, onregelmatig en 
oppervlakkig. Dat zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld niet volledig in het 
moment bent, niet volledig in jouw kracht staat en jouw lichaam past zich 
erop aan door bijvoorbeeld sneller stresshormonen aan te maken. Door 
een goede, stabiele ademhaling zal jij merken dat jouw leven hierdoor 
positief zal veranderen, aangezien jij beter vanuit jouw kracht en kalmte 
zal handelen.  

In deze meditatie werk je met een effectieve ademhalingstechniek om 
jezelf weer te stabiliseren en jezelf tot kalmte te laten komen. Vervolgens 
werk je met positieve energie en laat je dit door jouw lichaam en 
energetisch veld stromen, zodat jij de meditatie eindigt met een 
gestabiliseerd, positief gevoel.  
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