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Welkom! 

Dag mooi mens, 

Ik vind het bijzonder en magisch dat dit e-book nu bij jou is en je 

dit leest. Het is het resultaat van het volgen van mijn inspiratie en 

mijn intuïtie. Mijn intentie met dit e-book is dat je, door dit te 

lezen en de oefeningen te doen, mag geïnspireerd zijn om je eigen 

intuïtie verder te ontwikkelen en van daaruit een leven te leiden 

in Flow! Zodat je met een open hart in de wereld mag staan en 

ook weer andere mensen mag raken in hun hart te openen. Dat 

het een bijdrage mag zijn voor een liefdevolle wereld waar 

mensen leven vanuit het hart.  

 

Over mezelf 

Mijn naam is Caroline Rodts, geboren te Sint-Laureins in 1973. Ik 

ben moeder van 2 volwassen zonen en woon samen met Geert, 

mijn levenspartner, op een prachtige plek in de Vlaamse 

Ardennen. Deze plek in de natuur is er gekomen door mijn intuïtie 

te volgen en hier kom ik thuis bij mezelf. Op deze plek inspireer ik 

en help ik mensen om ook dichter bij zichzelf te komen.  

In mijn praktijk werk ik als lichaamsgericht therapeut 

(Centering®), vrouwencoach en healer. In mijn werk richt ik me op 

vrouwen die verlangen naar verbondenheid en willen thuiskomen 

bij zichzelf. Vanuit mijn eigen levensweg en ervaring is het diepe 
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geloof ontstaan dat we eerst de weg naar binnen dienen te gaan, 

thuis te komen bij onszelf. Om van daaruit terug, ‘aanwezig’ en in 

verbinding met wie we écht zijn, in de wereld te stappen. Op een 

bezielde en verbonden manier. 

Mijn missie is vrouwen te inspireren om óók deze weg te gaan 

zodat ze opnieuw vreugde en geluk in hun leven kunnen ervaren. 

Veel leesplezier! 

Liefs, Caroline 
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Waarom vanuit je intuïtie leven? 

Herken je dit? 

 Twijfel je vaak?  

 Vind je het moeilijk om te beslissen en keuzes te maken? 

 Denk je er veel over na en nog eens overdenken? 

 Vergelijk je jezelf vaak met anderen? 

 Ga je vaak kijken hoe anderen het doen en brengt  dit je 

energie naar beneden? 

 Ben je bang voor oordeel en kritiek? 

 Uit de angst die dit teweeg brengt, pas je je dan maar 

aan? 



6 
 

Mijn verhaal... 

Ik heb ergens een diep geloof dat, leven vanuit mijn hart of mijn 

intuïtie de enige echte waarheid voor mij is. Ondanks het feit dat 

ik heel lang veel bevestiging nodig had, bleef ik dit geloof 

behouden.  Als kind al geloofde ik, of verlangde ik beter gezegd, 

om te communiceren met dieren.  Ik geloofde dat zij mij de echte 

waarheid zouden vertellen. Ik wist toen natuurlijk nog niet dat die 

onzichtbare wijsheid ook in mezelf zat. Ik herinner me ook flarden 

dat ik als kind de volwassenen vaak niet ‘echt’ vond. Dat sommige 

dingen niet klopten volgens mijn ervaring. Of soms zag ik ze zaken 

verdraaien of dingen vanuit een emotie zeggen en doen die voor 

mij niet klopten.  Ik denk dat ik daardoor troost en hoop vond bij 

de dieren. En ergens koesterde ik nog een stille hoop dat zij wel 

echt waren.  

Gaandeweg in mijn opgroeien begon ik te twijfelen aan mezelf. Ik 

begon stilaan te geloven wat anderen zeiden; over mezelf, over  

hoe het moest, over  hoe het was.  

Veel cliënten die bij mij in de praktijk komen herkennen dit 

verhaal: onze ouders en opvoeders wisten ‘het’ beter en als kind 

was je afhankelijk van je ouders om te overleven.  Als dit wat 

extreem doorgedreven werd, kon je als kind, en nadien als 

volwassene, sterk gaan twijfelen aan jezelf. Zo is het ook bij mij 

gegaan. Ik had enerzijds een sterke wil, maar begon direct te 

twijfelen aan mezelf. Ik kreeg later als volwassene ook vaak te 

horen dat ik geen eigen mening had. Gelukkig is ergens diep 

vanbinnen mijn verlangen naar echtheid en waarheid bewaard 

gebleven. En ook mijn geloof in het onzichtbare. 
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Op een gegeven moment, zo’n 15 jaar geleden, ben ik beginnen 

oefenen in toch eens mijn intuïtie beginnen te volgen. Gewoon als 

spielerij. En van daaruit, met vallen en opstaan heb ik ontdekt dat 

daar moois en wonderen uit ontstaan! 

Het is vandaag nog steeds mijn sterkste geloof, dat datgene wat 

uit ‘mezelf’, mijn eigen ‘Wijze stem’ voortkomt, voor mij mijn 

waarheid is. Ik connecteer mij met iets dat groter is in mezelf. 

Alles wat ik tegenwoordig creëer komt voort uit deze Bron. Dit 

vertrouw ik. Dit is mijn stem in verbinding met de Wijze Vrouw in 

mezelf. En enkel vanuit deze stem kan ik anderen raken in hun 

hart. Omdat het vanuit mijn hart komt. En natuurlijk laat ik me 

ook graag inspireren door anderen. Ik leer graag bij, dagelijks! 

Maar nu kan ik veel beter voelen wat er  voor mij klopt en waar ik 

in mee tril en waar niet.  

Voor alle duidelijkheid: natuurlijk heb ik momenten of perioden 

waar ik er minder bij kan. Dat hoort er ook bij. Alles in het leven is 

cyclisch. En als ik nieuwe inspiratie volg, komen bij mij ook vaak 

belemmerende overtuigingen om de hoek kijken. Ik groei ook. 

Maar eenmaal het visioen of de boodschap gevoeld weet ik 

gewoon dat het klopt en dat ik dit dien te volgen. Op die manier 

bouw je vertrouwen op met je zelf en vormt dit een stevige basis 

voor momenten dat je moedig moet zijn of uitgedaagd wordt om 

te gaan voor je droom of verlangen.  
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Heb jij ook dit verlangen? 

 Heb jij ook het verlangen om jouw eigen waarheid te leven? Lees 

dan verder! Ik nodig je uit om de oefening in te gaan die ik straks 

aanreik! 

Want het is ook mogelijk voor jou...leven vanuit je 

intuïtie! 

Hoe zou het zijn als ieder mens op aarde gewoon zijn of haar 

eigen waarheid zou leven en spreken? Leven vanuit het Hart? 

Verbonden met hun eigen liefdevolle en Goddelijke Bron? 

Ik heb daar wel een beeld bij. Het zou in ieder geval niet 

gebrainwashed, aangepast, verdoofd, mee lopen met de kudde... 

zijn, uit angst om niet graag gezien te worden of uit angst om er 

niet bij te horen of uitgestoten te worden. 

Hoe zou het zijn als jij .. .   

 je goed genoeg voelt 

 je vrij voelt om gewoon jezelf te zijn 

 je vrij voelt om jezelf te exploreren en je te ontplooien als 

dat je wens is  

Ik zie een wereld voor mij vol vriendelijkheid, vol liefde, zonder 

oordeel. Een leven waar we allemaal het gevoel hebben dat we 

stromen. Dat we een bezield en verbonden leven leiden. Leven in 

“go with the flow” en het leven vieren! In harmonie en ten 

dienste van het Grotere Geheel. Een Liefdevolle Aarde. 
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Reflectie oefening 

 Neem er even pen en papier of je dagboek bij en doe de 

volgende oefening: 

 Sluit even je ogen, 

 Adem eens diep in en uit,   

 Voel de aarde onder je voeten, 

 Leg je hand op je hart beantwoord volgende vragen alsof 

je een toverstaf hebt waarmee je alles kunt toveren: 

Hoe zou de wereld er voor jou uit zien als iedereen zijn intuïtie en 

hart zou volgen? 

- 

- 

- 

- 

- 

Hoe zou jouw leven er uit zien als jij je intuïtie en hart zou durven 

leren volgen? 

- 

- 

- 

- 

-  
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In 7 stappen je intuïtie ontwikkelen 

1. Eerste stap: Aarden! 

Dit is hoe ik het zie. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten: “voel waar je 

wel of niet in meetrilt”. Want daar gaat het nu net om hé, dat je 

jouw eigen waarheid leert voelen! 

Waarom aarden? Aarden gaat over in je lichaam komen. In je 

fysieke lichaam. Maar ook je emotionele, energetische en 

mentale lichaam hebben gronding nodig. Aarden doe je het 

makkelijkst via je fysieke lichaam. De rest volgt vaak als vanzelf. 

(bv Als ik iemand behandel op de behandeltafel: aarden via haar 

voeten, dan komt de emotie, als die er is, al snel vrij. Dat is een 

mooi voorbeeld hoe alles met elkaar verbonden is.) 

We zijn hier op aarde om onze ziel te belichamen. M.a.w. de 

hemel op aarde te brengen. Of incarneren wordt het ook wel 

genoemd. “Incarnare” (Latijn) betekent letterlijk: ‘in het vlees 

komen’.  

Luisteren naar je Ziel of de Wijze in jou = je intuïtie volgen. 

Aangezien je in verbinding met je Ziel je missie hier op aarde komt 

neerzetten of leven, is het belangrijk om er materie en actie aan 

te koppelen.  Zodat het ook aards kan worden. Het symbool voor 

de aarde en de materie is inderdaad ons fysieke lichaam! Daarom 

is het dus belangrijk dat je oefeningen of activiteiten doet die je 

aarden. Ik geef je straks een aantal voorbeelden die voor mij 

werken. 

Sommige mensen vinden “intuïtie” en “vanuit het hart leven” 

nogal zweverige materie. Als ik het zo uitleg kan het inderdaad 

zweverig klinken. En dat is het eigenlijk ook. Wij zijn immers al 
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Licht! Daar hoef je geen moeite voor te doen. Nét daarom, lieve 

vrouw, is het  zo van belang om te aarden, om je ziel te 

belichamen. In je lichaam te komen. Enkel zo kun je je zielepad of 

je missie hier op aarde leven, en genieten van al dit moois. We 

aarden als het ware onze Inspiratie.  

Ook belangrijk! Soms hoor je wel eens iemand zeggen: die 

persoon is té geaard. Kan dit wel? Het is inderdaad ook belangrijk 

dat je je bewust wordt van het Licht dat je bent. Zodat je op een 

bewuste manier deze hemel- en aarde-energiën kunt verbinden in 

je hart, in je leven. Je creëert op deze manier ook betekenis in je 

leven. Zingeving en van betekenis zijn, zijn belangrijke waarden 

om gelukkig te kunnen zijn. 

Hoe weet je nu of je geaard bent? Dit is ervaring, je voelt het. Als 

iemand in een sessie bij mij nadien van de behandeltafel komt, 

vraag ik altijd om eens te voelen. Zo merken ze het verschil, wat 

er veranderd is. Het kan in het begin zelfs heel onwennig en zwaar 

voelen. 

Ikzelf besteed hier dagelijks aandacht aan. Ik voel meteen 

wanneer mijn aarding weg is. Als ik wel geaard ben heb ik een 

gevoel van diepe rust in mijn lichaam. Ook als ik bv. enthousiast 

ben kan ik dit voelen. Het voelt aan als een soort  ‘volheid in 

beweging’. Zwaar en licht tegelijk. Ik voel me precies ‘ingeplugd’ 

in de aarde. Ik ervaar “going with the flow”. Ik voel me zelfzeker 

en ontvankelijk. Rustig, en in het hier en nu. Een gevoel van 

dankbaarheid, vertrouwen en gelukzaligheid overspoelen mij. Ik 

voel me gedragen en verbonden.  

Natuurlijk voel ik me niet altijd zo! Ik heb ook mijn oefeningen te 

doen. En soms zit ik in een fase dat ik er gewoon moeilijker bij 
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kom. Ook dit werkt cyclisch en is afhankelijk van hoe verbonden ik 

me voel. Emotionele processen, transformatie processen en 

noem maar op kunnen ons ook uit onze aarding brengen. Alles is 

met alles verbonden, remember... 

Het gevoel van aarding kan je soms zomaar overkomen. Maar in 

deze maatschappij leven de meeste mensen zoveel in hun hoofd 

dat hun aarding ver te zoeken is.  

Je kunt het leren! In mijn werk met vrouwen is dit één van de 

grootste thema’s die spelen.  Zakken, stilvallen en in het lichaam 

komen. 

Verschillende manieren om je aarding te versterken 

Het is kunst om de juiste toegangspoort te leren voelen welke je 

in je lichaam brengt. Bij mij werkt niet alles altijd. Hier geldt ook 

weer: ga zelf de ervaring in en test het uit. 

 Wandelen in de natuur 

 In de moestuin werken, met je blote handen in de aarde 

wroeten 

 (sommige) meditatieoefeningen 

 Gewoon “zijn”, niets doen en aanwezig zijn 

 Op de grond of de aarde liggen 

 Met blote voeten op het gras lopen 

 Dansen 

 In de bedding van een vrouwencirkel zijn (rode tent bv) 

 Een lichaamswerksessie (bv Centering, Chakrasessie of 

holistische massage) 

 Vertragen! En stilvallen 
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 Je voetzolen openen naar de aarde: voetchakra’s (Ja! 

Probeer het nu meteen terwijl je dit leest) 

 .... 

Reflectie oefening aarden 

Neem terug pen en papier of je dagboek en beantwoord de 

volgende vragen: 

 Wanneer, waar of hoe en bij wie...heb je het gevoel dat je 

je meer geaard voelt?  

 Dat je meer in je lijf komt of bent?  

 Dat je het gevoel hebt dat je meer op je voeten staat? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2. Herken de verschillende stemmen in jezelf! 

Om je intuïtie te leren volgen is het belangrijk om de stem te 

herkennen van je Innerlijke Gids, de Wijze Vrouw in jezelf, je 

Hogere Zelf. (Kies welke benaming bij jou past) 

Onze Innerlijke Gids spreekt een taal, via beelden, via 

synchroniciteiten, via ingevingen, via een ‘Weten’ enz ... Om die 

stem te leren herkennen moet je er een relatie mee opbouwen. 

Dat kun je doen bv. via een oefening die ik verderop beschrijf.  

Het is niet altijd even makkelijk om die stem te herkennen of te 

horen! Onze intuïtie spreekt tegen ons met een zachte, soms stille 

stem. Maar omdat we soms zoveel luide andere stemmen de 

boventoon laten nemen horen we dat zachte stemmetje niet. 

Andere stemmen zoals: je innerlijke criticus, je innerlijke 

gekwetste kind, de te goede moeder, de naïeve vader, de boze 

stiefmoeder (allemaal Archetypes), kunnen zodanig aan het 

woord zijn in je innerlijke dialoog dat je het bos door de bomen 

niet meer ziet (hoort).  

Voorbeelden van deze andere stemmen kunnen zich uiten als:  

 “speel op veilig”,  

 “het is te gevaarlijk”,  

 “dit brengt niets op”,  

 “je bent hier te dom voor”,  

 “ik kan dit niet”,  

 “de ander is beter, kan het beter”,  

 “wie ben ik om dit te doen”.  
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Of allerlei onverwerkte emoties die zich tonen als het gekwetste 

kind in jezelf, kunnen ook een belemmering vormen om je ware 

stem te horen. Lees daarover meer in de volgende stap. 

 

Je Innerlijke Gids daarentegen spreekt 

nooit vanuit angst, dwang of oordeel. Wel 

vanuit liefde. 
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3. Helen van Emoties 

Waarom is het belangrijk om emoties te helen die nog onverwerkt 

in je lichaam aanwezig zijn?  

Om bij je intuïtie te kunnen moet je bij je gevoel kunnen. Vaak 

spreekt je intuïtie vanuit je gevoel. Om te kunnen ‘fijn’ voelen , en 

zo het onderscheid te leren maken tussen intuïtie en emotie, 

moeten we eerst de geblokkeerde emoties weer laten stromen of 

helen. Dus je zou kunnen zeggen: onze ziel spreekt via ons gevoel. 

Maar om fijngevoelig te kunnen zijn moeten je emoties weer 

vloeibaar worden = emoties toelaten = emoties helen. 

Intuïtie > gevoel  > emoties  > vloeibaar  > water > vrouwelijke 

energie  

Vandaar dat je, door je te verbinden met het element water, vaak 

je toegang naar je intuïtie makkelijker maakt. Bv. tijdens een 

douche krijg ik vaak veel inspriratie. Maar ook tijdens een douche 

komen emoties vaak in beweging! Intuïtie is een vrouwelijke 

energie/kwaliteit. 

Heb je hulp nodig bij het helen van onverwerkte emoties? Of bij 

het doorbreken van belemmerende overtuigingen die zich kunnen 

uiten als de verschillende stemmen in jezelf? In het traject 

Thuiskomen bij jezelf leer ik aan de vrouwen een zelfheling tool. 

Hierbij ontwikkel je emotionele draagkracht. Neem gerust 

contact op voor een kennismakingsgesprek als je hier hulp bij wilt. 

  

https://www.vierhetleven.be/thuiskomen-bij-jezelf.html
https://www.vierhetleven.be/thuiskomen-bij-jezelf.html
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4. Meditatie als toegangspoort voor je intuïtie 

Mediteren kun je leren.  

Om bij die stille innerlijke stem te komen dien je zelf stil te 

worden! Stilvallen en naar binnen gaan. In een meditatie word je 

als het ware de waarnemer van dat wat op dat moment 

waargenomen wordt: het waargenomene. Dit zijn o.a je 

gedachten, je gevoelens, je emoties, fysieke gewaarwordingen en 

sensaties. Doordat je telkens weer zacht en mild en zonder 

oordeel je aandacht terug brengt bij jezelf, bij de stilte, bij de 

‘waarnemer’ in jezelf, kom je bij het wijze en stille deel van jezelf. 

Je intuïtie dient zich aan in allerlei vormen: beelden, ‘weten’, 

ingevingen... En het komt vanuit die stille plek. Je laat het naar je 

toe komen vanuit de stilte. (Er zijn veel verschillende vormen van 

meditatie) 

Zoals ik net al schreef: mediteren kun je leren. Ik heb er heel lang 

over gedaan om me er te leren aan over geven. Het was vaak een 

opdracht in een opleiding die ik volgde, ik kwam er vaak niet toe. 

Want, een van de grote thema’s in mijn leven was ‘leren 

stilvallen’. Dat is soms confronterend, herken je het? Als je stilvalt 

kom je jezelf tegen. Dat kan bv in de vorm van frustratie zijn, of 

verdriet...of allerlei stemmen gaan dan aan de gang: ‘ik kan dit 

niet’.  

Op een bepaald moment ben ik er dan toch aan begonnen om te 

oefenen. Ik heb ervaren hoe belangrijk en magisch mediteren is. 

Door bezig te zijn met het helen van mijn emoties en bij mezelf te 

leren blijven, ging een totaal nieuwe wereld voor me open.  Ik 

vind het zalig nu! En zeer voedend! 
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Miracles do exist!  

Ondertussen is meditatie een belangrijk onderdeel in mijn werk. 

Ik leer de vrouwen in mijn praktijk een heel eenvoudige doch 

doeltreffende manier van mediteren aan. Het is een vrouwelijke 

manier van mediteren om te leren ontvangen en zich te openen.  

 

 

“Ik geloof dat we eerst de weg naar binnen 

dienen te gaan. Thuis komen bij onszelf, bij onze 

ware essentie. Om van daaruit terug, aanwezig 

en in verbinding met wie we écht zijn, in de wereld 

te stappen. Op een bezielde en verbonden manier.” 

– Caroline Rodts 
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5. Zo bouw je (zelf)vertrouwen op 

Als je je intuïtie wilt leren volgen zul je uiteraard vertrouwen 

moeten opbouwen in jezelf. Zodat je je innerlijke stem durft te 

volgen. Vaak gaat een intuïtieve ingeving over iets wel of niet te 

doen.  Je zult er een actie moeten aan koppelen. Je brengt iets in 

beweging vanuit jezelf. Of je volgt een creatieve of inspiratie 

impuls. 

Als je hier nog niet zo goed in geoefend bent kom je soms je 

angsten tegen. Of andere stemmetjes zoals ik hierboven al 

beschreef.  

Vanuit angst iets wel of niet doen is totaal anders dan vanuit 

liefde iets wel of niet doen. Het eerste houdt je klein en stopt je 

stroom. Vanuit liefde voel je je stromen en je voelt je rustig. 

Ook als je wel al getraind bent in je intuïtie te volgen heb je soms 

echt moed en vertrouwen nodig om gevolg te geven aan die 

innerlijke boodschap. Ik zeg moed, want we moeten ons 

kwetsbaar opstellen dan. Vaak stopt het hier bij de meeste 

mensen, en haken ze af.  

Het is dan ook paradoxaal, de meeste mensen denken: “als ik 

meer zelfvertrouwen heb ontwikkeld, dan ga ik die stap zetten...” 

Het is echter enkel en alleen door stappen te durven zetten dat 

je zelfvertrouwen opbouwt! 

Ik heb leuke oefeningen voor je opgeschreven om dit te oefenen.  
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Bouw  een relatie op met de Wijze in jezelf.  

Oefening in het leren luisteren naar je intuïtie  

 Ga makkelijk zitten. Kom tot rust door een paar keer diep 

in en uit te ademen. Voel je voeten op de grond. 

 Richt je aandacht nu naar binnen. Laat een plaats in je 

lichaam naar voor komen waar het goed voelt. (Of als je 

gewend bent van te mediteren: ga naar die plek van je 

Hogere Zelf)  

 Adem even naar deze plaats. Laat ze groter worden totdat 

ze je hele lichaam omvat.  

 Stel jezelf dan de vraag: “wat wil er nu door mij heen 

stromen?” 

 Of vraag: “wat vertelt mijn intuïtie mij nu?” 

Oefening in vertrouwen opbouwen met je intuïtie 

 Maak een afspraak met jezelf dat je een aantal dagen (bv. 

5) je intuïtie serieus gaat nemen en daar naar handelen. 5 

Dagen lang zul je NIET TWIJFELEN over je ingevingen. 

 Bekijk het als een spel. In het begin doe je dit enkel met 

kleine dingen. Grote lifechanging ingevingen zoals je baan 

opzeggen of je relatie beëindigen doe je nog niet in deze 

fase! ;-)  

 Houd een dagboekje bij met je ingevingen en je acties die 

je uitvoert. En vooral hoe je je daarna voelde. Zo leer je je 

lichamelijke gewaarwordingen herkennen.  

 5 Dagen lang je intuïtie serieus nemen. Dit betekent dat 

je soms gevolg moet geven aan iets wat je in eerste 

instantie simpel,  gek of confronterend vindt... Veel 

plezier en succes gewenst!  
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6. Go with the flow  

Leer je ‘stroom’ te volgen door je stroom te herkennen! 

Oefening: Maak eens een lijstje: waar word je blij en 

enthousiast van? M.a.w: Waar ga je van stromen? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Je inspriratie volgen = je stroom volgen.  

Dit gaat over moeiteloosheid.  Dit betekent niet dat het altijd 

even makkelijk is. Er is bereidheid nodig om je over te geven aan 

die Stroom. Er is soms moed nodig om een stap te zetten. Dit gaat 

over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Enkel jijzelf kan die 

stap voor jezelf nemen. Voor jezelf kiezen, daar heb je geen 

toestemming voor nodig van een ander...  

Het vraagt ook verantwoordelijkheid om keuzes te maken die 

bezield zijn. Daarmee wil ik zeggen, dat een keuze vervulling en 

geluk opbrengt voor jezelf én de mensen of omgeving die 

betrokken zijn bij je keuze.  
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7. Daily practice! 

Daar waar volgens mij dé sleutel ligt in het succes tot verandering, 

is het dagelijks oefenen van dat wat je wilt leren of veranderen. 

Het is een ‘daily practice’ toevoegen als een soort ritueel of 

routine bij je dagdagelijkse activiteiten. 

Het is nét daar waar ik het bij veel mensen zie mislopen. Ze haken 

af. Dat is ook zo normaal en menselijk, want veranderen voelt 

onwennig voor onze patronen of overlevingsmechanismen.  

Toch is het dat wat mij geholpen heeft. En nog steeds helpt het 

mij als ik iets nieuws wil leren of iets wil verdiepen. En dit is ook 

waar ik de vrouwen in mijn praktijk wél of niét zie gaan voor hun 

verlangens  en dromen.  

Hou het simpel in het begin. Wat is haalbaar voor jou en wat heb 

je hierin nodig? En maak daar een afspraak met jezelf in! Je kunt 

altijd weer toevoegen nadien.  

Ik ben benieuwd hoe dit bij jou werkt. Laat gerust iets weten! 
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Hoe nu verder? 

Heb je door het lezen van dit e-book zin gekregen om hier 

diepgaander mee aan de slag te gaan? Misschien heb je dingen 

ontdekt via de opdracht en geexperimenteerd met het volgen van 

je intuïtie? Het loont echt de moeite om het eens uit te proberen! 

Eenmaal je een aantal keer hebt ervaren hoe magisch het is en 

hoe het werkt, wat het je brengt, wil je meer!  

Je krijgt steeds meer vertrouwen in jezelf. Je bouwt 

zelfvertrouwen op omdat je een relatie met je Zelf opbouwt.  

Als je bent zoals ik, voel je misschien ook dat diepe verlangen om 

nog veel meer en dieper te leven vanuit je intuïtie, in verbinding 

met jezelf. Vanuit jouw échte waarheid. Je voelt ergens diep 

vanbinnen een YES! ‘Dit wil ik ook! Ik wil ook leven vanuit mijn 

ziel, vanuit mijn Bron en mijn licht in de wereld brengen.’ 

Misschien weet je nog niet hoe, wat, waarom. Maar iets in jou 

VOELT het gewoon. Dat is je ziel. Je hoort DE ROEP.  

Misschien heb je ook ontdekt dat belemmerende emoties of 

overtuigingen je soms nog wat in de weg liggen... Dan heb ik 

iets heel bijzonder voor je! 

Voor vrouwen die verlangen naar die verbondenheid en 

levensvreugde...Voor vrouwen die willen leven vanuit  intuïtie en 

innerlijke leiding, hun eigen  flow volgen...  

..heb ik iets ontwikkeld vanuit mijn jarenlange ervaring, zowel 

professioneel als eigen spirituele en persoonlijke ontwikkeling: 

Het individueel 5 maanden programma 

„THUISKOMEN BIJ JEZELF‟ 

https://www.vierhetleven.be/thuiskomen-bij-jezelf.html
https://www.vierhetleven.be/thuiskomen-bij-jezelf.html
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Hier lees je enkele getuigenissen van vrouwen die het 5 

maanden programma „Thuiskomen bij jezelf‟ reeds gevolgd 

hebben:  

 

“Jij bent de eerste persoon die mij geleerd heeft hoe ik mezelf 

terug kan vinden. En hoe! Niet door me te tonen of te zeggen wie 

ik ben, maar door me te tonen en te delen hoe JIJ dit doet! 

Hierdoor openen de deuren zich weer diep in mezelf, die lang 

geleden op slot waren gegaan en kwam ik weer in contact met 

wie ik in essentie ben! Het voelde zelfs als een eerste ontmoeting 

terug met deze persoon die ik diep van binnen was... en wat een 

dankbaarheid dat ik zelf deze deuren mocht openen! Wat een 

vertrouwen bracht dit ook terug, een vertrouwen in het leven en in 

mezelf. 

En zo bruikbaar om telkens opnieuw toe te passen als het leven 

weer wat moeilijker loopt. Niet makkelijk om dan terug de koe bij 

de horens te vatten, maar wanneer ik die verantwoordelijkheid wil 

opnemen, weet ik nu tenminste ook wat ik kan doen om terug in 

mijn kracht te komen, mijn lichaam weer te voelen, te herademen 

ipv te verdrinken. 

Een grote en welgemeende dankjewel vanuit mijn diepste zijn!  

Dankjewel voor jouw moed bij het delen van al deze kostbare en 

waardevolle informatie! Je bent er één uit de duizend! Een 

oprechte dankjewel! “  – Joke V. 
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“Het traject "Thuiskomen bij mezelf" kwam op het juiste moment 

op mijn pad. 

Een moment dat ik kon voelen ik heb naar binnen te gaan. Maar 

ja hoe doe je dit dan? 

En wat met alle stukjes die dan naar boven komen? 

Het traject heeft me hierin de nodige handvaten gegeven, om 

hiermee aan de slag te gaan. 

Waardoor het nu een stuk rustiger is van binnen, en ik terug 

dichter bij mezelf ben.” – Natacha 

 

“Ik ben hier schijnbaar toevallig in gerold, maar het kwam echt op 

het perfecte moment! Ik heb er heel veel aan gehad, nog steeds 

probeer ik zoveel mogelijk opgedane kennis en wijsheid meer en 

meer te integreren in mezelf en in mijn dagelijkse leven! Wat me 

het meest verraste, is hoe ik een maand na het afronden van het 

traject opmerkelijk flexibeler geworden ben. En ook dat dit de 

ganse zomer zo bleef, en zelfs makkelijker wordt, alsof het meer 

en meer een deel van mezelf word! Er is echt iets veranderd, een 

stap vooruit in het bewust worden en zicht krijgen op dwangmatig 

bezig zijn, makkelijker loskomen van controle, en meer de flow van 
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het leven bevorderen en vertrouwen! Ik zou het zeker aanraden 

aan vrouwen, en dan zeker aan vrouwen die vastlopen in 

controlesystemen, dwangmatig gedrag, perfectionisten, mensen 

die wat meer vertrouwen in het leven kunnen gebruiken en 

veerkrachtiger wensen te worden. 

Dank je wel voor je waardevolle werk!” – Joke 

 

“Jouw plaats voelt als een veilige haven. Dit voelde ik al van in het 

begin. Hier mag ik zijn wie ik ben, hier mag ik mijn maskers laten 

vallen...  Ik leer hier stil zijn. 

 Ik vind je manier van aanpakken veilig, dat is belangrijk voor mij. 

Daarnaast ook je ‘no nonsens’ aanpak. Je zegt waar het op staat 

en durft me ook confronteren, dat heb ik ook af en toe nodig!  

Dat is waarom ik telkens weer naar hier terugkom.” – Dorine P. 
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Boek nu je GRATIS sessie 

Ben je nieuwsgierig, maar weet je niet zeker of het ook iets voor 

jou is? Dan bied ik speciaal deze GRATIS SESSIE ‘thuiskomen bij 

jezelf’ aan.  

Het is totaal vrijblijvend. En al meteen heel waardevol! Je krijgt 

zicht op de kern van je pijn of hulpvraag. Je ontdekt je (verborgen) 

verlangen én meteen wordt de eerste stap duidelijk die jij kunt 

zetten op weg naar jouw transformatie en heling. Het is meteen 

een manier om mekaar te leren kennen en te voelen of je evt nog 

iets anders wilt volgen bij mij. 

Deze sessie gaat door live in de praktijk de Brakel of online via 

Zoom (zoals skype). 

Aanmeldformulier:  

>>>  JA IK WIL GRAAG DE GRATIS DOORBRAAKSESSIE! 

Meld je hier aan samen met een korte beschrijving waarom je 

vindt dat jij voor deze gratis sessie in aanmerking dient te komen.  

 

Andere manieren om mij te bereiken 

Mail: caroline.rodts@telenet.be  

Gsm: 0495/878.588  

Website: www.vierhetleven.be 

Of volg ons op facebook: Praktijk vier het leven 

 

https://www.vierhetleven.be/aanmeldformulier-doorbraak-sessie.html
https://www.vierhetleven.be/aanmeldformulier-doorbraak-sessie.html
https://www.vierhetleven.be/sessie-thuiskomen-bij-jezelf1.html
mailto:caroline.rodts@telenet.be
http://www.vierhetleven.be/
https://www.facebook.com/praktijkvierhetleven/?ref=bookmarks
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Bedankt voor het lezen van mijn ebook! 

Ik wens je veel succes met het verder ontwikkelen van je 

intuïtie. En wie weet tot binnenkort! Je bent welkom. 

Dankbare & genegen groet,  

Caroline 

 

 

 

 


