
Hoi lieve deelnemers van de onlinetraining Bewustwording! 
 
Bij deze wil ik je vragen om voor de 1e Zoomsessie onderstaande opdracht voor jezelf te maken. Als 
je wilt mag je deze naar mij mailen. Het is een opdracht die je helpt om te gaan focussen: wat wil ik 
bereiken, wat wil ik uit de training halen voor mezelf?  
 

Opdracht 1 Startopdracht. 
Beschrijf de NU en STRAKS situatie, rondom de thema’s IK, mijn intuïtie, mijn helpers/ 
hulpbronnen, blokkades en mijn droomleven. Doel is om bewust te worden van jezelf, zodat jij 
daarmee de regie over jouw toekomst terugkrijgt. 
 

Deze schrijfopdracht bestaat uit 3 delen: 

1e deel: Beschrijf de NU situatie; 

2e deel: Doelstellingen voor deze training. Wat wil je uit de training halen? Wat wil jij graag 

behandeld zien in de training? Hoe wil jij je graag voelen aan het einde van de training? Wat wil jij 

bereiken?  

3e deel: Beschrijf de STRAKS situatie over één jaar: Hoe wil jij je over 1 jaar zielsgraag voelen? Wie 

wil jij zijn? In welke mate heb jij de regie over jezelf? Welk effect heeft dit op je leven? Welke droom 

heb jij? Hoe zou het voelen als je deze hebt gerealiseerd? 

 

Het hoeft niet perfect te zijn. :) Er is geen goed of fout.  

Je mag het helemaal doen op jouw manier. Het mag in steekwoorden, prachtige volzinnen. Misschien 

ben jij meer een crea bea en ben je meer van de plaatjes om je te uiten.  In dat ge val wordt het meer 

een moodboard. Helemaal goed. Maar net waar je zin in hebt.  

Enkele tips bij de voorbereiding:  
Je kunt een paar minuten mediteren. Je hoofd leegmaken en van daaruit beginnen te schrijven.  

Of de vraag aan het Universum stellen om hulp bij het maken van deze schrijfopdracht/dit 

moodboard. 

Dit kun je bijvoorbeeld doen door op te schrijven in je Notitieboekje:  

"Universum, zou je mij willen helpen bij het maken van een moodboard/deze schrijfopdracht wat mij 

helpt om nog veel makkelijker mijn intuïtie te gaan volgen? Breng deze week die inspiratie op mijn 

pad die ik hiervoor nodig heb. Ik vertrouw erop dat het precies de uitkomst en inspiratie geeft waar 

ik heel veel aan heb, en wat mij een stap verder brengt in mijn proces. Iets waar ik nu al dankbaar 

voor ben. Dank je wel voor alle hulp. " 

Je mag het ook enkele malen per dag hardop voor jezelf lezen.  
Zo doe je alvast de voorbereiding, je zet de energie goed neer.   
 
Op naar een nieuwe staat van bewustwording! Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden, zodat 
je echt even contact kunt maken met wat je heel graag wilt. Deze vragen kun je überhaupt vaker 
gebruiken om regelmatig af te stemmen op wat je graag wilt.  
 In de energie wordt alles klaargezet.  

 

Lieve groet van Mara Riewald. 

 



1e deel: Beschrijf de NU situatie      Datum: ………/………/………. 

Hulpvragen, die je kunnen helpen bij het in kaart brengen van de NU situatie. 

ME, MYSELF AND I 
Wie ben ik? 
Hoe is de verbinding met mijzelf?  
Blijf ik bij mezelf bij anderen?  
Hoe geef ik mijn mening?  
Hoe stel ik mijn grenzen? 
Welke oordelen spreek ik uit naar mezelf?  
Hoe moedig ik mezelf aan? 
 
MIJN INTUÏTIE 
Hoe volg ik mijn intuïtie?  
Op welke manier herken ik een intuïtieve ingeving?  
Welke oordelen zitten er nu op het volgen van mijn intuïtie? 
Hoe staan dierbare mensen om mij heen tegenover het volgen van mijn intuïtie? 
Waar loop ik tegenaan om nu ECHT mijn intuïtie te gaan volgen? 
Waardoor is het lastig om mijn intuïtie te volgen als er anderen bij zijn? 
Waardoor is het niet altijd makkelijk om echt mijn intuïtie te volgen in mijn werk? 
 
MIJN HELPERS/HULPBRONNEN 
Hoe is nu de connectie met mijn helpers van gidsen en engelen om je heen, wat merk ik hier nu van? 
Weet dat iedereen gidsen, helpers, engelen om zich heen heeft, alleen neemt iedereen dat anders 
waar. Ook staat het je vrij om het anders te benoemen.  
Bewust, en onbewust. Hoe?  
Dat kan zijn met: kleine tintelingen, kou, warmte, een klein duwtje (bijvoorbeeld tijdens een 
visualisatie), een gevoel van een warme deken, of heel iets anders.  
Welke oordelen zijn er vanuit mijzelf op het in contact gaan met mijn helpers?  
Wat houdt je nu soms tegen om echt een diepe connectie te maken, wat is je angst hierin?   
Hoe ga je hiermee om?  
 
BLOKKADES WAAR IK (SOMS) TEGENAAN LOOP 
Wat houdt mij tegen om volledig mezelf te zijn in mijn leven? 
Wat is lastig nu in mijn werk, in mijn bedrijf wat soms wat zorgen oplevert? 
Hoe maak ik gebruik van mijn intuïtie in mijn werk en mijn bedrijf? 
Wat zou ik daar anders in willen realiseren? 
Hoe is mijn relatie, of hoe is het om single te zijn? 
Hoe staat mijn (toekomstige) partner tegenover intuïtie en mijn helpers? 
Hoe wil ik mij voelen in mijn relatie?  
 
2e deel: Doelstellingen voor deze training 

• Wat wil je uit de training halen?  

• Wat wil jij graag behandeld zien in deze training? 

• Hoe wil jij je graag voelen aan het einde van de training?  
• Wat wil jij bereiken?  

 
 

 



3e deel: Beschrijf de STRAKS situatie over ÉÉN jaar   Datum: ………/………./……….. 

Hulpvragen, die je kunnen helpen bij het in kaart brengen van de STRAKS situatie. 
 
ME, MYSELF AND I 
Wie ben ik eigenlijk ECHT? 
Hoe voel ik me als ik helemaal met mezelf in verbinding ben?  
Wat is mijn diepste verlangen? Als ik kijk naar wat daarachter zit, wat zit daar weer achter? Wat is 
het eigenlijk echt? 
Hoe wil ik mij voelen als ik bij mezelf blijf bij anderen, wat zou fijn zijn daarin? 
 
MIJN INTUÏTIE 
Hoe wil ik heel graag nog veel meer mijn intuïtie volgen? 
Hoe wil ik mijn intuïtie toepassen in mijn werk, in mijn bedrijf?  
Wat zou heel fijn zijn hoe ik omga met intuïtieve ingevingen, hoe ik vanuit mijn hoofd telkens weer 
terugkeer naar mijn intuïtie, naar mijn hart?  
Hoe ziet mijn bedrijf eruit als ik veel meer intuïtief ga ondernemen?  
Hoe voer ik gesprekken en geef ik trainingen in mijn bedrijf, in mijn werk, als ik ECHT luister mijn 
intuïtie?  
 
MIJN HELPERS/HULPBRONNEN 
Waar verlang ik naar in het contact met mijn helpers, gidsen en engelen, wat zou heel erg fijn zijn? 
Bij welke dingen zou ik heel graag verbinding met hen willen maken? Bij welke situaties, bij welke 
mensen, enz.? 
Wat is het gevoel wat ik heel graag zou willen hebben bij de 'onzichtbare wereld'? 
Hoe ga ik om als ik heel relaxed aankijk tegen alles wat ik hierin kan voelen en dat de ruimte geef? 
 
MIJN DROOMLEVEN 
Hoe ziet mijn droomleven eruit, hoe word ik dan wakker, en hoe ga ik dan slapen? 
Wat verdien ik in mijn droomleven? 
Wat voor mensen zijn er om mij heen die er ECHT voor me zijn?  
Hoe is de band met mijn kinderen, mijn ouders, mijn zussen/broers/, mijn vriendinnen, mijn klanten, 
mijn collega's?  
Hoe ziet mijn ideale relatie eruit?  
Hoe voelt mijn ideale partner?  
 
Door deze vragen te beantwoorden (en voel vooral welke vragen er voor jou uit springen, en 
beantwoord die wat uitgebreider).  
Volg je eigen wijze hierin. Ik geef je handvaten. Je kunt dit gebruiken om de opdracht invulling te 
geven. Plaatjes en woorden te gebruiken om dit gevoel te vertalen. Welke kleur of quote past 
hierbij?  
 
Jouw uitwerking is tijdens de hele training een rode draad. Misschien vaak zelfs een soort spiegel. En 
het derde deel is zelfs jouw bestelling aan het universum. 


