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Lieve jij, 
 

Wat fijn dat je het werkboek “Verstilling” hebt gedownload, dit is mijn 

welkomstcadeautje aan jou ❤ 
 

Waarom Verstilling ? 
 

Ik heb jarenlang geprobeerd afleiding te zoeken om maar niet te hoeven 

voelen of stil te zijn. Want zodra ik stil was dan kwamen er gevoelens of 

gedachten uit het verleden naar boven borrelen waar ik mij toen geen raad 

mee wist en deze liever voor mij uit schoof of negeerde. Dit resulteerde 
vervolgens weer in onbewuste angsten die mij regelmatig blokkeren in mijn 

dagelijkse leven. 

 

De transformatie kwam voor mij toen ik mijn eigen opgelegde blokkades en 

bepaalde gewoontes/patronen vanuit zelfliefde, vanuit mijn hart ging bekijken 
en niet meer vanuit angst. Dit gebeurde op het moment ik steeds meer 

compassie (zelf) liefde toe liet in mijn hart. Hierdoor voelde en zag ik in, dat ik 

al heel was en dat er onvoorwaardelijke liefde en steun in mijzelf zit. Door 
steeds meer te luisteren naar en te leven vanuit mijn hart, kwam ik weer 

dichter bij mijzelf. 
 
Door deze afstemming werd de verbinding met mijzelf steeds zuiverder en 

transparanter. Daardoor kon ik ook steeds meer contact leggen met mijn hogere zelf 

en ook met de Source (Bron). Door bewust gecentreerd te zijn in mijn hart kan ik 
eerlijk en liefdevol naar mijzelf kijken en vanuit deze setting/staat van zijn, alles in 

mijzelf ervaren zonder zelf oordeel of naar anderen toe. Hierdoor kan ik steeds meer 
en vrijer mijn eigen keuzes in het leven maken. Keuzes waar ik mij goed bij voel. Niet 
meer vanuit angst, pijn of door overtuigingen van anderen maar vanuit zelf liefde en 

vrije keuze. 

 

Als je het gevoel van je hart durft te volgen zit je niet in de “flow” maar BEN je de 

flow. Je volgt namelijk je eigen resonantie. Als jij jouw ritme leeft, stroomt alles veel 
meer vanuit balans en in harmonie. Je leven krijgt meer bezieling door het uitdragen 

van je eigen frequentie. 

 
 

Een mooi uitvloeisel van het steeds meer toestaan mijzelf te kunnen zijn, was dat ik 

vanuit mijn diepste essentie gedichten begon te schrijven. Er zal dit jaar een 

gedichtenbundel van mij uitkomen met kleine en langere gedichten die ik afgelopen 

jaren heb geschreven. Gedichten over het ont-wikkelen/ontsluieren van jezelf, tot het 
punt van jouw diepste essentie, daar waar jij jouw prachtige complete Zelf en 

innerlijke kracht herkent en erkent. In dit werkboek staan een 5-tal kleine gedichtjes 

van mij. 
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Met dit werkboek zet je weer bewust een stapje dichter naar jezelf. Als je vanuit je 
hart leeft krijg jij, dus het leven, steeds meer bezieling.   
 

Ik adviseer je eerst de handleiding te lezen voordat je aan het werkboek begint. 
Misschien kan je ook een notitieboekje naast je houden om (je antwoorden) in te 

schrijven of je print het werkboek uit en vult je bevindingen onderaan elke pagina in. 

 

Handleiding: 

Hieronder zie je 5 van mijn gedichtjes. 

Welk gedichtje resoneert in dit moment, trekt jouw aandacht ? 
Lees dit gedichtje vervolgens rustig en met jouw volledige aandacht, laat het 

vervolgens bezinken en laat het dan los. 

Beantwoord nu de vragen onder het gedichtje. Wees liefdevol maar eerlijk naar jezelf 
en laat het dan weer los en voel nu gedurende een aantal minuten wat er naar boven 

komt. Zie en voel je gedachten en emoties, observeer het maar hou ze niet vast. 

 

Hierdoor zal je meer bewust worden wat er in je hoofd speelt maar ook wat je hart/je 
ziel te zeggen heeft.   

 

Is dit in balans  ? 
 
Ik wens je veel innerlijke verstillingsmomentjes. 

 

 
 

 
 
Het zoeken stopt op het moment jij datgene in jezelf herkent 

wat jij al lang bent maar nog steeds niet in jezelf erkent. 
 

 
Lieve groeten, 

Ursula Hilgers 
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Zo vrij als een vogel 

 
Zo vrij als een vogel of je gevangen voelen hangt af van de mate van jouw 

bewustzijn. 
 

De enige beperkingen zijn de beperkingen waar jij in gelooft, je bent zo vrij als 
je denkt te zijn. 

 
Achter elke waarheid schuilt weer een andere waarheid, waar trek jij voor 

jezelf de lijn ? 
 

Wanneer jouw werkelijkheid vervaagt, ophoudt te bestaan. 

 
Sla dan je vleugels uit zodat je, door de mistige schijn van begrenzing, een 

andere realiteit in kan gaan. 
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Reflectiemoment 
 
 
Als jouw onbegrensde innerlijke werkelijkheid verbonden is met de wereld om je heen, wie 

heeft dan verzonnen dat jij in deze wereld begrenzingen hebt maar bovenal, waarom je 

deze naleeft... 
 

Hoe vrij ben je echt in hetgeen je het liefst zou willen doen ? 

Wie is het, die jou hierin beperkt ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Innerlijke kracht 
 

Toen ik uiteindelijk alles losliet en daar onbaatzuchtig stond, in totale overgave 
en rust, kon ik eindelijk de woorden binnenin mijzelf horen die mij naar mijn 

eigen vrijheid bracht. 

 

Kun je je herinneren wie je was voordat de wereld je vertelde wie je zou 
moeten zijn, fluisterde mijn diepste essentie, mijn innerlijke kracht. 

 
De realisatie dat ik zelf mijn grootste voorbeeld en eigen leraar ben en altijd al 

was geweest. 
 

Zette mij ertoe de brug over te steken die nog niet gebouwd was, met een 

kalme moedigheid en met mijn hand rustend op mijn hart vervolgde ik mijn 
weg, voorbij deze tijdgeest. 
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Reflectiemoment 
 
Wordt jouw innerlijke kompas/jouw intuïtie nog vaak bestuurd door google maps of 

bijvoorbeeld een tom tom……. 

Waarom ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Schoonheid 
 

Als je ademhaling even stopt omdat je iets prachtigs aanschouwt, onthoudt 

dan dit. 

 

Het raakt je, omdat je door de spiegel van je hart kijkt, omdat deze 

schoonheid ook in jou zit. 
 

Magie en schoonheid laat zich zien als jij je hiervoor openstelt zodat je het 
herkent. 

 

Herkent, omdat je op dat moment resoneert met dat wat je ziet en wat je zelf 
bent. 
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Reflectiemoment 
 
Kan jij de schoonheid, kracht en onvoorwaardelijke liefde ontvangen,.. die jijzelf bent ? 

Zo ja, Waar blijkt dit uit? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Deur naar “het nu” 

 
Een deur kan symbool staan voor een nieuw begin maar kan ook aanvoelen als 

een blokkade, wat is nu meer werkelijk voor jou, kijk en voel wat er in jou 
plaatsvindt. 

 
Dat wat nu leeft in jou, correspondeert met hetgeen jij nu ziet, hoe jij 

momenteel iets beleeft, ondervindt. 

 
Wat is het dat jouw aandacht trekt, de deur of wat zich achter die deur 

bevindt. 
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Reflectiemoment 
 
Als de deur jouw aandacht trekt; wat is het dat jou tegenhoudt om verder te gaan ?   
Wat houdt jou nog vast in je huidige situatie, wat is het dat je nog niet wilt loslaten. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Innerlijke rust 
 

De koelte in de ruimte van het water voelend, de stilte horen tussen het blader 
gefluister van de bomen. 

 
Ervaren dat je onderdeel bent van een geheel waar altijd alles al in perfecte 

harmonie is en zal samenkomen. 
 

Een simplistische maar o zo complexe samenhang, het universum in een kleine 

hologram. 
 

Volledig transparant samenvloeiend met je omgeving, compleet bewust. 

 

Een overweldigende maar tegelijkertijd de meest serene natuurlijke beleving, 
volledig aanwezig zijn in een tijdloze ruimte zonder kaders, ondergedompeld in 

een staat van innerlijke rust. 
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Reflectiemoment 
 
Hoe vaak sta jij op een dag even stil, ben jij gecentreerd in je lichaam, puur even “zijn” in 

de stilte van je eigen aanwezigheid ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hoe nu verder? 
 

Volledig op jezelf vertrouwen, jezelf liefdevol dragen, daadkracht, naar je hart 

luisteren, zelfliefde. Hier is iedereen op zijn eigen manier wel mee bezig, alleen of met 

een beetje hulp van anderen. Je hart kan je zelf wel vinden en de verbinding met 

jezelf is er altijd, maar soms zijn er periodes in je leven dat je het even niet meer 

weet of dat je het gevoel hebt het contact met jezelf (je innerlijke kompas) even kwijt 
te zijn. 

 

Je hoeft niet altijd alles (helemaal) alleen te doen. Ik help je graag herinneren dat je 

niet alleen bent. Dat jouw hogere zelf en de Source/Bron altijd bij je zijn, In jezelf, als 
ondersteuning vanuit je diepste essentie. 

 

Source Consciousness Healing  & Reading 
 

Een Source Consciousness Healing & Reading is een liefdevolle ondersteuning vanuit 

je diepste essentie, zodat jij je weer herinnert dat alles al in jou aanwezig is, 

ondersteund vanuit je hogere zelf en de Source. Door je weer te herinneren dat je al 
heel bent, vindt heling plaats. 
 

Door de Source Consciousness Healing, een energetische healing op afstand, te 
combineren met een Reading, wordt de focus niet alleen op 1 aspect maar op jouw 
hele wezen gericht; mentaal (bewustwording) energetisch en fysiek (belichaming). 

Hierdoor wordt je weer meer in balans gebracht. 

Met behulp van deze 2 mooie methodes wordt jouw prachtige complete Zelf en 
innerlijke kracht gespiegeld. De aspecten binnenin jou maar vooral jouw zelfliefde en 

compassie, zodat jij weer dichter bij jezelf komt en hierdoor meer in je eigen kracht 
gaat staan en meer vanuit je hart gaat leven. 
 

Voor jou kan deze reading/vertaalslag ook een bevestiging zijn (dat liefdevolle duwtje 

in de rug) van hetgeen je aan het doen bent of wilt gaan doen in je leven maar hierin 
bevestiging/berusting wilt hebben. Dat je volledig op jezelf kan vertrouwen, op de 

stem in je hart, steeds meer in verbinding met je hogere zelf en de Source. 

 
Resoneert het bovenstaande met jou, dan nodig ik je van harte uit om een afspraak in 

te plannen op mijn website: 

 

https://oneindigemogelijkheden.com/energetische-source-healing-reading/ 

 

Ik ont-moet je graag in dit moment, of enig ander moment. 

 

Ursula      
www.oneindigemogelijkheden.com 
 

 
 

 

https://oneindigemogelijkheden.com/energetische-source-healing-reading/
http://www.oneindigemogelijkheden.com/
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Verstilling 

Stilte is niet je vijand of je vriend, stilte kiest niet.   

Stilte weerspiegelt jou hoe jij jezelf ziet. 

Stilte zal je niet buiten je vinden maar kan alleen binnenin jou plaatsvinden. 

Die nietsheid waar alles aanwezig is zal je daar kunnen ervaren, ondervinden. 

Stilte is pure sereniteit en pure oerkracht ineen. 

Stilte is compleet onthecht maar tegelijkertijd een gevoel van heelheid, verbonden 

met alles en iedereen. 

Stilte brengt je tot stilstand om je ruimte te geven voor inspiratie.   

Stilte is de basis voor zelfgenezing en transformatie. 

De stilte in jou is allesomvattend, jouw onuitputtelijke energiebron, jouw innerlijk 

weten jouw wijsheid. 

Stil zijn hangt af van jouw bewustzijn, jouw alertheid in het moment, jouw 

aanwezigheid. 

Stilte laat je de waarheid zien, laat jou jezelf tegenkomen. 

Stilte doorziet jouw maskers, sluiers en illusies zodat jij tot je kern kan komen en 

weer gaat stromen. 

Stilte laat jou het leven weer resoneren met jouw hartfrequentie. 

Stilte laat jou weer leven vanuit jouw diepste essentie. 

Stilte laat je zien, voelen en horen zonder gevoelens, emoties en gedachten. 
Stilte is de bron voor het ontdekken van jouw innerlijke krachten. 

Innerlijke stilte kan worden ervaren als een mooie zonsondergang maar ook als een 

wervelstorm. 

Stilte kan alle gedaantes aannemen maar heeft eigenlijk geen vorm. 

Stilte laat jou de liefde in jezelf en dus in alles en iedereen om je heen zien en voelen. 

Een gevoel van thuiskomen in jezelf waardoor alle tegenstrijdigheden in je 

wegspoelen. 

Stilte is eigenlijk niet te omschrijven, heeft geen naam, kent geen woorden geen 

uitleg en dat voelt heel fijn. 

Stilte laat jou compleet voelen, stilte laat je....... zijn. 


