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In de koudste en donkerste tijd
van het jaar op het noordelijk

halfrond, is het een perfect
moment om de aandacht naar
binnen te keren en de zaadjes
te planten voor dat wat je het
komende jaar wilt oogsten net
zoals dat in de natuur gebeurt.



Welkom!!!
 

Wat fijn dat je tijdens deze drukke dagen ook jezelf de
tijd gunt om naar binnen te keren om dit jaar goed af te
sluiten en de zaadjes te planten voor het komende jaar.

 
Tijdens deze dagen staan de ramen van de hemel open
en is er een hele speciale verbinding tussen de kosmos

en de aarde.  
 

De sluiers zijn nu op zijn dunst, dat betekent dat
spirituele kennis, inzichten en verbinding met de

onzichtbare wereld tijdens deze dagen veel
toegankelijker is voor ons allemaal. Onze dromen

kunnen ons nu tekenen geven over wat het komende
jaar gaat gebeuren 

 
De energie van de nieuwe tijd

Dit is een energie van lichtheid, zachtheid en vreugde.
Velen zijn het kwijtgeraakt en zitten in een dynamiek
van moeten, doelen behalen, moeite doen en zwaarte.

Leven in de nieuwe energie gaat over leven in dit
moment, vanuit lichtheid, speelsheid, vertrouwen en
zachtheid. Natuurlijk zijn er dingen die we moeten,
zelfs als we geen zin hebben om ze te doen, maar het

gaat over de energie waarmee je de dingen doet. 
Dus deze dagen nodig ik je uit om te onderzoeken hoe

je dit kunt doen!



Neem iedere avond de tijd, nestel je en luister de
begeleide meditatie die je in de nieuwe energie brengt.

Laat je hart tot je spreken en noteer alles op de
bijbehorende formulieren. Veel lichtheid, inzichten en

plezier gewenst! 
 

Vicky
 



In welke energie leef ik voornamelijk?
 
 
 
 
 

Wat doet dat met me en hoe voelt dat?

 

 
 
 
 

 Dag 1: 25 december   
 

Als je jezelf lekker genesteld hebt, beluister dan de
meditatie die je zal helpen om afgestemd te raken en

schrijf alles op wat er tot je komt!



Zijn er bepaalde onderwerpen/ personen/ gebeurtenissen die
deze energie triggeren?

Schrijf alles op waar jij je graag anders zou willen voelen,
alles situaties. Noteer hoe je je nu voelt in deze situatie en
hoe je je wilt voelen. Waar wil je uit de zwaarte?



Dag 2  26 december
 

Nestel jezelf weer, je kunt de meditatie weer luisteren
om af te stemmen als dat nodig is. Stap in ieder geval
voordat je begint in de nieuwe energie!
Kies dan 1 iets uit wat je gisteren hebt opgeschreven en
waar je vandaag mee wilt werken.
Laat de nieuwe energie door je heen stromen en voel
hoe jij de situaties met de nieuwe energie anders kunt
benaderen.
Voel de ruimte, de lichtheid en schrijf alles op. 
Hoe kun je dat doen? Wat helpt je? Wat kun je loslaten?

Leg een schriftje en pen naast je bed voor tekens en
inzichten die je vannacht kunt krijgen!

 



Dag 3  27 december
 

Nestel jezelf weer, je kunt de meditatie weer luisteren
om af te stemmen als dat nodig is. Stap in ieder geval
voordat je begint in de nieuwe energie!
Kies dan 1 energie waar je vandaag mee wilt werken.
Laat de nieuwe energie door je heen stromen en voel
hoe jij de situaties met de nieuwe energie anders kunt
benaderen.
Voel de ruimte, de lichtheid en schrijf alles op. 
Hoe kun je dat doen? Wat helpt je? Wat kun je loslaten?

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 4  28 december
 

Nestel jezelf weer, je kunt de meditatie weer luisteren
om af te stemmen als dat nodig is. Stap in ieder geval
voordat je begint in de nieuwe energie!
Wat voel je dat vandaag goed voor jou is? Misschien wil
je gewoon lekker in de nieuwe energie baden. Doe dat
dan, omring  jezelf met deze lichte en blije energie en
geniet ervan!

Als je liever aan het werk wilt, kies dan weer een thema
en doe hetzelfde als gisteren!

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 5  29 december
 

Nestel jezelf weer, kun je de zachte energie al voelen
zodra je eraan denkt?

Onderzoek vandaag eens welke dingen jou kunnen
helpen om deze energie ook gedurende de dag op te
roepen. Welke muziek,  welke herinneringen, welke
kleding, welke symbolen, geuren of voorwerpen.

 

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 6  30 december
 

Nestel jezelf weer en doe de meditatie.
Vandaag onderzoek je waar je nog dingen af te sluiten
en los te laten hebt voordat het nieuwe jaar begint.

Schrijf dit allemaal op en voel hoe het inderdaad klaar is.
Hoe jij steeds vanaf nu de keuze hebt om het ook op
een andere manier te doen. Volg je hart.

Maak dan een ritueel voor jezelf dat je letterlijk afscheid
neemt en verbrandt het papier. Bedank jezelf en het
universum hiervoor. Sta stil bij de hulp van boven die er
altijd voor je is.

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 7  31 december
 

De laatste dag van het jaar!

Nestel jezelf weer en stap in de nieuwe energie.
Wat zijn jou wensen vanuit deze  nieuwe energie voor
het nieuwe jaar?  Waar wil je je op focussen?

Alvast een heel gelukkig , liefdevol, vreugedevol en
gezond NieuwJaar!!

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 



Dag 8  1 Januari
 

Nestel jezelf weer en stap in de nieuwe energie en pak al
je dromen die je hebt gehad afgelopen dagen erbij.

Is er een terugkerend thema? Wat denk je dat je dromen
je te vertellen hebben? Stel gerust vragen in de groep!

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 9  2 Januari
 

Kijk vandaag eens met veel compassie, liefde en humor
terug  op de afgelopen dagen, wat heb je geleerd over
jezelf? En hoe kun je og meer van jezelf houden?
Als je het leuk vind, schrijf maar eens een brief aan
jezelf!

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 10  3 Januari
 

Nestel jezelf weer en voel de nieuwe energie weer
stromen in jou. Welk kado of gebaar kun je jezelf en/of
anderen  schenken tijdens Drie Koningen? Dit kan een
gebaar zijn, iets zelfgemaakts of een gekocht kadootje .
Waarmee kun jij de nieuwe energie tot uitdrukking
brengen naar jezelf en anderen toe.

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 

 



Dag 11  4 Januari
 

Nestel jezelf weer en voel de nieuwe energie weer
stromen in jou. 
Denk eens terug aan 25 en 26 december. Waar sta je
nu? Is jou energie al veranderd, ga je al anders met de
zware themas om? Reflecteer eens en schrijf het op.
Wat kan je nog helpen? Waar kun je nog bijstellen of
loslaten?

Schrijf ook je dromen weer op als je ze hebt vannacht. 



Dag 12  5 Januari
 

Yes Yes Yes!!!

Tijdens het creeëren van deze 12 Holy Nights  voel ik
erg de potentie, de veranderingen, de liefde en vreugde.
En ik hoop dat jij dat ook voelt!
Hoe het voelen van deze nieuwe energie ons voedt,
mogelijkheden schept en er ook voor zorgt dat we
aanwezig zijn in dit huidige moment. Ik dank je voor je
aandacht, je tijd en zelfreflectie.

Laat de nieuwe energie je iedere dag vullen zodat je
voluit hiervan kunt genieten en daarmee de rest van de
wereld ook. Dat is mijn wens voor jou.

Wil je meedoen aan de meditatie vanavond, vergeet je
dan niet aan te melden.

Veel liefs en lichtheid,
Vicky Sarah  Schmitz


