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b o me n
t e k e ne n

de wensboom

D

it boekje brengt geluk! Je hebt het waarschijnlijk gekocht of gekregen omdat je iets wilt verbeteren aan je huidige leven. Je doet misschien niet wat
je het liefst zou doen, je twijfelt wat het best bij jou past of je wilt gewoon meer
uit je leven halen. Dit boekje helpt je jouw diepste wensen op een rij te zetten
en ze in vervulling te laten gaan. Ook helpt het je de eventuele remmingen te
doorbreken die deze vervulling in de weg staan.
Ik heb als lifecoach meer dan duizend mensen begeleid in het tekenen van hun
wensboom. Dit boekje is gebaseerd op het resultaat van al deze consulten. Het
is niet altijd gemakkelijk om mensen daarin te coachen. Iedereen heeft allerlei
wensen, soms wel honderden, maar ik heb ontdekt dat er maar een paar wensen zijn die er echt toe doen. De meeste wensen zijn vergankelijk en komen
uit oppervlakkige niveaus van ons bewustzijn. Er zijn maar weinig wensen die
uit diepere lagen komen en er zijn er maar een paar die uit onze ziel komen.
Over dié wensen ga ik het hebben in dit boekje, want dát zijn de wensen die te
maken hebben met onze levensmissie.
JE LEVENSMISSIE
Ieder mens heeft een missie in zijn leven. Daarvoor word je geboren bij bepaalde ouders van wie je de benodigde talenten erft en leef je in een cultuur
waarin je je missie kunt volbrengen. Wensen die passen bij jouw levensmissie,
gaan gemakkelijk in vervulling en maken je heel gelukkig. Wensen die niet bij
jouw levensmissie horen, zijn moeilijk of niet te realiseren. En áls het je al lukt,
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word je er niet gelukkig van. De wensen die overeenkomen met je levensmissie
komen uit je ziel. Het zijn de wensen die steeds weer opnieuw in je leven naar
boven komen, vanaf je geboorte tot aan je dood.
DE KRACHT VAN TEKENEN

Tekenen is een bijzonder krachtige manier om te ontdekken wie je bent en wat
je diep in je hart wilt. Het lijkt misschien alsof je bewust en met je rationele
verstand bezig bent. Toch komt 80% van wat je tekent uit je onderbewustzijn.
Het zijn de diepere lagen in je persoonlijkheid die bepalen wat er op het papier
komt. Daarom geeft een tekening jou veel nieuwe inzichten over jezelf. Dat ga
je straks ontdekken.
Je kunt je tekening alleen maken, maar het werkt nog inspirerender en
krachtiger wanneer je dit met twee of meer mensen samen doet. De bijbehorende vragen stel je dan aan elkaar, wat tot diepere inzichten leidt.
TEKEN JE WENSBOOM

Het tekenen van een boom is een leuke en eenvoudige manier om jezelf beter
te leren kennen. Psychologen over de hele wereld hebben deze eeuwenoude
techniek gebruikt om een indruk te krijgen van iemands persoonlijke eigenschappen en innerlijke wereld.
WAAROM EEN BOOM?

In diverse culturen hebben bomen een magische betekenis, omdat ze de persoonlijkheid van de mens symboliseren. Dit boekje is gebaseerd op de wensbomen in o.a. het Hindoeïsme, China en Turkije en de levensbomen van de Kabbala en de Kelten, helemaal aangepast aan de maatschappij en leefstijl van nu.
De Hindoes geloven dat alle bomen in de hemel wensbomen zijn. Als je er
9
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onder gaat staan en je spreekt een wens uit, wordt deze onmiddellijk vervuld.
In de materiële wereld kun je dat ook doen, maar dan moet je even geduld hebben voordat je wens in vervulling gaat. Het gaat allemaal wat trager hier op
aarde. Sommige wensen worden volgens de Hindoes pas in een volgend leven
vervuld…
Veel Chinezen gaan naar het plaatsje Lam Tsuen, waar op het dorpsplein de
‘Wishing Tree’ staat. In deze wensboom worden ‘bao die’s’ gegooid. Dit zijn
rollen gekleurd papier verzwaard met een sinaasappel. Je kunt daarop je naam
en wens schrijven en die vervolgens in de wensboom gooien. Hoewel je dit het
hele jaar kunt doen, wordt de Wishing Tree het meest bezocht tijdens het Chinese Nieuwjaar. Dan lijkt de wensboom bijna te bezwijken onder de duizenden
sinaasappels.
Ook in Turkije, Tibet en Japan staan op veel dorpspleinen wensbomen waar
mensen witte of gekleurde briefjes met wensen aan hangen. Er zijn ook mensen in het Westen die tijdens kerst hun belangrijkste wensen voor het nieuwe
jaar op een papiertje schrijven en op kerstballen plakken.
WAT KUN JE MET JOUW TEKENING?

Jouw boomtekening helpt je te ontdekken wat jouw diepste verlangens zijn en
hoe je die kunt verwezenlijken. De uitleg die je in dit boekje vindt, is in grote
lijnen universeel. Toch kan de interpretatie van de boomtekening verschillen
van persoon tot persoon. Pin je dus niet vast op mijn uitleg, want misschien zit
er voor jou een hele andere betekenis aan. In feite weet jij de betekenis van de
boom het best! Uiteindelijk geef jij zelf betekenis aan jouw tekening en bepaal
jij zelf in hoeverre de gegeven uitleg op jouw situatie van toepassing is. Wees
daarbij zo eerlijk mogelijk tegen jezelf, want daar heb je zelf het meeste aan.
10
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Jouw tekening is een momentopname en laat zien hoe je nu in het leven staat.
Dat kan over een tijd weer anders zijn.
Zo werkt het, in vijf stappen:
1. Je tekent een boom
2. Je leest wat deze boom zegt over jouw leven, persoonlijkheid en wensen.
3. Je bedenkt met behulp van de vragen wat je verlangt.
4. Je noteert al je verlangens op de Wensenlijst achterin dit boekje.
5. Je richt je leven in naar jouw wensen!
SCREEN JE WENSEN

Voordat je met je wensen aan de slag gaat, is het belangrijk deze te screenen.
Kijk wat voor soort wensen jou gelukkig maken en welke niet. Iedereen weet
dat ‘geld niet gelukkig maakt’ (hoewel een goed basisinkomen natuurlijk heel
aangenaam is). We weten ook allemaal dat je niet gelukkig wordt als je iets
wenst dat ten koste gaat van andere mensen door bv. macht te misbruiken,
mensen pijn te doen of andere mensen uit te buiten en te bedriegen. Een eenvoudige tip op dit gebied is een heel oude wijsheid: ‘Wat gij niet wenst dat u
geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Kortom: Wens alleen dingen waar zowel
jij als je medemensen gelukkig van worden. Dan heb je ook de grootste kans
dat je wensen bij je levensmissie passen.

TIP
Een eenvoudige tekening volstaat. Je hoeft jezelf niet beter voor te doen dan
je bent.
11
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De volgende wensen brengen je zeker geluk:
• De wens naar rust, harmonie, groei, uitdaging, goede gezondheid en zelfvertrouwen.
• De wens naar persoonlijke ontplooiing en ontdekking van talenten.
• De wens naar betere communicatie in relaties.
• De wens naar liefde, passie en inspirerende vriendschappen.
• De wens om producten of diensten te scheppen waar mensen écht iets aan
hebben.
• De wens naar wijsheid, een positief ideaal en reële ambities.
• De wens om andere mensen te helpen, inspireren en ondersteunen.
• De wens je in te zetten voor een betere maatschappij.
• De wens om alle obstakels weg te ruimen die bovengenoemde wensen
belemmeren.

VOORKENNIS

Heb je al eens eerder een wensboom of levensboom getekend? Dan heb je dus
voorkennis, maar dat geeft helemaal niets. Je zult merken dat je bij iedere nieuwe tekening weer nieuwe dingen ontdekt. Sommige mensen met voorkennis
tekenen de boom extra mooi en sterk om beter op anderen over te komen. Dan
is dát dus hun hang-up.
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AAN DE SLAG!

Alles wat je nodig hebt om te beginnen, zijn wat kleurpotloden of stiften en
een groot vel tekenpapier (ten minste A4 formaat) of een mooi schetsboek.
Teken nu
zonder nadenken
en in hooguit vijf minuten
een boom…
Lees pas verder als je klaar bent!
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EEN EERSTE INDRUK

Kijk eens naar de boom die je hebt getekend. Die boom, dat ben jij.
Om te beginnen bekijk je jouw tekening van de boom in zijn geheel. Hoeveel
ruimte neemt hij in? Is hij in balans? En wat zegt dat over jou?
Daarna ga je jouw boom per onderdeel bekijken om jezelf stap voor stap
beter te begrijpen. Wat valt je op als je let op de grond, de wortels, de stam, de
takken, de bladeren, de bloesems en de vruchten die je getekend of misschien
juist weggelaten hebt? In de volgende hoofdstukken zal ik alle onderdelen stuk
voor stuk behandelen. Ga telkens na of jij jezelf in deze verklaringen herkent.
Geef ook jouw eigen interpretatie.
JE WENSENLIJST

Na elke uitleg volgen vragen om verder te komen die jij jezelf kunt stellen om
meer inzicht te krijgen in jouw leven. Aan het eind van elk onderdeel krijg
je enkele suggesties die je verder helpen bij het formuleren van je wensen.
Hoe wil je jouw leven in de toekomst inrichten? Jouw levenswens die hieruit
voortkomt, kun je telkens noteren op de Wensenlijst achterin het boek. Als je
niet in dit boekje wilt schrijven kun je de wensenlijst eerst kopiëren. Als je een
schetsboek gebruikt, kun je je wensen ook bij de tekening schrijven.
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1. je ruimte
Het vel papier symboliseert de ruimte die je op dit moment hebt in je leven.
Denk hierbij aan de fysieke ruimte thuis en in de maatschappij, de ruimte tussen jou en andere mensen en de ruimte om je meningen en gevoelens te uiten.
Heb je jouw boom veel of weinig ruimte gegeven op het papier, of precies
genoeg?
Jouw boom past precies op het papier
Waarschijnlijk heb je voldoende ruimte in je leven. Of pas jij je aan de levensruimte aan die je hebt?
Er is nog veel ruimte over op het papier
Vraag je eens af of je veel ruimte nodig hebt. Wellicht ben je bescheiden en
gewend om weinig ruimte in te nemen. Of voel je je minderwaardig of niet
belangrijk genoeg om veel ruimte in te nemen. Het kan ook zijn dat je nog veel
ruimte over hebt om jezelf te ontplooien.
Jouw boom past niet of nauwelijks op het papier
Heb je misschien behoefte aan meer ruimte? Op je werk, thuis of op andere
gebieden? Of vind je juist dat je te veel ruimte inneemt?
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VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

Ben je in staat de ruimte in te nemen die je nodig hebt?
Word je geremd door onzekerheid, energiegebrek, een innerlijk conﬂict, of iets
anders? Hoe kun je deze remming overwinnen?
Zijn er mensen die jouw ruimte beperken? Wat kun je daar aan doen?
Wat vinden andere mensen van de hoeveelheid ruimte die je inneemt?

WAT WENS JE?

Ga voor jezelf na of je iets wilt veranderen aan je ruimte, nu of over een tijdje.
Bedenk hoe je dat kunt aanpakken. Dat kan om fysieke ruimte gaan, of ten
opzichte van relaties, of je innerlijke ruimte.
Noteer je wens(en) bij punt 1 op de Wensenlijst op de laatste bladzijde van dit
boekje of in je schetsboek bij deze tekening.
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2. Je balans
Kijk nu eens naar de balans van jouw boom. Staat hij recht? Helt hij over naar
één kant? Of is hij op de een of andere manier uit proportie?
Voor een gelukkig en gezond leven heb je een goed evenwicht nodig tussen de
vier verschillende domeinen van het leven: je innerlijk welzijn, je privérelaties,
je maatschappelijke contacten en je spirituele beleving.

Transpersoonlijke sfeer

Interpersoonlijke
maatschappelijke
sfeer

Interpersoonlijke
privésfeer

Intrapersoonlijke sfeer

In de boomtekening zijn de vier levensdomeinen over het algemeen als volgt te
herkennen:
– Wortels, stam, onderste takken en bladeren symboliseren de innerlijke sfeer
(emoties, verlangens, behoeften, gedachten, het onderbewustzijn, de talenten en het lichamelijk welzijn). We noemen dit de intrapersoonlijke sfeer.
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– De linkerhelft van de takken en bladeren staan voor privérelaties (partner,
kinderen, familie, vrienden). We noemen dit de interpersoonlijke privé-sfeer.
– De rechterhelft van de takken en bladeren representeren de maatschappelijke sfeer (werk, collega’s, ambities). Dit is de interpersoonlijke maatschappelijke sfeer.
– De takken en bladeren bovenin de kruin staan symbool voor het gebied van
visie (intuïtie, ﬁlosoﬁe, wetenschap, natuur, religie, zingeving). Dit noemen
we de transpersoonlijke sfeer.
Bij sommige mensen zijn de linker- en rechterhelft van boom omgekeerd. Het
hangt er maar vanaf vanuit welke hoek je naar de boom kijkt.

VRAAG
Welke kant van de boom symboliseert voor jou de privésfeer en welke het
maatschappelijke gebied?

Jouw boom staat recht en de boven- en onderkant en de linker- en rechterkant
zijn even groot
Het zit er dik in dat je een gezond evenwicht hebt tussen werk en vrije tijd en
tussen samenzijn en tijd voor jezelf.
Jouw boom helt over naar links of naar rechts
Kijk eens of je privéleven (de relaties met je partner, kinderen, familie, vrienden) wel in balans staat met je maatschappelijk leven (werk, collega’s, ambities). Besteed je niet te veel tijd en energie aan het één ten koste van het ander?
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Jouw boom heeft een buitenproportionele stam en een klein bladerdek
Vraag je eens af of je niet teveel met jezelf bezig bent, met je emoties, je mentale en/of lichamelijke welbevinden ten koste van je sociale leven. Ontwikkel
je je sociale vaardigheden voldoende? Voel je je wel eens eenzaam?
Jouw boom heeft een dunne en korte stam en het bladerdek is buitenproportioneel groot.
Vraag je eens af of je wel genoeg tijd voor jezelf neemt. Het contact met je innerlijk kun je anders verliezen. Zijn er (veel) mensen die onder jouw bladerdek
schuilen?
Jouw boom heeft een opvallend hoge top
Verkeer je vaak in hogere sferen? Heb je (te) hoge levensdoelen? Filosofeer je
graag en ben je veel bezig met denken, spiritualiteit of zingeving? Doe je dat
niet te veel? Of heb je soms de neiging je uit het dagelijkse leven terug te trekken (uit angst, verdriet of boosheid)?
Jouw boom heeft een platte kruin of de top ontbreekt
Is er symbolisch een ‘te laag plafond’ of belemmering om naar boven te
groeien in je leven? Of vermijd je misschien gedachten over spiritualiteit en
de zin van het leven? Of maak je momenteel te weinig tijd vrij voor de hogere
doelen in het leven?
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VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

• Welke van de vier levensdomeinen is bij jouw boom de meest dominante?
• Ben je tevreden met de balans in jouw leven?
• Aan welk domein wil je meer of minder aandacht besteden?

WAT WENS JE?

Bedenk hoe je jouw boom meer in balans kunt brengen, als dat nodig is. Stel je
voor hoe je leven er dan uit zal zien. Verbeeld je hoe anderen zullen reageren en
wat voor invloed het zal hebben op de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid.
Noteer je wens bij punt 2 op de Wensenlijst achter in het boek of in je schetsboek
bij de tekening.
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3. Je bladeren
De bladeren staan in de regel voor communiceren, waarbij je ook je denken
en handelen inschakelt. Ze zorgen voor het contact met de buitenwereld. Het
is geven en ontvangen. Via je bladeren vergaar je kennis, geef je zorg, creëer je
dingen en wissel je informatie, gedachten en emoties uit met anderen.

Let wel: Jouw tekening van de boom is een momentopname. Vooral bij de
bladeren kan dit verschil maken.
Je hebt weinig of geen bladeren getekend
Mensen die weinig of geen bladeren tekenen, communiceren dus nauwelijks
met de wereld om zich heen (op dit moment). En als ze wel communiceren,
is dat niet van al te levendige of diepgaande aard, maar meer routinematig.
Dat is tijdelijk, bijvoorbeeld door vermoeidheid, ziekte, sociale overbelasting,
vakantie of een retraite. Er komen na verloop van tijd vanzelf weer bladeren
aan je boom. Hoe is momenteel jouw contact met de buitenwereld? Heb je
waardevolle mensen om je heen met wie je diepgaand kunt communiceren?
Veel bladeren
Je communiceert waarschijnlijk uitbundig. Soms zijn je contacten met de
buitenwereld wellicht wat te veel en is het verstandig meer tijd voor jezelf te
nemen.
Lichtgekleurde blaadjes
Je bent optimistisch en bekijkt de wereld door een lichte, heldere bril. Kijk alleen uit dat je je niet vrolijker voordoet dan je bent.
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Donkergekleurde blaadjes
Mensen met donkere bladeren zijn vaak pessimistisch en zien het leven door
een donkere bril. Ze zouden best wat blijmoediger in het leven kunnen gaan
staan.
Blaadjes in dezelfde richting
Bedenk eens in welke richting jouw interesses momenteel gaan. Met wat voor
soort mensen communiceer je graag?
Blaadjes in verschillende vormen en richtingen
Je houdt over het algemeen van veel afwisseling. Kijk uit dat alle drukte je niet
te veel wordt.

EXTRA
Teken nu één blad
Dit geeft je extra informatie over de manier waarop jij communiceert, denkt en
handelt. Lees pas verder als je het blad getekend hebt.

Rond blad met zachte randen
Dit duidt meestal op een plezierige en zachte manier van communiceren.
Puntig blad met scherpe randen
Mensen met dit soort bladeren zijn scherp, maar kunnen soms te stekende
opmerkingen maken.
Stevige, duidelijke nerven
Deze duiden meestal op zelfverzekerdheid in de communicatie.
23
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Lichte, onduidelijke nerven
Dit zou op onzekerheid in het communiceren kunnen duiden.
Strakke nerven
Deze mensen communiceren strak georganiseerd. Soms zou het goed zijn als ze
wat ﬂexibeler werden.
Rommelige nerven
Dit duidt vaak op een rommelige manier van communiceren.
Complexe nerven
Mensen met zulke bladeren houden van ingewikkelde projecten en praten
graag over complexe zaken.

VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Hoe communiceer je met de mensen om je heen?
– Ben je meer een prater of een luisteraar?
– Kun je zeggen wat je wilt, thuis en op het werk? Kun je je ei goed kwijt?

WAT WENS JE?

Ga na of je wat wilt veranderen in de manier waarop jij communiceert. Beeld
je in wat voor invloed dat op jou zou hebben. Worden jij en anderen daar gelukkiger van? Maak een plan waarmee je jouw contact met de buitenwereld nog
verder kunt verbeteren.

Noteer je wens(en) bij punt 3 op je Wensenlijst of in je schetsboek.
24
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4. Je takken
Heb je weinig of geen takken getekend?
Dan zitten jouw takken (deels) verscholen onder het bladerdek. Mensen met
zo’n vol bladerdek laten hun takken (innerlijke eigenschappen) niet zo snel aan
de buitenwereld zien of communiceren zo uitbundig (met hun bladeren) dat
hun takken momenteel verscholen zitten. Hoe is dat bij jou?
Als je geen takken hebt getekend, teken die dan nu alsnog. Lees pas verder als
je klaar bent.

25
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De takken van de boom vertegenwoordigen de verschillende vertakkingen
van je persoonlijkheid. Het zijn de rollen die je in het leven speelt, met de
bijbehorende kwaliteiten, functies en activiteiten. Het zijn je ontwikkelde of
uitgegroeide talenten. Elke hoofdtak, oftewel hoofdfunctie, kan weer zijtakken
hebben, de bijfuncties.
Aan de relatietak kunnen bijvoorbeeld zijtakken zitten die wijzen op je
rollen als trouwe partner, regelaar en romanticus binnen je relatie. En aan de
werktak(ken) kunnen zijtakken zitten die allerlei verschillende activiteiten of
rollen representeren in je werk.
De onderste takken staan voor activiteiten en eigenschappen die op jouw
eigen functioneren betrekking hebben. Denk aan eten, bewegen, ontspannen,
sporten.
De takken links symboliseren meestal functies in de privésfeer; de takken
rechts verwijzen bij de meeste mensen naar de maatschappelijke sfeer. Het kan
dus ook andersom zijn, zoals ik al eerder besprak. Ook zijn bij sommige mensen
takken van de privé sfeer en maatschappelijke sfeer door elkaar heen gegroeid.
Bij zulke mensen lopen die activiteiten door elkaar heen.
De bovenste takken hebben te maken met ﬁlosoﬁsche, spirituele of wetenschappelijke activiteiten en aandacht voor de natuur. Ook de takken van visie
en intuïtie bevinden zich in de hogere regionen.
Je hebt veel takken getekend
Mensen met veel takken hebben vaak een druk en actief leven, met veel verschillende rollen en functies. Soms is hun leven te druk.
Je hebt weinig takken getekend
Mensen die weinig takken tekenen zijn vaak specialisten die een klein aantal
eigenschappen sterk ontwikkeld hebben. Ze hebben weinig verschillende
26
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activiteiten in hun leven. Daar hebben ze meestal ook geen behoefte aan, maar
soms streven ze naar meer afwisseling.
Weinig takken kunnen er ook op duiden dat ze meer talenten en vaardigheden
bij zichzelf kunnen ontwikkelen. Daardoor zal hun leven rijker en afwisselender worden. Hoe zit dat bij jou?
De takken zijn grillig van vorm
Dat soort mensen hebben vaak een grillige persoonlijkheid. Ze zijn voor veel
mensen nogal onvoorspelbaar, maar wél spannend! Ben jij ook grillig?
De takken zijn met elkaar verstrengeld
Zit je misschien met jezelf in de knoop? Het kan ook zijn dat jouw diverse activiteiten teveel met elkaar verweven zijn. Probeer je takken te ontwarren. Dan
zal je leven meer duidelijkheid krijgen en ervaar je meer innerlijke rust.
De takken hangen als bij een treurwilg
Sommige treurwilgen zijn verdrietig of pessimistisch of gewoon moe. Anderen
zijn juist heel zwierig, sierlijk en ﬂexibel. Of betekent de treurwilg bij jou iets
heel anders?
Je takken zijn gesnoeid als bij een knotwilg
Knotwilgen zijn vaak mensen die in hun activiteiten worden belemmerd waardoor ze hun talenten onvoldoende kunnen ontplooien. Of ze hebben momenteel behoefte om helemaal in zichzelf te keren, om na verloop van tijd weer
heel uitbundig naar buiten te breken.
Er zit een dier (vogel, eekhoorn) op een tak
Is er een dierbaar persoon die bescherming en verzorging bij je zoekt?
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WAT SYMBOLISEERT ELKE TAK?

Schrijf nu bij elke tak welke rol, activiteit of eigenschap deze vertegenwoordigt.
Denk daar niet over na. Noteer het eerste woord dat in je op komt.

VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Zijn er takken die je wilt laten groeien?
– Welke takken wil je laten zoals ze zijn?
– Zijn er ook takken die je wilt snoeien?

WAT WENS JE?

Stel je voor wat er gebeurt als je bepaalde takken laat groeien of gaat snoeien.
Bedenk concreet hoe je jouw leven zo kunt inrichten dat sommige takken gaan
groeien en andere takken gesnoeid kunnen worden.

Noteer je wens(en) bij punt 4 op je Wensenlijst of in je schetsboek.
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5. Je stam
De stam die je hebt getekend, symboliseert jouw innerlijke kracht. Aan de stam
kun je veel aﬂezen over hoe jij je ontwikkeld hebt.
Een lange, brede stam
Je hebt van jongs af aan de ruimte gekregen om je te ontwikkelen. Je bent
zowel sterk als lang, dus je hebt waarschijnlijk een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen.
Een lange, smalle stam
Je stam is weliswaar lang en ﬂexibel, maar niet zo sterk. Wat kan dat voor jou
symboliseren? Veel mensen die een dunne stam tekenen zijn slank van postuur of soms te mager.
Een korte, dikke stam
Heb je je om de een of andere reden ‘dik gemaakt’? Was dat vroeger nodig om
jezelf ‘zichtbaar’ te maken?
Veel mensen die een dikke stam tekenen zijn ook fysiek te dik. Het is dan uiteraard nodig om meer te bewegen en minder koolhydraten te eten. Maar het is
nog belangrijker dat ze kijken naar de emotionele reden van hun overgewicht.
Waarom zijn ze zo onzeker en waarom is het nodig een ‘vetpantser’ te dragen?
Een korte, dunne stam
Had je in het verleden voldoende ruimte om jezelf te ontplooien? Kreeg je
genoeg aandacht en liefde? Ben je geneigd jezelf onzichtbaar te maken? Of ben
je juist heel actief en spraakzaam om meer op te vallen?
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Kleine takjes onderaan of halverwege de stam
Bepaalde persoonlijke eigenschappen heb je pas op latere leeftijd kunnen ontwikkelen. Of bepaalde activiteiten ben je pas later gaan ontplooien.
Knoesten in de bast
Veel mensen die knoesten tekenen leggen uit dat er een tak zat die is afgebroken. Vaak zijn ze in het verleden iets of iemand verloren of hebben ze iets of
iemand uit hun leven verwijderd (gesnoeid).
Een gat in de bast of stam
Heb je in het verleden een emotionele verwonding of zelfs een gat in je hart
opgelopen? Heeft iets of iemand jou in het verleden veel pijn gedaan? In
positieve zin kan een gat in de bast er ook op duiden dat je je meer begint te
openen. Kijk wat voor jou de betekenis is.
Een vogel of ander diertje in het gat in de stam
Kinderen of andere geliefde personen schuilen in jouw holletje en verzachten
wellicht hun eigen verdriet en dat van jou.
De bast is ruw
Mensen met een ruwe schors hebben vaak een afwerende beschermlaag om
zich heen. Ze laten andere mensen liever niet te dichtbij komen. Is die betekenis ook op jou van toepassing?
De bast is glad
Mensen met een gladde bast zijn vaak vriendelijk en gemakkelijk benaderbaar.
Soms zijn ze echter te ‘glad’ en tonen anderen niet hun ware aard.
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VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Ben je tevreden met hoe jij jezelf hebt ontwikkeld?
– Op wat voor manier kun je een gemis of beschadiging verzachten?
– Draag je wel eens een masker in je dagelijks leven? Zo ja, wat verberg je daar
dan mee? Wil je dit masker blijven dragen?

WAT WENS JE?

Wat wil je op het gebied van je innerlijke kracht?
Beeld je ook in hoe je overkomt op de buitenwereld. Wil je meer jezelf zijn in
relatie tot anderen? Als je een masker draagt, hoe zou het zijn om dat af te zetten? Als je een pantser draagt, hoe zou het zijn om dat uit te trekken?
Noteer je wens(en) bij punt 5 op je Wensenlijst of in je schetsboek
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6. De grond
De grond die je hebt getekend, staat symbool voor de omgeving waarin je bent
opgegroeid. De familie, de cultuur, het land en de natuurlijke omgeving waarin
je bent geworteld, zijn van invloed op hoe jij in het leven staat. Hoe ziet jouw
grond eruit?

Je hebt geen grond getekend
In feite zweeft jouw boom. Vraag je eens af of je momenteel voldoende contact
hebt met je woonplaats, de natuur, je familie of de cultuur waarin je leeft. Of
verkeer je liever in hogere sferen? Het zou ook kunnen dat je je ‘ontworteld’
voelt.
Jouw grond is kaal en onbegroeid
Heb je in je jeugd onvoldoende aandacht, begrip en liefde ontvangen? Als dat
zo is, maakt dit het moeilijk om zelfvertrouwen en een stevige levenshouding
te ontwikkelen. Als je wél krachtige diepe wortels hebt, heeft je ‘droge’ jeugd
je juist sterk gemaakt, zoals een woestijnboom zich ondanks de droogte toch
staande heeft gehouden. Je moet alleen wel uitkijken dat je niet te ‘taai’ wordt.
Jouw grond is vruchtbaar, vochtrijk, begroeid
Je hebt als kind veel emotionele, culturele en intellectuele voeding gehad. Je
voelde je als kind thuis in je gezin en op school. Of je hebt er zelf voor gezorgd
om vruchtbaar gezelschap te vinden. Daardoor kun je je ontwikkelen tot een
gezond en sterk persoon met veel zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden,
optimisme en levenslust.
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De boom staat op een heuvel of berg
Je houdt kennelijk van een ruim uitzicht op het leven. Zijn er nog andere redenen waarom je de boom op een verhoging hebt getekend?
De boom staat in een dal
Wat zou dat betekenen? Bevind je je momenteel in een emotioneel dal? Of
plaats je jezelf gewoonlijk lager dan je omgeving?

VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Kreeg je als kind waar je naar verlangde, thuis en op school?
– Hoe werken je kinderervaringen door in je huidige privé- en maatschappelijke leven?

WAT WENS JE?

Ga na of je jezelf nu voldoende gewaardeerd, gestimuleerd en begrepen voelt
thuis en op het werk. Wat wens je op dit gebied?
Noteer je wens(en) bij punt 6 op de Wensenlijst of in je schetsboek.
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7. Je wortels
Als je geen wortels hebt getekend, teken die dan nu. Lees pas verder wanneer je
klaar bent.
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De wortels, die grotendeels onder de grond zitten, symboliseren het onzichtbare gedeelte van je persoonlijkheid. Dit onderbewustzijn zit vol herinneringen,
behoeften, gevoelens, talenten en overtuigingen. Verlangens die hier steeds
opnieuw uit terugkeren, zijn heel belangrijk, vooral als ze je gelukkig maken.
Dergelijke wortelverlangens of zielsverlangens komen uit je diepste wezen. De
vervulling ervan geeft je een intens geluksgevoel en meestal heb je daar ook de
benodigde talenten voor. Als je diepe verlangens identiek zijn met je natuurtalenten, duiden ze op je levensmissie.
Je hebt aanvankelijk geen wortels getekend
Wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Houd je misschien nare ervaringen
verborgen? Laat je niet zo snel de diepere lagen van je persoonlijkheid zien? Of
weet je niet wat je werkelijk wil of waar je goed in bent?
Jouw wortelstelsel is groot
Je bent stevig en diep geworteld, je hebt veel zelfvertrouwen ontwikkeld en je
bezit veel (latente) talenten.
Jouw wortelstelsel is klein
Je staat niet zo stevig in de grond. Heb je voldoende zelfvertrouwen in de privésfeer en in de maatschappelijke sfeer?
Jouw wortels vertonen een zwakke plek of beschadiging
Kijk eens goed naar die plek. Kamp je met een onverwerkte emotie of een
trauma uit je jeugd of kindertijd? Als dat zo is, is het nodig om uit te zoeken
waardoor dat komt zodat die zwakke plek kan worden versterkt of de beschadiging kan worden genezen.
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VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Waarnaar verlangde je als kind, thuis of op school?
– Welke verlangens komen steeds weer terug in je leven en maken je
gelukkig?
– Welke angsten of remmingen zijn door nare ervaringen in het verleden
ontstaan?
– Welke positieve vaardigheid of eigenschap heb je daardoor ontwikkeld?

WAT WENS JE?

Maak een plan om te krijgen waar je werkelijk naar verlangt, thuis en in de
maatschappij. Als je oude emotionele pijn of angsten hebt, ben je bereid hiermee aan de slag te gaan? Misschien is therapeutische hulp nodig.
Wat zijn je zielsverlangens? Krijg je al meer zicht op je levensmissie?
Noteer je wens(en) bij punt 7 op je Wensenlijst of in je schetsboek.
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8. Je talentstamboom
Je diepste zielsverlangens komen vaak sterk overeen met jouw grootste talenten. Ieder mens wordt geboren met een natuurtalent. Vaak gaat het om een
combinatie van meerdere talenten, die passen bij jouw ware karakter. Ze zitten
in je, vaak sluimerend, maar komen niet altijd tot volledige wasdom.
Veel mensen ontwikkelen een vaardigheid waar ze onvoldoende talent voor
hebben. Dat is jammer. Het is als een appelboom die probeert peren voort te
brengen, terwijl hij zonder moeite de heerlijkste appels kan produceren.
Door jouw natuurtalent te ontplooien, geef je jouw leven een optimale invulling en ervaar je een diep geluksgevoel. Want dan volg je je ware levensmissie!
Weet je niet wat jouw natuurtalent is? Ga dan allereerst op zoek naar je wezenlijke karakter.
WIE WAS JE ALS KIND?

Denk eens terug aan je kindertijd.
– Wat voor karakter had je als klein kind? (Rustig, actief, sociaal, graag alleen,
zelfstandig, afhankelijk, emotioneel, stabiel, extravert, introvert, creatief,
bazig, meegaand, zachtaardig, agressief, zakelijk, artistiek, dromerig?)
Talenten zijn meestal uitvloeisels van je karakter. Denk vervolgens terug aan je
belangrijkste bezigheden als kind.
– Waar was je vaak mee bezig?
– Was je ergens heel goed in?
– Of blonk je nergens echt in uit en had je veel interesses en gemiddelde
talenten?
37

de wensboom

– M.a.w. was je een specialist of generalist?
– Waren er mensen die dit talent of deze combinatie van talenten in jou herkenden?
– Werd je in je leven steeds opnieuw aan dit talent of deze combinatie van
talenten herinnerd?
GENERALIST OF SPECIALIST

Bij het woord natuurtalent denken we meestal aan iemand die geniaal is
op een bepaald gebied. Maar dat bedoelen we hier niet. Onder natuurtalent
verstaan wij je natuurlijke talent (dat ook een combinatie van talenten kan
zijn) dat exact bij jouw natuur of karakter past. Sommige mensen hebben één
uitgesproken talent. Dit zijn specialisten. Ander mensen blinken nergens écht
in uit. Ze hebben gemiddelde talenten voor veel dingen en bezitten een brede
interesse. Dit zijn generalisten. Hun natuurtalent is meestal een combinatie
van vele talenten. Specialisten worden vaak goede vakmensen of wetenschappers, terwijl generalisten vaak in management- en communicatiefuncties
terechtkomen. Of in de journalistiek, politiek, handel of reiswereld. Specialisten
en generalisten zijn allebei even belangrijk en dragen elk hun steentje bij in de
maatschappij.
TEKEN DE STAMBOOM VAN JE TALENTEN

De verborgen talenten die in jouw wortels schuilgaan, heb je grotendeels of
waarschijnlijk allemaal geërfd van je ouders en voorouders. Met een tekening
kun je ze blootleggen.
Teken een omgekeerde stamboom van je familie, met jezelf bovenaan, je
ouders eronder en je grootouders (en eventueel je overgrootouders) daar weer
onder.
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Schrijf bij elke persoon hun belangrijkste talenten, passies en karaktertrekken.
Schrijf ook bij jezelf je belangrijkste talenten en eigenschappen op.
Je zult zien dat je veel talenten van je ouders en grootouders ook zelf bezit.
Heb je maar weinig informatie over je voorouders? Vraag je familie ernaar, ze
zullen je er graag over vertellen.
Er kunnen ook talenten zijn die jij alleen bezit en die je in geen enkele voorouder kunt terugvinden. Het kan zijn dat deze voortkomen uit een voorouder
die onbekend is. In sommige culturen gelooft men bovendien dat je bepaalde
talenten uit vorige levens hebt meegenomen…
JE TAKKEN EN JE TALENTEN

Leg je talentstamboom nu onder de stam van je Wensboom. Kijk vervolgens
naar het verband tussen de takken en de talentstamboom. De takken zijn uitgegroeide talenten. Sommige talenten hebben zich wellicht nog niet ontwikkeld tot takken. Wat wil je hiermee?
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TALENT EN GELUK

Heb je niet veel talenten? Of ben je al te oud om er nog veel te ontplooien?
Wees gerust. Hoewel het ﬁjn is om talenten te ontwikkelen en daarmee veel
te presteren in de maatschappij, is dit niet het hoogste doel in ons leven…. Uit
geluksonderzoek is gebleken dat liefdevolle relaties, liefdadigheid en spiritualiteit meer geluk geven dan maatschappelijk succes.
VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

–
–
–
–
–
–
–

Welke talenten heb je ontwikkeld tot volgroeide takken?
Welke talenten zijn slechts gedeeltelijk uitgegroeid tot takken (tot nu toe)?
Welke talenten heb je nog niet ontwikkeld?
Welke talenten zou je nog willen ontwikkelen? En welke niet?
Welke talenten gebruik je in je werk? Welke in je hobby’s?
Zijn er hobbytalenten die je professioneel zou kunnen gebruiken?
Welke zielsverlangens komen steeds weer in je leven terug? Hoe komen deze
overeen met je natuurtalent?

WAT WENS JE?

Kijk nu eens naar je natuurtalent. Ga na of je het al voldoende ontplooid hebt.
Wie of wat heeft je daarin geremd of aangemoedigd?
Bedenk wat je wilt doen met jouw bijzondere talent (of combinatie van talenten). Wil je het (nog meer) benutten en ontplooien? Maak een plan hoe je je
leven en loopbaan zodanig kunt (re-)organiseren dat dit lukt.
Noteer je wens(en) eveneens bij punt 8 op je Wensenlijst of in je schetsboek.
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9. Je bloesems
JE HEBT GEEN BLOESEMS GETEKEND

Pak in dit geval een leeg vel papier en teken daarop een nieuwe boom met
bloesems (en als je wilt ook bladeren). Dit is een toekomstboom, een metafoor
voor hoe je bent als je over enige tijd in bloei staat.
Als je je momenteel helemaal niet geïnspireerd voelt in je leven, sla de bloesems dan voorlopig over. Wellicht voel je je over enige tijd wél geïnspireerd in
één of meerdere levenssferen.
Lees pas verder als je klaar bent met je tekening.
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Je hebt aanvankelijk geen bloesems getekend
Maak je geen zorgen, slechts weinig mensen tekenen uit eigen initiatief
bloesems in hun boom. Bijna niemand staat voortdurend in bloei. Dit is van tijdelijke aard, want elke boom bloeit van tijd tot tijd. De bloesems zullen vanzelf
komen!
Je hebt meteen al bloesems getekend
Dit is een heel gunstig teken! Kennelijk voel jij je momenteel geïnspireerd en
gelukkig. Hoe meer bloesems en hoe groter, des te meer jij in bloei staat. Bloesems duiden op inspiratie en liefde. Via de bloesems kunnen bloeiende bomen
elkaar bevruchten en mensen elkaar inspireren en liefhebben. Bovendien
maakt het hen aantrekkelijk voor anderen.
Als je in bloei staat op één of meerdere terreinen van je leven, verkeer je in
een zogeheten ﬂow. Je geniet intens van wat je doet, je bent er goed in en je
kunt bijna niet stoppen met je activiteiten. Het hoogste doel in je leven is dat
je voortdurend in alle levenssferen bloeit. Je voelt dan voortdurend liefde voor
jezelf, de mensen om je heen, je werk, je land, de natuur en de hele wereld.
Kijk nu eens of jouw bloesems in een bepaald gedeelte van de boom zitten.

BLOESEMS IN DE PRIVÉSFEER

– Hoe gaat het met de liefde en vriendschap in de privé sfeer? Je partner,
kinderen, familieleden? Welke mensen heb je lief? Wat wens je in deze sfeer?
– Met wie ben je goed bevriend?
– En wie voelen veel liefde voor jou?
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BLOESEMS IN DE MAATSCHAPPELIJKE SFEER

– Hoe gaat het op maatschappelijk gebied? Is er bloei in deze sfeer?
– Voel je je geïnspireerd door je werk of je studie?
– Heb je inspirerende relaties met je collega’s of medestudenten? Wat wens je
in deze sfeer?
– Is er een stroom van vruchtbare ideeën die je veel voorspoed brengt?
– Wie worden door jou geïnspireerd?

BLOESEMS BOVENIN

– Hoe word jij door de natuur, wetenschap, kunst of religie geïnspireerd? En
wie inspireer jij hierin?

BLOESEMS ONDERIN

– Voel je je sterk geïnspireerd door dingen die je alleen doet?
– Hoe is de liefde voor jezelf?

VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

Met wie zou je een vriendschap of liefdesrelatie willen beginnen? En met wie
klikt het niet meer?
Met wie zou je willen samenwerken? En wie inspireert je niet meer?
Aan welke spirituele of levensbeschouwelijke activiteit zou je meer tijd willen
besteden?
Waar heeft je lichaam behoefte aan?
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WAT WENS JE?

Ga na wat je kunt doen om meer inspiratie en liefde te ervaren zodat je (nog)
gelukkiger wordt. Hoe kun je jouw leven zo inrichten dat dit lukt?
Hoe kun je de mensen om je heen ook gelukkiger maken?
Noteer je wens(en) bij punt 9 op je Wensenlijst achter in dit boek.
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10. Je vruchten
JE HEBT GEEN VRUCHTEN GETEKEND

Pak in dat geval een leeg vel papier en teken daarop een nieuwe boom met
vruchten. Dit is een toekomstboom, die aangeeft hoe vruchtbaar je over enige
tijd zult zijn.

Lees pas verder als je klaar bent met je vruchtenboom.
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Vruchten komen na de bloei. Het zijn de producten, diensten, zorg of creaties
die je voortbrengt en beschikbaar stelt aan de mensen in de privésfeer, de
maatschappij en aan jezelf.
Je hebt aanvankelijk geen vruchten getekend
Maak je geen zorgen. Net zoals bij de bloesems, tekenen veel mensen geen
vruchten uit eigen initiatief. Niet iedereen is de hele tijd vruchtbaar. Momenteel ben je misschien niet zo productief, creatief of zorgzaam, maar je zult
merken dat je over enige tijd wél weer vruchten zult produceren, want dat doet
elke boom.
Je hebt vruchten getekend
Dit is een goed teken! Je bent je bewust van wat je te bieden hebt. Daarmee wil
je jezelf en andere mensen gelukkig maken. Je vindt het heerlijk om je vruchten rond te delen en te zien hoe anderen ervan genieten.

VRUCHTEN IN DE PRIVÉSFEER

– Besteed je veel liefde, zorg en aandacht aan de mensen in je privésfeer?
– Wat houdt elke vrucht in en aan wie wil je deze geven?

VRUCHTEN IN DE MAATSCHAPPELIJKE SFEER

– Welke producten of diensten bied je aan en aan wie?
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VRUCHTEN BOVENIN DE BOOM

– Welke inzichten heb je te bieden?
– Hoe inspireer je mensen op het gebied van levenservaring, kunst, wetenschap of spiritualiteit?
– Welke levenswijsheid draag je uit?

VRUCHTEN IN DE ONDERSTE SFEER

– Waarmee maak jij jezelf blij?

JE VRUCHTEN EN JE LEVENSMISSIE

De soort vruchten die je produceert passen bij je ware karakter en je talenten.
Ga na welke producten en diensten jij heel gemakkelijk en met plezier produceert. Als je dat hebt ontdekt, heb je een goed zicht op je levensmissie!
VRAGEN OM VERDER TE KOMEN

– Op welke levensterrein zou je meer willen bieden?
– Heb je daar de mogelijkheden toe (qua kennis, vaardigheden, energie, ﬁnanciën, tijd en ruimte)?
– Wie of wat remt jou in het uitdragen van je producten, diensten of inzichten?
– Hoe kun je die remmingen overwinnen?
– Heb je voldoende talent om producten of diensten van professionele kwaliteit te leveren? Zo ja, dan zul je intens genieten om er mee bezig te zijn.
– Kun je er geld mee verdienen of kun je jouw producten beter als hobby
beschouwen?
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WAT WENS JE?

Bedenk wat je liever wilt: meer producten of diensten leveren, of een betere
kwaliteit bieden. Besluit waar je op inzet. Ga na hoe jij je leven zo kunt inrichten dat het vruchtbaarder wordt, zodat je (nog) meer te bieden hebt aan jezelf
en aan anderen.
ONDERZOEK OF JE AAN DE 4 G’S VOLDOET:

1. Je bent er Goed in.
2. Het gaat Gemakkelijk.
3. Je Geniet er van.
4. Je kunt er Geld mee verdienen.
Voor de 4e G is vaak ook nog een 5e G nodig: Geduld...
Noteer je wens(en) bij punt 10 op je Wensenlijst of in je schetsboek.
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H

eb je jouw boomtekeningen goed bekeken en de bijbehorende vragen
eerlijk beantwoord op de Wensenlijst? Dan heb je ongetwijfeld belangrijke ontdekkingen gedaan over jezelf, je talenten en je verlangens, en hoe je in
het leven staat.
Nu is het tijd om jouw diepste wensen in vervulling te laten gaan. Door jouw
Wensboom compleet te maken, creëer je je lifedesign, een ontwerp voor jouw
leven. Dat wil zeggen: jij maakt in grote lijnen het plan. De details laat je over
aan de natuurlijke stroom van het leven en de wisselwerking met de mensen
om je heen.
Veel mensen laten hun leven bepalen door anderen: hun ouders, hun managers op het werk, de politiek of de kerk. Het gaat erom dat jij je eigen vrije wil
ontwikkelt en jouw eigen passie volgt. Wat een ander gelukkig maakt, hoeft
jou nog niet gelukkig te maken.
Als je weet welke verlangens uit jouw ziel voortkomen, kun je jouw leven daarnaar vormgeven. Dit houdt in dat je keuzes maakt en verantwoordelijkheid
neemt voor je eigen leven. Zodat je ten slotte alleen nog doet waar je écht zin in
hebt en wat geluk brengt voor jou en de mensen om je heen.
Teken nu je Wensboom
Pak een nieuw vel papier en teken je uiteindelijke Wensboom. Dit is een toekomstboom die symboliseert hoe jij graag wenst dat jouw leven wordt. Schrijf
er al je wensen in en hang de tekening op je favoriete plek. Als je wilt kun je je
wensen ook op (gekleurde) papiertjes of lintjes schrijven en deze in een echte
boom hangen die je hebt uitgekozen als Wensboom. Ook de kerstboom is daar
heel geschikt voor.
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ONDERSTEUNENDE SPREUKEN

Bij elke levenswens kun je een mantra bedenken. Een korte en krachtige
spreuk, die je motiveert en helpt jouw doel helder voor ogen te houden.
Bijvoorbeeld:
‘Mijn zelfvertrouwen wordt alsmaar sterker’
‘Ik communiceer duidelijk en zelfverzekerd’
‘Ik krijg in mijn relatie de ruimte die ik nodig heb’
‘Ik besteed steeds meer aandacht aan mijn kinderen’
‘Ik ga een aantal heel fijne vrienden ontmoeten.’
‘Ik vind werk dat mij enorm inspireert’
‘Ik verdien meer dan voldoende geld om alles te doen wat ik wens’
Lees dagelijks de wensen in je Wensboom en spreek daarbij de ondersteunende
mantra uit.
PASSEN DE WENSEN BIJ JE LEVENSMISSIE?

Als je wensen passen bij je levensmissie, zullen ze stuk voor stuk in vervulling
gaan…
Als er een wens niet in vervulling gaat, dan past deze kennelijk niet bij je
levensmissie. Dan zou je er ook niet gelukkig van worden als die wens wél uit
kwam.
In dat geval moet je deze wens bijstellen of helemaal loslaten. Kijk dieper in
jezelf of er een wens in je opkomt die wél bij je levensmissie past.
Of doe alle opdrachten van het hele boekje nog een keer en ga nog beter op
zoek naar je levensmissie!
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HET PRINCIPE VAN KARMA

Karma is de universele wet van oorzaak en gevolg. Wat je een ander geeft zul
je in veelvoud terugkrijgen, vaak op een heel onverwachte manier. Wat je zaait,
zul je oogsten. Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.
Als je iemand geld geeft of leent die ﬁnancieel krap zit, zul jij op de een of andere wijze ook geld ontvangen, misschien uit een bron die je nooit had voorzien.
En bovendien nog veel meer dan dat je weggaf! Als je iemand helpt die in nood
verkeert, zul jij ook geholpen worden wanneer jij dat een keer nodig hebt. Als
je aardig bent tegen je medemensen, zul je veel aardige mensen ontmoeten.
Kortom, als je andere mensen gelukkig maakt, word jij ook gelukkig.
Uiteraard werkt dit principe ook andersom. Als je gierig bent, zul je ook veel
gierige mensen ontmoeten. Als je onaardig bent, zul je veel onaardige mensen
ontmoeten. Als je andere mensen in hun vrijheid belemmert, zal dat ook bij jou
op de een of andere manier gebeuren. Als je andere mensen kwetst, zal jij ook
gekwetst worden. Kortom, als je andere mensen ongelukkig maakt, zul jij ook
ongelukkig worden.
KARMISCHE ONDERSTEUNING VAN JE WENSEN

Pas nu het principe van karma toe op je Wensboom. Je kunt de vervulling van
je wensen namelijk aanzienlijk bevorderen door eerst iemand anders iets te
geven wat overeenkomt met waar jij naar verlangt. Als je bijvoorbeeld meer
ruimte wenst, geef dan eerst andere mensen meer ruimte. Als je meer zelfvertrouwen wenst, geef dan eerst complimenten aan de mensen om je heen zodat
hun zelfvertrouwen groeit. Als je meer liefde verlangt, geef dan eerst andere
mensen liefde. Als je een betere baan wenst, help dan eerst iemand anders aan
een betere baan. Als je wilt dat je onderneming groeit en meer winst maakt,
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help dan eerst andere ondernemers meer winst te maken en geef je werknemers salarisverhoging!
IS DAT NIET EGOÏSTISCH?

Als ik het over deze toepassing van karma heb, krijg ik nogal eens het verwijt
dat het egoïstisch klinkt. Men zegt dan dat je belangeloos andere mensen moet
helpen. Maar wie is vrij van egoïsme? En is het nodig om volledig belangeloos
te worden?
Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die volledig vrij van egoïsme is. Zelfs
de grootste altruïst of welzijnswerker is dat niet.
Ik ben van mening dat het gaat om een goede balans tussen geven en ontvangen. Dat is een goed begrip van karma. Het is prima om dingen voor jezelf te
verlangen. Zorg er alleen voor dat je het niet ten koste van iemand anders doet.
TOT SLOT

Koop nu een heleboel van deze boekjes en deel ze rond aan al je familieleden,
collega’s, buren en vrienden. Dan kunnen ook zij hun wensen in vervulling zien
gaan. En bovendien krijg jij daardoor veel goed karma, zodat ook jouw wensen
gemakkelijker in vervulling gaan. Ik beloof dat ik de opbrengst van het boekje
nuttig zal besteden ;-)
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Je Wensenlijst
Noteer hier al je levenswensen die uit de analyse van jouw boomtekening zijn
voortgekomen. Als je liever niet in dit boekje schrijft, kun je je wensen ook in
een mooi schrift schrijven of in het schetsboek bij je boomtekeningen.

1.
Mijn wensen wat betreft ruimte
(afmeting van de boom)
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2.
Mijn wensen wat betreft levensbalans
(vorm van de boom)
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3.
Mijn wensen wat betreft communicatie
(de bladeren)
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4.
Mijn wensen wat betreft activiteiten en rollen
(de takken)
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5.
Mijn wensen wat betreft innerlijke kracht
(de stam)
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6.
Mijn wensen wat betreft emotionele voeding en waardering
(de grond)
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7.
Mijn wensen wat betreft zielsverlangens en oud zeer
(de wortels)
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8.
Mijn wensen wat betreft mijn talenten
(de talentstamboom)
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9.
Mijn wensen wat betreft inspiratie en liefde
(de bloesems)
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10.
Mijn wensen wat betreft mijn producten en diensten
(de vruchten)

63

MEER WETEN OVER DIT ON DERWERP?

Lees ook ‘Life Design’ van dezelfde auteur
ISBN 978 90 77462 35 5 / € 17,95
Verkrijgbaar bij de betere boekhandel

