
Ik ben het waard!
Module 2: Verwijder de ruis 
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Energie verandert
Elke dag & elk moment verandert je energie. Je

wisselt energie uit je omgeving en interacties. De verandering
van energie zorgen voor grote bewegingen in je lichaam en

kan je vitaal uitputten. 
Daarom is het belangrijk dat je zorgvuldig gaat kiezen

wat jij belangrijk vindt. 
 

Omring jij je nog met de voor jou juiste omgeving? Mag jij
nieuwe beslissingen gaan nemen hierin? 
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Waar ga jij afscheid van nemen? Wat zijn jouw
goede voornemens? Wanneer jouw auraveld
schoon is zal je meer inspiratie en (spirituele)

boodschappen ontvangen die goed voor jou zijn!



Ruis
Ruis is als een idee, gedachte, energie of emotie die niet bij jou

hoort en niet resoneert met de ware aard van jouw ziel. 
 

Neem jij tot je wat goed en gezond voor jou is? Dit gaat niet
over goed of fout. Kies wat je ziel voedt en gooi datgene weg

wat jou niet dient. 
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7 voorbeelden van ruis die vast
kunnen zitten in je auraveld:

Negatieve meningen en oordelen (gesproken of
onuitgesproken) van mensen;

Gedachten & emoties die geuit worden van mensen 
om je heen;

Social media, films, shows, documentaires, video's en
interviews die meer angst en onrust creëren;

Fysieke omgevingen die je energie aftappen;

Overmatig scrollen door social media platforms;

Advertenties die een overmatige focus op de materiële
wereld creëren (bijv. een vrouw die slank moet zijn om

mooi te zijn);

Problemen en lasten van anderen in de wereld. Zeker als
het merendeel van de focus op het probleem ligt en niet bij

de oplossing.
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Opschonen auraveld
Wanneer je leert hoe jij je 'externe' ruis kan op ruimen en

gezonde grenzen kan en weet te stellen, zal je omgeving op een
geven moment minder invloed op je hebben en zal je een
schone en sterke auraveld hebben. Vooral HSP mensen
ervaren deze schone en sterke auraveld als erg prettig. 

 
En de eerste week ga jij starten met het opschonen van jouw

auraveld. 
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Welke (machteloze) gedachten slurpen je aandacht op
de laatste tijd?; 

Wat zeggen de stemmetjes in je hoofd?;
Waar klaag jij het meeste over?;

Door welke gedachten voel jij je slecht over jezelf en in
het leven algemeen?

Schrijven
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Schrijf vervolgens een top 5 van je gedachten die je niet
helpen. Geef het een cijfer van 0 tot 10 waarbij het cijfer 0
geen enkele invloed heeft op je, bij 5 enigszins negatieve

impact en bij 10 een verlammende impact heeft op je. 

Top 5
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Hoe vaak schrijf jij je ruis op papier? Gedurende de
komende 7 dagen zullen de vervelende gedachten en emotie

wegvagen door dagelijks de oliën in te zetten. 

1.

2.

3.

5.

4.



Ik ben het waard
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Protocol 1



Verwijder de ruis
De oliën voor deze week: 

(8) Tea Tree, (3) Wintergreen, (3) Cypress, (3) Lemongrass 

& (3) Cedarwood
 

Rol de blend de komende zeven dagen 's ochtends & 's avonds
op de achterkant van je nek, de middellijn van je buik en aan

de binnenkant van je elleboogplooien. 
Wanneer je de roller hebt gebruikt, gebruik daarna

direct 1 druppel Frankincense onder elke voet. 
 
 
 
 

Copyright - Sanne van Tuijl

Diffuser blend
Diffuse Lemongrass en Siberian Fir gedurende de week in een

ruimte waar jij je het vaakst bevindt. 

(2) Lemongrass

(2) Siberian Fir



Schrijven

Je bent nu bijna een week verder. Lees opnieuw je top 5 die je
hebt opgeschreven. Beoordeel elke gedachte opnieuw zoals je

die nu vandaag ervaart. 
 

Pak vervolgens een rode pen en streep alles wat je had
opgeschreven door.
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Schrijf nu exact het tegenovergestelde op van je top 5, wat
wil jij bereiken. 

 
Vertrouw op je intuïtie. Luister naar je lichaam, gedachten

en emoties. Ze zullen je vertellen wat je nodig hebt.

Tegenovergestelde top 5
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1.

2.

3.

5.

4.
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Notities
Schrijf je emoties, gevoelens, inzichten etc. op wat je deze

week heeft gebracht. 



STOP
Alleen wanneer je de volledige 7 dagen hebt voltooid om externe

ruis te verwijderen kan je door naar de volgende module. 
 

Het is belangrijk om je lichaam en je emoties de tijd te geven die
nodig is om de veranderingen te verwerken. Heb je het gevoel
dat je nog wel wat (meer) mag opruimen, smeer de blend dan

langer door. Ga daarna door naar de volgende module. 
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