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Lieverd,

Wat fijn dat je jezelf de tijd gunt om dit e-boek te lezen. 
In dit e-boek geef ik je 50 tips om je meer te verbinden 
met je vrouwelijke kern.

Daarnaast heb ik speciaal voor jou vier prachtige rituelen
uitgeschreven. Waarom? Zodat jij je vrouw-zijn kan vieren in
je eigen huis en op het tijdstip dat voor jou fijn is. Hoe je dat
doet? Je mag gevoelig zijn, je veilig voelen, de teugels even
laten vieren. Je mag je hart laten spreken, je tranen laten
rollen en onbedaarlijk lachen en zijn in volle
kwetsbaarheid. Zijn wie jij bent! 

De tips en de rituelen zijn mijn persoonlijke ervaringen
gecombineerd met visies en tal van ideeën van anderen
opgedaan uit boeken, trajecten, verbindingen en  podcasts.
Ik beweer niet de waarheid te kennen, maar ik deel je wel je
wel mijn ervaring en kennis. En ik nodig je van harte uit om
jouw ideeën met me te delen om zo onze visies te vergroten. 

Wellicht zijn niet alle tips voor jou passend. En dat is prima.
Ook in het leven van onze vrouwelijkheid zijn we allemaal
verschillend. Tegelijkertijd nodig ik je uit om te ervaren hoe
een tip of ritueel voor jou werkt.

Ten volledigheid wil ik nog benadrukken dat de woorden als
vrouw, vrouwelijkheid, man, mannelijkheid niet gaan over je
geslacht, maar over de energie die in ons allen zit. Net zo
goed als dat er ook een neutrale energie in ons huist. 

Degene die voelt dat hij/zij in de kern een vrouwelijke energie
'is', kan met dit boek deze kern voeden, zodat hij/zij nog
meer vanuit autenticiteit gaat leven.

Te allen tijde zijn de adviezen zoals gegeven in dit e-book
geen waarheid (ik nodig je uit om te experimenteren en je
eigen waarheid te ontdekken) en geen vervanging voor
therapie en/of coaching.

Ik wens je heel veel verbinding toe, met jezelf.
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beautiful
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De disbalans tussen het
manneli jke en vrouweli jke in
mij  werd steeds voelbaarder.
Ook de buitenwereld l iet me
dit zien. Zo binnen, zo buiten!
Een herbalancering tussen:
zelfstandigheid, daadkracht,
actie,  prestatie,  geven én
zorgen, zachtheid, voeden,
vei l igheid, ontvangen, was
noodzakeli jk.  Een hel ing
tussen het manneli jke en het
vrouweli jke in mij .  

Mijn innerl i jke man mocht
worden geheeld. Mijn
innerl i jke vrouw mocht nog
meer worden gewekt.  Op weg
naar nog meer acceptatie van
dat te gekke wijf  dat ik ben. De
lieve warme, zachte, ronde,
voelende en voedende vrouw,
die vanuit plezier zo graag
manifesteert en creëert.  

Lees mijn hele verhaal op:
www.claudiascholten.nl

MIJN VERHAAL

Als ik terugki jk,  is het omarmen
van mijn vrouweli jkheid al  heel
lang mijn thema. Heen en weer
schuivend tussen manneli jke
en vrouweli jke energie.
Onderzoekend in deze
polariteiten. Steeds meer
helen. Steeds meer in mijn
vrouweli jke kern met een
krachtige manneli jke touch. 

Hoewel ik al  jong, zoekende
was binnen dit thema, was er
in het voorjaar 2020 zo'n
moment dat het extra sterk
voelde.

Op zoek naar balans,  heelheid
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10 TIPS
Creëer passende gedachten over wat
je verdient.
Geef de controle op! Stop met alles
te willen managen.
Doe energetisch werk
Verzacht in je oordelen.
Connect met datgene wat je waardeert
aan het vrouw-zijn.
Geef je ove. Surrender !
Onderzoek welke vrouwelijke
kwaliteiten je wilt ontdekken.
Ontken je mannelijke energie niet. Sta
jezelf toe te bewegen tussen
mannelijke en vrouwelijke energie.
Kies telkens opnieuw bewust ervoor
om in je vrouwelijke energie te
stappen.
Just Be! Het gaat hier over niet-doen .
Niet anderen naar de zin maken, niet
regelen, niet presteren of doen
alsnog. Just Be!
Neem tijd voor jezelf .

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.



A A R D E
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Aarde. De plek van buiten naar binnen. De plek van het
voeden van nieuwe ideeën. Contact maken met je
innerlijke vrouw; ontvangend en tot inkering komend in
contact met je fysieke lichaam. 

Misschien lijkt het, voor jou, alsof
er afgelopen jaar niet veel is om
dankbaar voor te zijn. Toch zou ik
je willen uitnodigen om verder te
kijken, ze zijn er echt.

Schrijf een brief aan je
toekomstige zelf. Schrijf op wat je
zou willen, wat je hebt geleerd en
wat je wilt meenemen in het
komende jaar. Schrijf de brief
direct aan jezelf en maak het zo
persoonlijk mogelijk. Het is een
mooie manier om verbinding te
maken met je diepste dromen en
verlangens. 

Stop je brief samen met eventueel
wat kleine souvenirs in je
tijdscapsule. En begraaf je
tijdscapsule in de aarde. Let op,
graven gewoon met je handen!
Het contact met de aarde is
belangrijk.

Het is als een cadeau die je een
jaar later mag uitpakken. Vergeet
dit niet in je agenda te zetten.

Let op! Maak voor het ritueel een
'tijdscapsule'. 

Je kunt hierbij denken aan de
bruine aarde waar je op loopt,
waarin je zaadjes poot en waarin
gewas groeit. In bredere zin kun
je het opvatten als al het
materiële. Aarde is solide, sterk
en betrouwbaar, maar ook stug,
passief en niet te vormen.

Aarde is vrouwelijk (Yin). Hierbij
hoort de nacht, de duisternis. De
zon is niet zichtbaar. Aarde gaat
over het fysieke zoals
lichamelijke gezondheid,
dankbaarheid en overgave.
Aarde geeft aan waar je
zekerheden liggen, je
(zelf)vertrouwen of je gebrek
daaraan.

Ritueel: Begin met het
terugblikken op het afgelopen
jaar. Waar ben je dankbaar voor?
Welke mooie herinneringen heb
je aan afgelopen jaar? De
herinneringen die je in je hart
hebt bewaard. Dankbaarheid
voed je en laat je contact maken
met positiviteit. Je kijkt van
binnen naar buiten. 
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VOELEN
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10 TIPS
Ervaar je emoties en sta anderen toe
in je emotionele leven.
Accepteer dat het vrouwelijke een
enorm vat is van energie, op het
moment dat ze bereik is om werkelijk
te voelen.
Wees open .  En besluit telkens weer
open te staan. Je kan niet af en toe
open staan. 
Waar je ook gaat, ga met heel je hart
(Confusius) .
Doe een stapje terug en observeer .  
Praat over wat je voelt .  
Wees bereid om te ontvangen .  
Stap na een dag vol deadlines,
discussies ed bewust uit deze
energie en sta jezelf toe om te
voelen, te ervaren en te zijn .
Behandel je emoties als een schat .
Wees helemaal oke met wat je voelt.
En geloof in wat je voelt. 
Weet wat je voelt, ook al weet je niet
waarom.

11.

12.

13.

14.
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20.
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Vuur geeft warmte, licht en
gezelligheid. En soms is het te
heet en kun je je verbranden.
Vuur heeft een transformatieve
kracht. Het creëert energie door
de ene materie in de andere te
veranderen. Vuur is de actieve
kracht die door je heen stroomt
om dingen in gang te zetten. 

Vuur is het element van de wil,
het doorzettingsvermogen, de
levenskracht, daadkracht en
actie. Deze actie wordt vooral
gestuurd door emoties en niet
zozeer door berekening of
overzicht. Eerst doen, dan
denken. Vuur kan helen en
vernietigen. Met een vuur-ritueel
kun je je levenskracht
versterken. Je kunt je innerlijke
man voeden.

Ritueel: Begin met het
terugblikken op het afgelopen
jaar. Waar ben je dankbaar voor?
Welke mooie herinneringen heb
je aan afgelopen jaar? 

Kijk vervolgens terug op het
afgelopen jaar en sta stil bij alle
twijfels, onzekerheden en angsten
die er nu zijn. Schrijf deze stuk
voor stuk apart op een briefje.

Schrijf vervolgens al je wensen en
verlangens op voor het komende
jaar. Ook weer één briefje voor
elk verlangen en elke wens.

Maak daarna een vuur en vergeet
niet hierbij zorg te dragen voor je
veiligheid.

Dan begin je met het eerste
stapeltje en zeg je: ‘Transformeer
alle …. [lees hier elk briefje voor]
in universele liefde’ en gooi dan
elk briefje in het vuur. 

Dan het tweede stapeltje, je zegt:
‘en vul dit aan met … [lees hier elk
briefje voor]’ en gooi dan elk
briefje in het vuur. 

Sta dan stil bij wat je er wordt
vernietigd en wat er wordt
geheeld.

13

Vuur. De plek van binnen naar buiten. De plek van doen.
Contact maken met je innerlijke man; scheppend en
positief in het leven staan. 
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9 TIPS
Wordt intiem met jezelf door te weten
wat er in je omgaat (pas dit ook
emotioneel, mentaal en spiritueel toe.).
Raak jezelf regelmatig aan. Voel je
lichaam. Omarm jezelf.
Adem diep en ontspannen. Doe
regelmatig ademhalingsoefeningen.
Ontdek je sensuele behoeftes.
Zet al je zintuigen in. Geniet van mooie
muziek, zachte stoffen, parfum of
kaarsen. Maak of voer meanderende
wandelingen/gesprekken. 
Stap vaak uit de doe-modus, voel je
lichaam, ervaar en als je (al) kunt, deel!
Wordt je bewust van wanneer je gaat
strijden. En van waaruit je de strijd voert.
Voel het in je lichaam. 
Wees in je lichaam. Daal af. Voel je buik,
voel je vagina, voel je billen. Doe dit
meerdere keren per dag. 
Verzorg je lichaam op een manier die bij
jouw past, zodat je jouw vrouwelijkheid
kunt vieren. Gun jezelf hiervoor de tijd!

21.

22.

23.

24.
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26.

27.

28.

29.
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Water. De plek van het voelen. De plek van ervaren en
beleven. Contact maken met je innerlijke kind; in
kwetsbaarheid, nieuwsgierig en onbevangen in het leven
staan. 

Ritueel: Laat een bad vollopen en
voeg Keltisch zeezout,
magnesium, lekkere geuren of
voeg bloemblaadjes toe. Zie het
water als een heilig water. Zorg
voor fijne hoge-frequentie muziek
of geniet juist van de stilte. 

Je kunt je lichaam nog een zachte
scrub of massage cadeau doen.
Zodra je in het water stapt, kies je
er heel bewust voor om je
lichaam inclusief je emoties
langzaam op te laten nemen door
het water. Waarbij je de mantra:
“Laat van mij wegsmelten wat niet
langer meer dient”, voor jezelf
herhaalt. 

Laat je denken niet bepalen wat
dat zou moeten zijn, maar geef je
over aan dat wat je ervaart. Moet
je lachen, lach. Moet je huilen,
huil. 

Wees kwetsbaar, onbevangen en
nieuwsgierig. Heb je geen bad,
dan kun je dit ritueel met wat
kleine aanpassingen natuurlijk
prima onder de douche doen.

Water is vloeibaar, het moet
stromen. Water is veranderlijk en
staat daarmee symbool voor de
menselijke gevoelens, emoties,
intuïtie en reiniging. Water zorgt
voor plezier en blijdschap maar
gaat vooral om de emotionele
reactie op een bepaalde
gebeurtenis. Een rivier kan
kabbelen maar ook wild en woest
zijn zoals een zee een tsunami
kan vormen. Net zoals je emoties. 

Met een water-ritueel kun je oude
pijn, wrok, verdriet en andere
emoties die je niet (meer) vooruit
helpen, loslaten. En omdat water
samenhangt met je innerlijk kind,
kun je met name ook ‘trauma’s’
die in de jeugd zijn opgedaan een
plek geven. 

Opgedane mechanismen en
overlevingsstrategieën ombuigen
en omvormen. Je kunt je
vrijmaken van belemmerende
gedachten over mensen, situaties
en gebeurtenissen. Zo maak je
ruimte voor nieuwe
mogelijkheden. 
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10 TIPS
Sta al je gevoelens toe .  Je volledig
emotioneel l ichaam.
Houd van elk onderdeel van jezelf,
ook het meest nare stemmetje.
Luister naar al je stemmetjes, maar
stop de nare te geloven. Voelt een
stemmetje naar, dan is het niet je
innerlijke stem. Je innerlijke stem
laat je luisteren, waarderen ,
aanwezig en happy zijn.
Visualiseer je behoeftes. Besef dat
jouw leven over jou gaat; Wat wil j i j?
Wees flexibel .
Ga ervaren, ondervinden .  
Tune in op je intuïtie .  Geef je over
aan wat goed voelt voor jou.
Stop met zwart-wit denken. Er is
geen ‘of-of’ er is alleen maar ‘én’ .
Sta de chaos toe.
Have fun !

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.



L U C H T

RITUEEL 04



Lucht.De plek van denken en de mind. De plek van de
dood en (opnieuw) geboren worden. 

In het midden van al deze
briefjes ga je zitten voor een
meditatie. Als je dit nog nooit
gedaan hebt, kun je kiezen voor
een begeleide meditatie (kies
dan voor een mindfulness
meditatie). 

Je laat alles gebeuren, alles
ontstaan. Kijk elk mechanisme,
elke gedachte elke sluier aan en
wees radicaal eerlijk in alles wat
je voelt en ervaart. Niets hoeft te
worden verborgen. Niets hoeft te
worden beoordeelt.

En vanuit 'dat alles is' en 'er niets
hoeft te zijn', aanschouw je de
stilte. De plek waar je all-één
bent. Laat de helderheid in je
mind ontstaan. 

Alsof er een frisse wind door je
hoofd gaat. 

Visualiseer deze wind, de wind
die alles wegblaast.

Lucht helpt je bij het oordelen.
Het geeft je het vermogen om
serieuze beslissingen te nemen
door kennis te verzamelen en
verbanden te leggen. 
Lucht staat voor het denken, het
intellect, de logica, de geest,
psychische vaardigheden maar
ook voor communicatie. 

Je kunt met de wind
meebewegen, maar als lucht zich
krachtig verplaatst, spreken we
over een storm. Dan heb je het
gevoel de controle kwijt te zijn en
te worden weggeblazen. Je kunt
ook tegen de wind ingaan,
weerstand bieden. Maar hoe lang
houd je dit vol? Hoeveel stormen
houd je dit vol?

Ritueel: Met dit ritueel ga je
midden in de storm zitten. In je
eigen centrum. Om je heen leg je
briefjes met jouw twijfels,
onzekerheden, angsten en mijn
verlangens en wensen.

21
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Kies in je liefdesrelatie of je de
vrouwelijke óf de mannelijke energie als
jouw kern omarmt.
Connect before you correct. Het maakt
je partner ontvankelijk.
Stop met mannen de schuld geven van je
situatie.
Laat je man een ‘King’ voelen. Support
his power, woorden en acties.
Wees soft, laat weten dat je hem voelt,
dat je ontvang. En ga dan pas
reflecteren.
Laat je ‘prinses-houding’ (ego) varen. Hij
moet jou geven wat jij wilt????
Wil je gelijk of wil je geluk? Stop met
zeggen dat de ander iets moet
veranderen. 
Wees dankbaar en tevreden voor dat
wat je man je biedt. Is het niet genoeg?
Begin met het jezelf te bieden. 
Connect met je hart in plaats van met je
hoofd.
Sta een andere mannelijke energetisch
kern toe om in de actie te komen en
zaken te regelen. 
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10 TIPS
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MANNELIJKE EN VROUWELIJKE ENERGIE

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich.
Mannelijke energie uit zich in daadkracht, bescherming, actie,
avontuur, zichtbaarheid en logisch redeneren. Deze energie
brengt je ergens, je durft een beslissing te nemen en komt
voor jezelf op. Een te veel aan mannelijke energie kan leiden
tot dominantie, haantjesgedrag en machtsmisbruik. 

Vrouwelijke energie vertaalt zich het beste in empathie,
verzorgen, vertrouwen, liefde, overgave en ontvangen. Te veel
vrouwelijke energie uit zich in afwachten, twijfel, jezelf
wegcijferen, en overmand worden door emoties.

Beide energieën heb je dus nodig om tot creatie te komen. De
vrouwelijke energie is de inspiratie. De mannelijke energie
manifesteert. Teveel aan mannelijke energie voelt passieloos
en teveel vrouwelijke energie voelt doelloos. 

Ben jij bereid om te erkennen hoe jij je in je kern voelt
en daar naar te gaan leven?

24

"Are you willing to crush down
all the fake images?"

 

EN DE 50E TIP
Connect met andere vrouwelijke kernen en deel
met elkaar je vrouwelijke verlangens!



Meer balans tussen
manneli jke en vrouweli jke
energie.
Transformatie door
ervaring.
Een krachtig verbond met
een groep gel i jkgestemde
vrouwen.

Ga weer vol in je vrouweli jke
energie,  je vrouweli jke kern,
leven. En creëer vanuit deze
vrouweli jke kern, vervul lende
(l iefdes)relaties.

Waarom vrouwen juist voor
deze training kiezen?

 De wereld is klaar voor
vrouwenkracht!  Na jaren ‘ons
mannetje te hebben gestaan’
zi jn we de verbinding verloren
met onszelf ,  met anderen, met
de natuur, met onze passie en
onze sensualiteit .  We zi jn
onszelf  verloren in
daadkrachtig zi jn,  in de actie
en focus, in competit ie en
prestatie,  als individu.

MEER WETEN,
ERVAREN EN

BELEVEN?

Om je gel iefd en succesvol
te voelen?
De valse controle los te
laten?
Je sensuele energie weer te
laten stromen?
Dichterbi j  je autentieke IK
te komen?

Verlang j i j  er naar om…

Boek de training via mijn website:
www.claudiascholten.nl/embrace-
your-feminine

Embrace Your Feminine Energy programma
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