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WERKBOEK

Heel je innerlijke kind



Wat leuk dat je mee doet met de healing op afstand: 'Heel je

innerlijke kind'! Het helen van je innerlijke kind is een zachte en

liefdevolle manier om trauma 's, oude angsten en emoties te helen. 

Jouw innerlijke kind is je onbewuste emotionele deel van jezelf. Dat

deel van jou dat zich soms boos, verdrietig, angstig of uit balans

voelt. 

Je zal merken dat wanneer je regelmatig connectie maakt met je

innerlijke kind je je meer in balans gaat voelen, je meer

zelfvertrouwen krijgt en dat het makkelijker wordt om vanuit je hart

met de ander te communiceren. 

In dit werkboek staan een aantal vragen en opdrachten om de

connectie met je innerlijke kind te verdiepen. Neem even afstand

van alles, zorg dat je niet gestoord kan worden, zet een mooi

muziekje aan en neem de tijd om de vragen en opdrachten te

maken in dit werkboek. 
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INLEIDING



Mocht je merken dat tijdens een opdracht oude angsten en emoties

naar boven komen, geef hier dan even de ruimte voor. Mijn ervaring

is dat als je hier ruimte voor geeft je je daarna veel beter voelt.

Mochten emoties te groot voor je zijn sta dan even op en zoek

afleiding. Je hoeft niet alles in een keer te helen 

Ik wens je een mooie en helende reis toe samen met je innerlijke

kind! Liefs, Nina
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When you have lost your joy, look for your inner child. Wake her from her Long scared
slumber. Tell her it’s safe to come out and play now. You’ve got her in your loving arms

and no one can hurt her or leave her!  Rise and shine!



VRAAG 1
Neem even de tijd om contact te maken met je innerlijke kind. Sluit je ogen, adem

een paar keer diep in en uit. Ontspan je lichaam en visualiseer dat je innerlijke kind

voor je staat. En stel de volgende vragen aan je innerlijke kind:

1.Hoe gaat het met je?  

2.Is er momenteel iets wat je angstig, verdrietig of boos maakt? 

3.Wat heb je nodig van mij of een ander? 

4.Hoe kan ik of een ander dit aan je geven? 

Ps. Wil je meer informatie over hoe je contact kunt maken met je innerlijke kind?

Luister naar de podcast "Heel je innerlijke kind". 

WERKBOEK

HEEL JE INNERLIJKE KIND
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VRAAG 2
Wat valt je op als je naar je innerlijke kind kijkt? Hoe ziet zij of hij er uit? Hoe loopt

ze, hoe beweegt ze? Hoe gedraagt hij of zij zich? En wat vertelt dit over jou en hoe

jij je op dit moment voelt? 

VRAAG 3
Lukt het je om met je innerlijke kind te communiceren als je hem of haar een

vraag stelt? Geeft hij of zij makkelijk antwoord? Zo nee, heb je een idee waarom

niet? Zo ja, hoe geeft je innerlijke kind antwoord? Bijvoorbeeld in woorden,

beelden, gevoelens of is het een innerlijke weten? 
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VRAAG 4
Maak opnieuw verbinding met je innerlijke kind. Visualiseer dat je innerlijke kind

voor je staat. Vraag aan je innerlijke kind of hij of zij jou wil laten zien welke

gebeurtenissen uit je kindertijd nog steeds impact op jou hebben? En vraag ook

op welke manier dit nog steeds impact op je heeft? 
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VRAAG 5
Pak een foto van jezelf als kind. Kijk een tijdje naar deze foto. Wat valt je op aan

deze foto? Wat vind je mooi aan hem of haar? Welke kwaliteiten zie je? Welke

wijze les wil je je innerlijke kind meegeven? Wat had jij als kind nodig om te horen? 

Praat met je innerlijke kind. Vertel dit aan je innerlijke kind in je eigen woorden

terwijl je naar de foto kijkt! 



OPDRACHT 6:  SCHRIJF EEN BRIEF AAN JE INNERLIJKE KIND
Schrijf een brief aan je innerlijke kind. Vertel aan je innerlijke kind in een brief wat jij
graag wil dat je innerlijke kind weet over je ouders/ verzorgers? Wat is de reden
waarom je ouders op bepaalde manier hebben gereageerd op jou of je niet altijd
konden geven waar je behoefte aan had? Vertel ook wat de oorzaak hiervan is. 

Ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor dat je moeder je vroeger weinig heeft
geknuffeld. En ook nooit aan jou heeft verteld dat ze van je houdt. Hierdoor ben je
misschien gaan geloven dat je het niet waard bent om van gehouden te worden. Als
kind ging je op je tenen lopen en deed je erg je best omdat je hoopte op een beetje
aandacht. 

In een brief aan je innerlijke kind zou je kunnen uitleggen dat je moeder het niet in zich
had om intimiteit aan te gaan. En de reden hiervoor was dat je moeder als kind verlaten
is door haar eigen ouders. In deze brief aan je innerlijke kind zou je kunnen vertellen dat
zij mooi en lief is zoals zij is. Dat zij niet haar best hoeft te doen om van gehouden te
worden. En dat het niet aan haar lag dat haar moeder niet kon geven wat zij nodig had.
Dat dit met de jeugd van je moeder heeft te maken. 

Je mag deze brief echt vanuit je gevoel en je hart schrijven, alsof je tegen het kleine
meisje of jongetje in jou aan het praten bent. Na afloop mag je deze brief voorlezen en
in gedachten een voorstelling maken dat je innerlijke kind voor je staat.

WERKBOEK
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BONUS OPDRACHT: VERGEVING
Welke mensen heb je moeite om te vergeven? Dit kunnen je ouders of verzorgers zijn
of andere mensen uit je omgeving. Op welke manier hebben zij je pijn of verdriet
gedaan? Of wat hebben ze nagelaten? 

BONUS OPDRACHT: SCHRIJF EEN BRIEF 
Wat zou je tegen deze personen willen zeggen? Schrijf een brief naar deze personen.
Deze brief is voor jezelf en voor je eigen helingsproces. Dus het is niet nodig om deze
brief op te sturen! 

Beschrijf waar je nog verdriet van hebt, wat voor'n impact deze persoon op je leven
heeft gehad en wat je van deze persoon nodig had of nog hebt. Deel ook in deze brief
waar jij misschien spijt van hebt. Als je de brief hebt geschreven ga je in meditatie. En
kijk of het je lukt om deze persoon en ook jezelf te vergeven. Vergeven is een proces.
Het alleen al uitspreken van de zin 'ik vergeef je' kan al een helingsproces in gang
zetten! 

Nog even het volgende: Merk je dat je erg uit balans raakt? Sta dan even op en zoek
even afleiding. Het is niet nodig om trauma of angst te herbeleven! 
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TOT SLOT
Wat zijn jouw grootste inzichten tot nu toe?
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INVOCATIE HEALING VAN DE ENGELEN
Als je wil mag je elke dag de engelen uitnodigen voor een healing. 
Je kunt hiervoor de volgende invocatie zeggen:

Engelen, engelen, engelen willen jullie hier aanwezig zijn? 
Willen jullie mij helpen om mijn overleving mechanismes, oude angsten, emoties,
patronen, trauma's en familie karma los te laten en te helen. Mag ik een innerlijke kind
healing ontvangen? Help mij blij en gelukkig te zijn op alle vlakken in mijn leven. Help
mij om mijn ware potentie te bereiken, vol zelfvertrouwen en zelfliefde te zijn en in mijn
hart aanwezig te zijn. 

Dank je wel engelen voor jullie liefde, healing en leiding! 

Het werkboek mag worden gebruikt door de deelnemers van de Healing op afstand 'Heal je innerlijke kind'. Het
auteursrecht en eigendomsrecht blijven van Nina Hamburger. Het is niet toegestaan om het werkboek geheel of

gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken voor het onderwijs in welke vorm dan ook. Het materiaal mag niet
worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Nina

Hamburger. Voor alle vragen kun je contact opnemen met contact@ninahamburger.nl
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