
 

 

Alles klopt altijd 
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Ik geniet altijd zo van mijn uitwisselingen met Linda Rood. Om te beginnen omdat ik dan voel hoe ik 

me dieper ontspan in het moment van nu. Maar ook omdat zij vanuit de non-dualiteit het leven zo 

begrijpelijk en in neutrale bewoordingen kan omschrijven. 

Hier zijn mijn belangrijkste inzichten die ik graag met je deel: 

▪ De ziel wil belichaamd worden op aarde, gebruik makend van de unieke kwaliteiten en 

potentieel, maar het is geen doel op zich. Alleen al door ons dit te beseffen, leggen we 

minder druk op onszelf. 

▪ De ziel spreekt in het NU tegen ons via subtiele, kleine dingen. Als we dat dan uitdrukken, 

inclusief de obstakels die we kunnen ervaren, leven we ons zielsmissie. Heerlijk dat het zo 

makkelijk mag én kan zijn! 

▪ Het leven geeft ons de juiste setting om onze zielsmissie te ontdekken en te leven. En dat is 

dus inclusief alle weerstand. Dit geldt op individueel en op collectief niveau.   

▪ De buitenwereld spiegelt onze innerlijke overtuigingen. Als je in die spiegel durft te kijken, 

ontdek je wat die overtuigingen zijn en kun je ze gaan loslaten. Voor Linda was dat de 

opmerking van anderen dat ze niet kon schrijven. 

▪ Ego is een woord waarmee we gedachten, patronen en impulsen aanduiden, waar we ‘ik’ 

voor plaatsen. Iedere keer als je een overtuiging doorziet, lost er een stukje van je ego op. 

Dat kan ook bij een afwijzing gebeuren. 

▪ Alles klopt altijd! Ook als je het niet zo ervaart. 

Tijdens het interview benoemt Linda de Gene Keys, een prachtige methodiek om inzicht te krijgen in 

je unieke zielsmissie, gechanneld en uitgedragen door Richard Rudd. Nynke Rinzema geeft o.a. 

readings aan de hand van de Gene Keys. 

 

https://genekeys.com/
https://www.soultouching.nu/

