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Zeven jaar geleden werd dit bijzondere initiatief 
geboren. En meteen succesvol omdat toen al veel 
vrouwen de ervaring hadden dat zij op een of meerdere 
gebieden in hun leven uit balans waren geraakt. 

Was de één succesvol in haar carrière, dan liepen relaties 
met mannen of vrouwen stroef. Was de ander juist 
succesvol in hun relatie, dan lukte het niet om de 
perfecte baan te vinden, en ga zo maar door. 



Ik weet nog goed dat ikzelf voor het eerst een vrouwen- 
event bijwoonde. Ik wist toen niet wat ik me ervan moest 
voorstellen, maar ik voelde me wel direct aangetrokken 
tot het idee en het was zeker dat ik er naartoe moest. 

Nou, daar zat ik dan in een groepje jonge- en oudere 
vrouwen die ik amper kende.

De avond vulde zich met kennismaken, stiltes, delen van 
èchte verhalen, beweging, zang en verbinding maken. 
Prachtige oefeningen maakte dat we op het einde geen 
vreemden meer voor elkaar waren. 

Hoe is het mogelijk dacht ik - en wat is het - dat ik als zó 
krachtig ervaar bij deze redelijk onbekende dames? 
Inmiddels weet ik dat de setting, de oefeningen, het 
respect leren krijgen voor elkaar, voor een 
overkoepelend gevoel van VERBINDING zorgde. En 
dat gevoel is moeilijk in woorden te vatten. Het is 
krachtig en puur en het is iets waarbij woorden 
overbodig worden.

En hoe meer ik over 'het verbinden' en de vrouwen- 
events nadacht, hoe meer vlinders ik in mijn buik kreeg. 
Ik raakte geïnspireerd! Het idee om zelf events te 
organiseren voelde spannend, maar oh zo kloppend. Iets 
in mij wist dat ik dit moest gaan doen! 



En zo volgde ik mijn hart, zonder enig idee van hoe en 
wat maar met enorm veel vertrouwen in het gevoel van 
blijdschap dat zo sterk in mij aanwezig was. Ik ging er 
helemaal voor en al snel werd Woman I Am With You 
een succes! 

Na een aantal jaren van organiseren en het begeleiden 
van events, retreats, workshops en personal coaching 
bereikte Woman I Am With You een gezonde piek. Het 
stond op het punt om groter te worden en het werd 
groter.

Vrouwenbladen kregen Woman I Am With You in het 
vizier en de deuren om internationaal bekendheid te 
krijgen gingen voor mij open. Ik reisde af naar het 
buitenland om ook daar vrouwen bekend te maken met 
de principes van dit mooie concept.

En toen, op dat hoogtepunt raakte ik na een succesvol 
maar intens jaar zelf langzaam uit balans. Werk en privé 
liepen steeds meer door elkaar. Ik werkte - weliswaar 
geheel uit enthousiasme - 's nachts regelmatig nog uren 
door en overdag pakte ik elk uurtje die ik had, naast het 
moederschap en echtgenoot zijn,  om Woman I Am With 
You nog meer op de kaart te zetten. 

Door mijn enthousiasme en gedrevenheid - want ohh wat 
was dit leuk om te doen! - had ik niet in de gaten dat al 
die nachten doorwerken kostbare mentaal en fysieke 



reserves van mij opsnoepten. Veel later pas leerde ik dat 
er ook zoiets als delegeren bestond, want ik deed 
praktisch alles alleen.

Op een zondag, toen ik met mijn gezin aan tafel zat, 
gebeurde er iets bijzonders. Terwijl ik het ontbijt- 
tafereel van broodjes smeren en leuke verhalen delen 
aanschouwde, werd het ineens héél stil bij mij van 
binnen. Zo stil dat ik het geluid van mijn kinderen en 
mijn man niet eens meer kon horen. 

Ook mijn waarneming van bewegende handen die de 
boter passeerden en vruchtensap dat werd inschonken 
vertraagde, als in slowmotion. 

En terwijl ik daar aan tafel zat, voelde ik dat ik een stap 
terug moest doen. Een stap terug in mijn werk voor 
Woman I AmWith You. Het gevoel was zo sterk dat ik er 
niet omheen kon, ook al had ik dat op dat moment graag 
gewild. 

Want er stond inmiddels al een heel nieuw 
jaarprogramma klaar. Contracten met locaties waren 
gemaakt, uitnodigingen voor enthousiaste deelnemers 
stonden klaar om verstuurd te worden en als klap op de 
vuurpijl had ik een assistent in dienst genomen. 

Maar dat gevoel van 'het rustiger aan doen’, veel rustiger 
dan de afgelopen jaren, bleef maar bij me. 



En ik wist destijds nog niet eens waarom. Even werd ik 
zo geraakt door dat gevoel, dat ik dacht dat ik Woman I 
Am With You helemaal moest opgeven. 

Maar al gauw begreep ik dat dit terugtrekken ofwel 
‘introspectie’ een diepere betekenis aankondigde dan ik 
mij kon voorstellen. Ik besloot om in het volste 
vertrouwen dat alles gaat zoals het gaat tijdelijk afscheid 
te nemen van Woman I Am With You.  

Met alle trouwe, lieve deelnemers en volgers op social 
media platforms deelde ik mijn besluit. Alle events, 
retreats en workshops werden geannuleerd en later stopte 
ik ook met personal coachen. Wat een ongekende stap 
was dat!

Dat dit een verstandige keus was, werd al gauw 
duidelijk, want niet kort daarna verkeerde mijn man en 
ik in een enorme rollercoaster vol zorgen over onze 
oudste zoon die niet goed in zijn vel zat op school en met 
zichzelf. Al onze aandacht en liefde was nodig om deze 
klus samen in goede banen te leiden. 

En toen dat allemaal gelukt was, toen ging het niet goed 
met mij.. Ik kreeg gaandeweg vage lichamelijke 
klachten, ik sliep slecht, was regelmatig ongelofelijk 
moe en ik had last van wisselende buien - een 'Jantje 



lacht, Jantje huilt' geval. Ik raakte bijna vervreemd van 
mezelf met al die klachten en dacht ‘what's wrong with 
me?’ 

Het klinkt misschien gek omdat het ogenschijnlijk niet 
goed met mij ging en daar merkte ik vooral fysiek en 
energetisch veel van, maar diep van binnen voelde ik me 
verre van ongelukkig - sterker nog ik voelde me heel ok. 
Alsof er een serene ‘rust’ in mij was terwijl het buiten 
mij stormde. De fysieke klachten en moeheid maakte het 
in de praktijk wel behoorlijk uitdagend voor me. 

Een dubbele Candida infectie, de ziekte van Lyme met 
veel gewrichtspijnen en daarna een verklaring van mijn 
huisarts dat ik een burn-out had, legde mijn energiepeil 
regelmatig volledig lam. 

Ik moest me hoe dan ook wel overgeven aan rust, metaal 
maar vooral fysieke rust. Mijn energiepeil was zo laag 
dat het me niet eens lukte om mijn langgekoesterde wens 
uit te voeren: het afschrijven van mijn boek. Ook dat 
moest ik (voorlopig nog) niet doen.

Het leren omgaan met een diep verlangen om te doen 
wat ik heel graag wilde,  terwijl ik er geen gezonde 
energie voor had, bracht mij vanzelf naar het 
toverwoord: GEDULD.  Ik wilde weten wat het leven mij 
probeerde te zeggen met het ondergaan van deze 
klachten en ik vroeg me af waarom het zo belangrijk was 



dat ik juist in deze periode pas op de plaats moest 
nemen? Wat zie ik nu nog niet wat er wel al is? En 
gelukkig, de antwoorden kwamen…

Het duurde uiteindelijk drie jaar voordat ik langzaam 
weer wat meer energie terug kreeg en al gauw kon ik zelf 
weer dingen doen zoals sporten en het huishouden. 

Mijn oudste zoon doet het nu heel goed, mijn jongste 
trouwens ook, en mijn man en ik houden door alles heen 
gelukkig ook nog heel veel van elkaar. 

Zo’n periode van introspectie kwam voor mij in eerste 
instantie op een onverwacht moment. Maar achteraf 
gezien was het hèt perfecte moment. Als ik onwetend 
was doorgegaan met een sluipende ongezonde houding 
ten aanzien van mijn werk en privé, was ik zeer 
waarschijnlijk fysiek, emotioneel en mentaal nog verder 
van mijzelf komen te staan. 

Op het hoogtepunt van Woman I Am With You bereikte 
mijn reserves een dieptepunt. 

De energie raakte snel op. En als moeder, partner en 
vooral als de vrouw die ik ben, kon ik me dat niet 
permitteren. Want zonder energie, zonder goede voeding 
zal er uiteindelijk geen leven zijn. 



De signalen van mijn lichaam, maar ook de fluisteringen 
van mijn innerlijke begeleiding brachten me naar een 
serene rust die ik van binnen ervaarde. 

In die periode deed ik vooral veel innerlijk werk zoals 
mediteren, mantra’s zingen, bidden, lezen en schrijven  - 
dat lukte me gelukkig wel. Hierdoor raakte ik vertrouwd 
met het woord en begrip OVERGAVE.

Ik leerde te accepteren dat ‘het is wat het is’ en dat alles 
simpelweg een kwestie van tijd is. Ik begon hierdoor met 
een ander tijdsbesef te leven. Meer ìn het moment in 
plaats van in de toekomst of het verleden.

Door mijn werk als CounselorCoach heb ik veel mensen 
mogen ontmoeten, vrouwen en mannen, en ben ik er 
inmiddels van overtuigd dat wij allemaal zo onze 
uitdagingen in het leven ervaren. Dat is ook natuurlijk 
waarom wij hier zijn, op deze aarde. Door onze mooie, 
maar zeker ook intense ervaringen heen groeien wij tot 
dat wat we in essentie zijn. 

En omdat we allemaal diep van binnen op zoek zijn naar 
die essentie, gebeuren er soms dingen in ons leven die in 
eerste instantie zouden kunnen aanvoelen als dat het ons 
overkomt en wij slachtoffer geworden zijn van een 
bepaalde omstandigheid of situatie. 



Echter zie ik toch bijna altijd achteraf, niet alleen bij 
mijzelf, maar bij zoveel anderen, dat juist die vervelende 
ervaringen ons de wijsheid en inzichten geeft om tot die 
essentie te komen waardoor wij nog meer afgestemd 
raken met wie we werkelijk zijn. 

Om tot de essentie te komen van wie je bent moet je naar 
binnen gaan, naar je innerlijke wereld. 

Daar, dat is tenminste mijn ervaring, vind je vele danniet 
alle antwoorden op het leven.

Introspectie dus. 

Zo kwam het op mijn pad. Via Woman I Am With You.

Ik heb altijd gezegd 'Teach what you Preach' en 'Walk 
your Talk'. En daar sta ik nog steeds achter, dat is mijn 
motto. 

Dus toen ik zeven jaar geleden vol enthousiasme 
vrouwen begeleidde in ‘hoe balans houden in het leven’ 
en ‘je grenzen bewaken’ zodat je ‘in je kracht kunt 
blijven’, ging ik zelf bijna over mijn grenzen. 

In hoogtij besloot ik om het feestje van Woman I Am 
With You te verlaten. 

Dat vond ik moeilijk, want ik genoot er zo van. Maar het 
was de beste keus die ik kon maken en ik zou het weer 



doen in dezelfde omstandigheden. Want ik voelde ook 
hoe beetje bij beetje mijn reserves sluipend opgingen. 

Balans houden en je grenzen bewaken is luisteren naar je 
gevoel en daar naar handelen. Hoe eerder je dat leert hoe 
beter. 

We hebben geleerd om ons naar buiten toe te 
manifesteren, de wereld in en dat is prachtig! Want we 
willen de wereld laten zien wie we zijn en wat we 
kunnen. En de maatschappij is nog steeds zo ingericht 
dat we op die manier worden beloond zodat we onszelf 
kunnen onderhouden. 

Maar zonder innerlijk werk, zonder innerlijk zelf-
onderhoud, gaat dat naar buiten toe manifesteren vroeg 
of laat niet meer lukken. 

We hebben niet geleerd om ons kostbaarste bron te 
onderhouden, het innerlijke zelf.

De kunst is om te balanceren tussen de binnen- en de 
buitenwereld. Tussen liefde voor jezelf en liefde voor de 
ander, je medemens en de wereld om je heen. 

In het volste vertrouwen dat er weer een juiste tijd zou 
komen voor Woman I Am With You, lijkt die tijd nu te 
zijn aangebroken. 

En dat begrijp ik wel. 



Want, is het jouw ook opgevallen dat de tijd waarin wij 
leven razendsnel gaat? Ervaar je misschien ook dat je 
jezelf in een sneltreinvaart ontwikkelt? Dat je van de ene 
situatie in de andere vervalt met alle gedachten en 
emoties die daarbij horen en dat het maar doorgaat? Of 
ervaar je juist dat je lijkt stil te staan terwijl de wereld 
om je heen verder lijkt te gaan. 

Er gebeurt veel. En dat heeft een reden.

Er gebeurt niet alleen veel in de wereld om jou heen, 
maar ook letterlijk in jou. Deze tijd is voor veel mensen 
vaak overweldigend omdat er zoveel vaak zo intens 
plaatsvindt. 

Ik heb daar een verklaring voor.

Vanuit het kosmisch perspectief gezien zitten wij midden 
in een golf van bewustzijnsverandering. Die kosmische 
golf raast in een pittig tempo door ons en de aarde heen 
en het zorgt ervoor dat wij naar een hoger bewustzijn 
worden getild. Dit gaat voor veel mensen boven hun pet 
omdat het niet grijpbaar is in de zin van 
‘wetenschappelijk onderzocht, dus bewezen om te 
kunnen aannemen dat het waar is’. Dat gaat in dit geval 
niet lukken helaas. 



Een bewustzijnsverandering ervaren op bewust niveau is 
niet iets wat we elke dag meemaken en op ons gemak 
kunnen onderzoeken. Daar is het te uniek voor. Dit is 
nieuwe kost. Dit is andere koek. En het zet ons direct in 
de ervaring van ‘eerst geloven, dan zien en daarna 
onderzoeken’. 

En omdat het zo snel gaat en vanuit het grotere geheel 
komt, lijkt de wetenschap hierin slechts achter de feiten 
te kunnen lopen, het is niet anders. Juist nu worden wij 
uitgenodigd om onze innerlijke wijsheid te vinden en 
daarop ook te vertrouwen.

Dus ons bewustzijn verandert. 

In kosmische termen spreekt men van een dimensionale 
(D) bewustzijnsverandering. Het denken in 3D wordt 
vervangen voor 5D. Onze gedachten bepaalt in welke 
maatschappij wij leven. Onze maatschappij verandert 
dus ook mee. 

Men spreekt van een nieuw Paradigma.

Waar het in het kort op neer komt is dat wij het 3 
dimensionale gedachtengoed verlaten en ons bewegen 
via het 4 dimensionale naar het 5 dimensionale 
gedachtengoed. Denk hierbij aan een negatieve attitude 
en vastgeroeste emoties en overtuigingen die ons niet 
meer dienen.



Wat deze bewustzijnsverandering precies inhoudt en wat 
het verschil tussen 3D en 5D is leg ik onder andere uit in 
mijn boek: ‘Ben je nou helemaal Geshift!’.

Ik zie door de jaren heen hoe ons bewustzijn inderdaad 
verandert. Een klein voorbeeld. 15 jaar geleden 
beoefende ik yoga en was ik bezig met wat men destijds 
zweverig en vaag noemde: mindfullness. Maar ik werkte 
ook in de commerciële arbeidsmarkt, sales/marketing, 
etc. 

Destijds dacht ik er niet aan om op mijn werk ook maar 
iets los te laten over mijn zelfontwikkeling praktijken in 
mijn privé leven. Nu kijkt niemand meer vreemd op over 
het woord yoga. Je snapt vast waar ik naar toe wil.

We worden echt bewuster, want we lijken te willen 
weten wie we ècht zijn, wat echt we zijn en wat we 
eigenlijk hier doen op aarde, bijvoorbeeld. De 
ontwikkeling van bewuster worden in dit snelle tempo, 
noemt men de Shift. 

Veel mensen ervaren in deze tijd verwarring. Verwarring 
over de wereld waarin we leven, maar ook verwarring 
over onszelf. Over wie we zijn en wat we willen. 

Uit verwarring komt helderheid, dat is altijd zo geweest.



Uit balans raken in deze turbulente tijd ligt daarom veel 
eerder om de hoek. Maar het kan zo zijn dat gecentreerd 
blijven in deze tijd juist makkelijker gaat dan ooit te 
voren. Het is maar net waar jouw focus naar gericht is. 

Mensen zoeken in deze dynamische beweging naar een 
zekere houvast. 

Vooral als we gewend zijn om blind te vertrouwen op de 
informatie van buitenaf, zal het vinden van houvast van 
binnenuit een onzeker gevoel met zich meebrengen. Men 
is dit immers niet gewend.

Daarom is het juist nu van belang dat je leert hoe je dicht 
bij jezelf kunt blijven en op jezelf kunt vertrouwen. Niet 
alleen om jouw reserves te leren bewaken en behouden,  
maar ook om meer persoonlijke vervulling te vinden.

Terug naar Woman I Am With You.

In de afgelopen jaren heb ik de principes van Woman I 
Am With You nog meer kunnen toepassen in mijn eigen 
leven en daardoor ben ik inmiddels vertrouwd geraakt 
met de kwaliteit ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 

Het voelt nu dat het tijd is om dit principe opnieuw met 
andere vrouwen te delen. Een principe dat hard nodig is 
om in te zetten voor de mensheid en de aarde.



Ik ben Natasha~Rachel Numan. Ik heb sinds acht jaar 
een eigen praktijk waarin ik mensen begeleid in hun 
bewustzijnsontwikkeling. Dat doe ik door middel van 
individuele coaching, counseling en behandeling. 

Daarnaast begeleid ik vrouwen in hun eigen 
ontwikkeling van het vrouw zijn in deze tijd en de 
hartskwaliteiten die daar bij horen zoals ‘ontvangen’, 
verbinden en onvoorwaardelijke liefde. Dat doe ik in 
groepen tijdens retreats, events en workshops vrouwen in 
hun eigen ontwikkeling van het vrouw zijn in deze tijd.

Momenteel volg ik met veel plezier de 4-jarige HBO/
WO opleiding voor Integratieve Psychotherapeut aan de 
Nederlandse Academie voor Psychotherapie in 
Amsterdam. 

Mijn praktijk Gespreksheling is open voor persoonlijke 
coaching, counseling, behandeling en begeleiding. 

Dankjewel voor het lezen van mijn verhaal🤍 .

Tot slot wens ik jou, waar je ook bent altijd: 
🤍  Rust in het hoofd
🤍  Gezondheid in het lichaam en
🤍  Liefde in het hart. 

Liefs,
Natasha~Rachel Numan 


