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TIPS OM
JEZELF LIEF
TE HEBBEN

Liefde voor jezelf
Het klinkt zo mooi: liefde voor jezelf, en heel logisch
eigenlijk. Het lijkt zo makkelijk als alles in ons leven en
in de wereld gaat ‘zoals het hoort’ maar wat gebeurt er
als er dingen zijn waar we geen invloed op hebben? Wat
gebeurt er als je tegenslag, een verlies, een scheiding
meemaakt?
Juist in tijden van crisis is de uitnodiging om een diepere
liefde te leren kennen heel duidelijk
Die uitnodiging kan soms als een schok komen, ineens
eindigt een relatie, een vriendschap of een baan. Je merkt
dat jij je niet écht gelukkig voelt ondanks dat alles
eigenlijk ‘goed’ is in je leven. Het leven wat je altijd
leefde geeft geen vervulling en je wilt op zoek naar iets
anders
Wat de aanleiding op dit moment in jouw leven ook is die
ervoor heeft gezorgd dat je deze tips hebt aangevraagd,
het is een prachtige stap naar meer liefde voor jezelf en
hierdoor automatisch naar anderen en de wereld om je
heen
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Ik hoop dat je via deze tips wat handvatten krijgt
waarmee je praktisch aan de slag kunt zodat je het kunt
toepassen in je dagelijks leven.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar
aanleiding van deze tips of wil je gewoon iets delen kun
je mij altijd een berichtje sturen
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liefdevoorjezelf@gmail.co

Zuiver van hart
Zuiver van hart
trekken we, lerend
de wereld door en raken i
de ban van alles om ons heen
Je bent steeds ergens naa
op zoek
maar het ontgaat j
dat je dat wat je zoekt al bent

.
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10 TIPS VOOR MEER
ZELFLIEFDE
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1. De liefde die je zoekt bij anderen, zit in jezel
2. Relaties als spiegel van jouw overtuiginge
3. Hou van jezelf in ieder momen
4. Vergeef jezelf en andere
5. Kijk door de ogen van een kin
6. Respecteer jezelf en je energi
7. Kies wat jou de meeste vreugde geeft en volg da
8. Maak contact met je innerlijk kin
9. De kracht van intentie
10.Wees zacht voor jezelf

JE BENT LIEFDE
DE LIEFDE DIE JE ZOEKT BIJ ANDEREN
ZIT IN JEZELF

“What you seek, is seeking you.
- Rum
Het grote deel van mijn leven ben ik op zoek geweest, op
zoek naar liefde, erkenning, acceptatie, geluk, succes,
geld, stabiliteit, veiligheid en ontspanning. Dit deed ik
allemaal vanuit de overtuiging dat ik ‘niet goed genoeg’
was. Ik zocht vanuit een tekort. Ik zei: ‘nu, hier ben ik
niet goed, is er iets mis met mij en ik moet in de
buitenwereld op zoek naar dat wat ik mis’.
Het is een volkomen logische en wellicht herkenbare
gedachte om in de buitenwereld te zoeken naar
vervulling.
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Het is mij alleen nooit gelukt om al deze dingen
daadwerkelijk in de buitenwereld te vinden

Ik leerde dat zolang ik vanuit de (onbewuste) overtuiging
leefde dat het nu nog niet goed was (tekort) ik ook alleen
maar meer van dat (tekort) aan kon trekken.
We kunnen niet vanuit een tekort overvloed aantrekken
omdat de overtuiging van tekort een illusie is. Je kunt
niet vanuit een leugen de waarheid ontdekken, daarvoor
moeten we eerst openstaan voor een meer verruimd
perspectief, een perspectief dat in lijn is met waarheid en
de liefde die je bent.
Liefde is altijd heel en compleet. Het mist niets, het kan
niets tekort komen en het heeft in die zin niets nodig.
Vanuit dit verruimde perspectief is er een leven mogelijk
dat in harmonie is, overvloed en ontspanning en rust met
wie jij bent.
Dus als we willen leven vanuit wie we werkelijk zijn
moeten we binnen in ons hart kijken en daar thuiskomen
in onszelf. Oftewel, ons realiseren wie we realistisch
gezien zijn: een wezen van liefde
We kunnen leren meer tijd door te brengen in ons hart, de
stilte, het bewustzijn dan iets te zoeken in de
buitenwereld. We kunnen leren onze aandacht die
getraind is naar focus op daarbuiten steeds weer
vriendelijk terugbrengen naar binnen.
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Vanuit de realisatie dat je liefde bent en je dus niets tekort

kunt komen kun jij aantrekken wat werkelijk past bij
jouw diepste hartsverlangen
Vanuit de ontspanning in je systeem door niet meer te
geloven dat je iets anders bent dan liefde kunnen alle
overtuigingen en patronen vanzelf oplossen.
Hoe meer tijd we doorbrengen met onszelf en onszelf
werkelijk ontmoeten, hoe duidelijker het word wie we
zijn en de zoektocht naar buiten vervalt vanzelf.
Het mooie is dat vanuit de erkenning van heelheid in
jezelf, het leven vanzelf die mensen, situaties en kansen
op je pad brengt die een re ectie hiervan zijn. Zonder dat
je hoeft te bedenken wat je moet doen, moet kiezen,
welke stappen je moet zetten, laat het leven je vanzelf
zien waar de meeste ontspanning, openheid en vreugde
is.
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Leven vanuit je hart word dan heel logisch

RELATIES ALS SPIEGEL
DE RELATIES IN JE LEVEN FUNGEREN
ALS EEN SPIEGEL VOOR JOUW
OVERTUIGINGEN

Overtuigingen zijn gedachtes die je heel vaak denkt.
Vaak is dit onbewust en zijn we gewend op de
automatische piloot door te gaan en staan we niet altijd
stil bij waarom we doen wat we doen.
Overtuigingen bepalen wat we ervaren over onszelf,
anderen en de wereld. Het kleurt als het ware de brilglazen waarmee we kijken naar de buitenwereld.
Zo heb ik me bijvoorbeeld jarenlang erg onveilig
gevoeld, en dit beïnvloedde onbewust iedere relatie die ik
had in mijn leven zowel met familie, vrienden,
liefdesrelaties en zelfs werk.

 


 


Het beïnvloedde in grote mate de keuzes die ik maakte en
er zat eigenlijk altijd een ondertoon van angst en een

behoefte aan controle in. Dit zorgde ervoor dat ik een
leven leidde dat mij niet werkelijk vervulde.
Toen ik mij bewust werd van de overtuiging
‘Ik ben niet veilig’ en de emoties kon toelaten en de
overtuiging verder kon onderzoeken, liet deze stapje voor
stapje los uit mijn systeem.
Dit openende een heel ander perspectief. De bril
waardoor ik keek naar mezelf, anderen en de wereld
werd ineens meer helder en ik maakte keuzes die echt
goed voelde omdat er geen angst meer tussen zat.
Eigenlijk brengt iedere relatie in je leven je terug bij de
relatie met jezelf. Iemand doet of zegt iets dat jou raakt,
je voelt je gekwetst, boos, alleen of teleurgesteld en soms
is het erg lastig om (in het moment) te achterhalen wat
we voelen en geloven. Soms is het mechanisme dat naar
de buitenwereld wijst nog erg actief. Misschien neem je
de ander iets kwalijk, wil je dat hij of zij verandert, of
voel je je niet opgewassen of in staat om op een rustige
manier met jezelf te zijn en daarmee met de ander.
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Het is allemaal niets om over te oordelen naar jezelf of
anderen. Het vraag alleen maar jouw aandacht en liefde.
Het is een uitnodiging om jezelf lief te hebben op de
momenten dat je je kwetsbaar voelt, geraakt bent of
emotioneel reageert.

De relaties met anderen laten ons zien waar meer liefde
naartoe mag. Ze laten ons zien waar we nog oordelen
geloven, hardheid en afwijzing naar onszelf omdat er
eigenlijk maar 1 relatie is: die met jezelf.

Als je leert jezelf te geven wat je eigenlijk van anderen
wilt ontvangen dan ben je bezig jezelf lief te hebben. De
focus is op jezelf, daar waar jouw kracht ligt en niet in de
buitenwereld.
Het kan helpen om letterlijk de dingen tegen jezelf te
zeggen die je van anderen zou willen horen. Het kan
helpen om jezelf aan te leren lieve dingen tegen jezelf te
zeggen en een positieve, ondersteunende stem te
cultiveren in jezelf.
Kijk maar eens in je eigen leven, welke dingen laten de
mensen om je heen je zien en ervaren die jij nog gelooft
over jezelf?
Dat je niet goed genoeg bent
Dat het je toch niet lukt
Dat je niet veilig bent?

?
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Kijk maar eens welke emoties je regelmatig ervaart en
weet dat er eerst een gedachte (of overtuiging) is waarop
een emotie volgt. Je kunt emoties dus gebruiken als

richtingaanwijzer in hoeverre jij nog in lijn leeft met de
liefde die je bent. Voelt iets als verkramping, vernauwd,
en zwaar dan geloof je iets dat niet in lijn is met de
liefde
Voel jij je licht, ontspannen, open en vreugdevol dan is
dat in lijn met de liefde die je bent
Waarheid, liefde, stilte hoe je het ook wilt noemen voelt
altijd helder, licht en ontspannen.
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Zo weet je dat jouw emoties en gedachten en alleen maar
zijn om jou te helpen steeds meer je ware zelf te zijn

HOU VAN JEZELF
HOU VAN JEZELF ZOALS JE BENT IN
IEDER MOMENT ONGEACHT HOE DAT
IN HET MOMENT OOK IS

“Love yourself completely. Go back to the root of your
own soul.
-Rum
Stel je voor dat jij je eigen beste vriendje bent. Dat jij
jezelf door dik en dun steunt, lief hebt, aanmoedigt,
respecteert en accepteert zonder voorwaarde. Dus niet
alleen als het leven ‘goed’ gaat voor je.
Stel je voor dat gebeurt waar je bang voor bent, je raakt
iets of iemand kwijt, je verliest geld of je huis, je werk
loopt niet lekker of bedrijf is geen succes na alle
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inspanningen. Je hebt niet het idee dat iemand je echt ziet
staan of waardeert voor wat je doet en kunt. Je voelt je
onzeker en verloren, je schaamt je ook want je hebt toch
zo hard gewerkt?

Kun je in deze situatie nog steeds van jezelf houden?
Kun je jezelf liefhebben en accepteren dat er gevoelens
en emoties zijn die opkomen en er geen betekenis of
conclusie aan verbinden
Je kunt dit leren, stapje voor stapje meer aanwezig te zijn
bij jezelf, zonder eisen, zonder voorwaarden, vanuit
liefde
Opdracht: schrijf een liefdesbrief aan jezelf. Schrijf in
deze brief welke eigenschappen jij zo waardeert en hoe
trost je bent op wie je bent en waar je nu staat. Beloof in
deze brief ook trouw aan jezelf. Schrijf bijvoorbeeld de
datum van vandaag op en beloof jezelf vanaf deze dag
jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en te accepteren
hoe jij je ook voelt. Jij laat jezelf niet meer in de steek.
Jij bent de persoon in je leven die je altijd hebt gewild. Jij
steunt jezelf door dik en dun. Jij geeft jezelf wat je van
anderen verlangt.
Jij vult jouw eigen beker met alle liefde van het
universum en vanuit deze heelheid kun je anderen
liefhebben als extra, als mooie viering van het leven
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Maak het een mooie en gedetailleerde ode aan jezelf.

VERGEEF JEZELF
EN HIERMEE AUTOMATISCH ANDEREN

“Iemand echt vergeven is wanneer je kunt zeggen:
“Dankjewel voor die ervaring.”
– Oprah Winfre
Over vergeving is al veel gesproken geschreven. Het
heeft wellicht ook een wat religieuze lading voor
sommige.
Wat ik bedoel met vergeving is heeft niets te maken met
een ‘beter’ mens zijn. Het heeft niks te maken met
anderen vragen om vergeving omdat je iets ‘verkeerds’
hebt gedaan. Je hoeft ook geen toestemming van anderen
te krijgen dat je bent vergeven of het goed is
Met vergeving bedoel ik jezelf accepteren zoals je bent.
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Zijn er nog dingen in het verleden waarbij je nog een
gevoel van schuld, schaamte of spanning voelt als je
eraan denkt

Maak eens een lijstje van die dingen waarbij je een
emotie kunt voelen en schrijf ze zo uitgebreid mogelijk
op.
Kijk eens naar je lijstje en kijk dan waar er nog oordelen
naar jezelf zijn. Wat had eigenlijk anders gemoeten
volgens jou? Wat had je beter willen doen? Wat vind je
dat je niet goed hebt aangepakt?
Hoe voelt het als je dit gelooft? Kijk of je echt kunt
voelen in je lichaam wat de fysieke respons is van het
geloven van de gedachte dat het anders had moeten zijn.
Misschien wilde je liefdevoller, opener, eerlijker zijn.
We kunnen alleen maar handelen vanuit het bewustzijn
waar we op dat moment toegang tot hebben.
We kunnen dus nooit handelen vanuit iets anders dan wat
we doen.
Met elke ervaring groeit ons bewustzijn en kunnen vanuit
een verruimd perspectief andere mogelijkheden zien en
zo andere keuzes maken.
Het heeft dus geen zin om je schuldig te voelen over iets
dat gebeurt is in het verleden in de wetenschap dat je
enkel handelde vanuit het bewustzijn dat toen
beschikbaar voor je was.

 


 


We kunnen de intentie hebben te groeien als persoon. We

kunnen als persoon de intentie hebben om vanuit liefde te
leven met onszelf en anderen. Die expansie is iets dat
oneindig door gaat, ons hele leven.
Kijk nog eens naar je lijstje en kijk of je zachtheid kunt
uitnodigen voor alle dingen die je hebt opgeschreven.
Kijk of je door ‘de ogen van liefde’ kunt kijken naar wat
je hebt geschreven.
Voel wat dit in je lichaam doet? Kun je wat voelen
ontspannen en verzachten? Zo niet, geeft niets je kunt het
steeds weer proberen. Accepteer dat er nu geen
ontspanning is en dat er oordelen zijn en kies een
intentie/gedachte die iets beter voelt zoals:
‘Op dit moment ervaar ik nog veel oordelen naar mezelf,
ik gun het mezelf me beter te voelen en mezelf te
vergeven
Je begint altijd met hoe het nu is en je bent compleet
eerlijk dan voeg je eraan toe (na de komma) iets dat ook
waar voor je voelt maar al iets beter, ruimer voelt dan de
eerste gedachte
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Blijf steeds inchecken bij jezelf en voel hoe je lichaam
erop reageert. Je kunt dit zo vaak doen als goed voelt
voor je

KIJK DOOR DE OGEN VAN
EEN KIND
DE ONSCHULD DIE WE ZIEN BIJ
KINDEREN IS OOK IN ONS AANWEZIG

Ik heb me er vaak over verbaasd hoe het toch komt dat
we naar kinderen vaak vol tederheid, zachtheid en ook
geduld kunnen kijken maar zodra we ‘volwassen’ worden
lijkt dit te verdwijnen. Er lijkt een punt dat we bereiken
waarop er van alles wordt verwacht en we niet meer
onschuldig en speels zijn.
Heb je wel eens kinderen met elkaar zien spelen? Zelfs
als kinderen elkaar nog nooit gezien hebben en ze
ontmoeten elkaar voor het eerste gaan ze vaak gelijk
spelen. Zonder al te veel woorden wordt onderling
begrepen dat het contact draait om plezier maken met
elkaar. Als het contact niet langer plezier geeft dan gaat
ieder weer zijn eigen weg.
Ik heb mijn zoontje wel eens zien weglopen tijdens een
gesprek omdat hij het niet interessant vond. We zijn als
ouders en volwassen geneigd om ons kind te corrigeren

en te vertellen dat dit niet ‘hoort. Maar wat ik mijn
zoontje zag doen was totaal trouw zijn aan zichzelf. Hij
voelde geen resonantie meer en liep weg.
Natuurlijk kan ik hem begeleiden dat hij leert
communiceren wat zijn behoeftes zijn zodat hij anderen
hierbij betrekt. Maar hoe hij trouw is aan zichzelf is
prachtig en en voorbeeld voor veel mensen.
Kinderen leven voor zichzelf, ze zijn gemotiveerd om
dingen te doen als ze er voornamelijk intrinsiek plezier
aan beleven en er het nut van inzien.
Kinderen leven in lijn met de natuur, met wie ze zijn, ze
leven in lijn met liefde.
Het is heel mooi om eens te kijken naar kinderen, mocht
jezelf kinderen hebben kijk dan eens naar hoe ze zijn, hoe
ze spelen, hoe ze zich laten leiden door wat ze leuk
vinden
Waarom hebben we dit afgeleerd? Waarom zijn we als
volwassenen ineens gaan vinden dat alles serieus moet en
zwaar moet zijn?
Waar voel jij vreugde bij? Kun jij meer dingen doen waar
je echt blij van wordt en wat goed voelt in jouw lichaam

?
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Kun je (meer) vreugde toelaten in je leven

?


Kun je het kind in jezelf uitnodigen om meer te gaan
spelen en de dingen te doen waar je echt blij van wordt

RESPECTEER JEZELF
RESPECTEER JEZELF EN JE ENERGIE.
INVESTEER TIJD IN DE DINGEN DIE JE
ENERGIE GEVEN

Jezelf respecteren betekent regelmatig inchecken bij
jezelf hoe jij je voelt en wat jouw behoefte is in het
moment. Het betekent dat je jezelf op de eerste plaats zet
en vervolgens kijkt of je anderen wilt en kunt helpen.
Jezelf respecteren is niet egoïstisch, het komt voort uit
een diepe liefde voor jezelf en anderen. Als jij jezelf
respecteert doe je dit automatisch ook voor anderen.
Zijn er op dit moment dingen in je leven waar jouw
energie van wegloopt? Zijn er mensen, situaties waarbij
je het gevoel krijgt dat geniet helemaal trouw bent aan
jezelf? Misschien voel jij je moe, krijg je hoofdpijn, of is
er een ander signaal waardoor je wordt uitgenodigd eens
goed te kijken of je wellicht andere keuzes kunt maken.
Doe jij dingen voor anderen zonder erbij na te denken?
Herken jij jezelf in het willen plezieren van anderen soms
ten koste van jezelf?

Het kan zijn dat je de behoefte voelt om geliefd en
geaccepteerd te worden door anderen. Dan doen we
dingen die we diep van binnen eigenlijk niet echt willen
maar om de angst voor afwijzing te vermijden blijven we
het doen.
Ons lichaam geeft haar jn aan wat wel of niet klopt.
Luister naar de signalen die je lichaam je geeft en voel
wat er gebeurt als je met iemand aan de telefoon zit, als
je iemand ontmoet en als je werkt. Voelt het open en
ontspannen? Krijg je er energie van of kost het je
energie
Durf je te kiezen voor jezelf? Kun je kiezen voor meer
respect voor jezelf en anderen in je leven? Alle keuzes
die jij maakt vanuit respect voor jezelf respecteer je
automatisch ook anderen mee. Wellicht dat zij dit niet
direct zo ervaren maar op termijn zal dit voor iedereen
dienend zijn.
Kijk eens naar de manieren om dichter bij jezelf te
komen en jezelf steeds meer te respecteren zoals je bent

.
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Respecteer jezelf, je bent het waard

KIES VREUGDE!
KIES WAT JOU DE MEESTE VREUGDE
GEEFT IN ELK MOMENT EN VERBIND
HIER EEN ACTIE AAN

Vaak voelen we echt wel wat wel of niet klopt voor ons.
We hebben alleen afgeleerd écht te luisteren en te
handelen naar dit gevoel. We willen anderen niet kwetsen
of teleurstellen, we willen ze tevreden houden en
gelukkig zien. We willen de harmonie bewaren en soms
ten koste van onszelf.
Maar andere mensen zijn alleen blij en tevreden als jij
laat zien dat jij dit ook bent.
Dus door zelf jouw leven vorm te geven vanuit wie je
werkelijk bent en te kiezen voor vreugde in je leven, help
je iedereen om je heen
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Wat vond je als kind écht leuk om te doen

Is dit in meer of mindere mate in jouw leven aanwezig of
zou je hier meer van kunnen doen?
Kijk maar eens of je kunt inchecken bij jezelf en het
gevoel van vreugde op kunt roepen in je systeem. Je kunt
aan iets denken dat je heel blij maakt, een situatie, een
persoon of gewoon het gevoel van blijdschap ervaren.
Laat het gevoel maar groter worden en door je hele
lichaam verspreiden. Sta jezelf toe om in elk cel van je
lichaam die vreugde te ervaren. Voel hoe het moeiteloos
doorstroomt in je lichaam. Voel hoe dit voor je is. Het
kan zijn dat er bepaalde belemmeringen omhoog komen
of emoties zoals angst. Het kan zijn dat je niets voelt of
het wat verdoofd aanvoelt. Het geeft niets er is geen goed
of fout. Je bent alleen vreugde aan het uitnodigen, hoe dit
er ook uitziet voor jou in het huidige moment. Misschien
is vreugde nog wat verstopt en zitten er laagjes overheen
die je eerst mag zien.
Blijf rustig aanwezig bij wat er gebeurt.
Het gaat erom dat je voor jezelf meer in lijn komt met de
liefde die je bent. Liefde is altijd al stil, vreugdevol en
ontspannen. Je hoeft dus niets te doen om dit te zijn.
Ook als je dus niet ervaart dat het blij voelt of open of
vrij betekent het niet dat je iets fout doet, het laat je
alleen zien waar jij nog iets geloofd dat zegt dat je geen
vreugde bent of mag ervaren. Het is dus eigenlijk erg

.


mooi als je dit opmerkt en nodigt je uit tot zelfonderzoek.
Het kan alleen maar beter worden

MAAK CONTACT MET JE
INNERLIJK KIND
MAAK CONTACT MET HET KIND IN
JEZELF EN ERVAAR MEER STABILITEIT
EN BALANS

Het innerlijk kind kan behulpzaam zijn in het
verwerken van bepaalde gebeurtenissen en emoties, die
je als kind niet hebt kunnen verwerken. We zijn allemaal
opgegroeid met een bepaalde mate van trauma en hier is
niets mis mee. Het gaat erom dat we leren op een
gezonde manier contact te maken met onze gekwetste
stukken zodat we de vastgezette energie los kunnen laten
en weer lichter verder kunnen. Het innerlijk kind staat
symbool voor het deel in je dat jouw identiteit heeft
gevormd, het stuk van de persoonlijkheid of het ego. Het
is dus niet je ware natuur of wie je werkelijk bent maar
het is een deel van jou en wil opgenomen worden in de
heelheid van liefde die jij bent.

Beluister bijgaande mediatie contact maken met je
innerlijk kind.

DE KRACHT VAN INTENTIES
INTENTIES ZORGEN VOOR RICHTING
EN FOCUS. ALS JE EEN INTENTIE ZET
AAN HET BEGIN VAN DE DAG DAN
HELPT DIT JE TE FOCUSSEN OP WAT
JE WILT ERVAREN

Een intentie is een voornemen. Zo kun je wakker
worden en een intentie zetten dat je die dag meer liefde
en zachtheid voor jezelf en anderen wilt ervaren. Een
intentie is altijd iets dat goed voelt voor je en je helpt je
open te stellen voor wat er allemaal mogelijk is als jij je
aandacht richt op dat wat jij wilt ervaren
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Intenties werken op ieder moment van de dag en je
kunt ook steeds weer een nieuwe intentie kiezen voor
jezelf. Als je het aan het begin van de dag doet helpt het
je een richting te kiezen en jouw aandacht te richten op
dat wat jij graag wilt ervaren of wat je leuk vind
Wat zou voor jou een intentie zijn die je kunt zetten

WEES ZACHT VOOR JEZELF
VELEN VAN ONS HEBBEN EEN
HOUDING VAN HARDHEID EN
OORDELEN AANGENOMEN TEN
AANZIEN VAN ONSZELF, DIT MAG
VERZACHTEN IN LIEFDE

Wat het nou is dat je wilt bereiken in je leven, die
geweldige relatie, droombaan, succesvol
ondernemerschap etc. Je zult die reis een stuk prettiger en
soepeler ervaren als je lief bent voor jezelf.
We kunnen alleen nieuwe dingen leren als we ons veilig
voelen, als we ontspannen zijn en open.
Geef jezelf de ruimte en tijd om te vallen en weer op te
staan. Kijk of je steeds de eventuele oordelen kunt
waarnemen die opkomen en ga niet meer akkoord met
het verhaal dat aan deze oordelen vastzit.
Je mag steeds weer kiezen om zacht te zijn voor jezelf in

elke situatie. Het maakt niet uit hoe vaak iets niet is
gelukt, of dat dingen anders zijn gelopen dan je had
gehoopt, het zegt niets over jou. Je hebt nog nooit iets
verkeerd gedaan en leert iedere dag weer meer over
jezelf.
Kijk of je steeds kunt opmerken wanneer je nog hard
bent voor jezelf (of anderen) en stel jezelf de vragen:
‘Kan ik met zachtheid naar mezelf en anderen kijken’
‘Kan ik mezelf toestaan om meer zachtheid te
ervaren’
Ervaar weer wat het doet in jouw lichaam zodra je
vanuit hardheid praat, kijkt, leeft en vanuit zachtheid.
Elke dag leer je stapje voor stapje mer zachtheid en liefde
toe te laten voor jezelf en voor anderen
Ik wens je heel veel plezier, liefde en zachtheid toe en
ik hoor het graag als ik iets voor je kan betekenen!
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And so,

OVER DE AUTEUR

Maren Wilkeshuis werkt als intuïtief transformatie coach en
begeleid al jaren mensen met uiteenlopende vraagstukken.
Deze mensen hebben één ding gemeen: zij willen leven
vanuit hun hart in balans met het hoofd. Zij willen zichzelf
leren kennen voorbij wat ze is geleerd. Ze hebben een
verlangen om thuis te komen in wie zij werkelijk zijn: een
wezen van Liefde

