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In dit boek delen deelnemers aan het meditatieprogramma hun ervaringen tijdens het 
gezamenlijk beleven – door dagelijks een mail met inspiratie te ontvangen over de 

bewustwording, te mediteren op deze bewustwording en het delen van ervaringen en 
geïnspireerd te worden door ervaringen van anderen op het forum Zelfliefde.



Dagelijks nam ik de tijd om even stil te staan bij de bewustwording van die dag. Ik liet het tot me doordringen... elke dag opnieuw en 
opnieuw...
Heel dit proces heeft wat met mij gedaan: het bracht mij een verrassing!

Op het werk had ik het niet gemakkelijk. Ik ben kleuterjuf. In mijn klas heb ik een aantal zorgenkindjes waar ik zeer veel energie en tijd 
insteek. Soms zo veel dat ik er zelf weinig of geen energie aan overhield...
We hebben een fantastisch zorgteam op school, waar ik de zorgen kon delen over de kindjes. Ik heb hulp in de klas gekregen, begeleiders die 
gespecialiseerd zijn in A.S.S., A.D.H.D., gedragsstoornissen, enz. Wat tot gevolg had dat ik dat ik ook daar veel energie in stak om te 
communiceren met die mensen over hoe de zorgenkindjes best aan te pakken in de klas.

Allemaal heel goed natuurlijk, zou je denken. Toch had ik het gevoel meer en meer te verzuipen!

Op een dag kwam de directie langs met ouders die op zoek waren naar een school voor hun kindje. Hele vriendelijke mensen. Ze vertelden 
hun verhaal en ook dit kindje bleek een ‘zorgenkindje’ te zijn. Ik apprecieerde hun eerlijkheid, al kon ik op die moment enkel denken 'help, dit 
red ik niet meer!’

Bij een volgend gesprek met onze zorgcoördinator en directie heb ik mijn gevoel (voor zelfliefde) laten spreken: Ik ben kleuterjuf, geen 
leerkracht bijzonder onderwijs!! Meer en meer heb ik het gevoel dat ouders ons klein schooltje kiezen omdat het daar rustig is en de juf dan 
veel tijd heeft om goed te kunnen zorgen voor ons kindje. Ik zal -als het (zorgen-)kindje bij ons wordt ingeschreven uiteraard met heel mijn 
hart de beste zorgen proberen geven. Al weet ik niet of ikzelf het dan ga aankunnen...

Hierin heb ik mij dus heel kwetsbaar opgesteld!!
Ik dacht hier aan mezelf!! Aan mezelf in de eerste plaats!!

Enkele dagen later (op mijn verjaardag) vertelde de directie mij dat de ouders voor ons schooltje gekozen 
hadden... Dat zij (directie en zorgcoördinator) een heel lang gesprek hebben gehad met de ouders van dat 
zorgenkindje (dat eigenlijk al een verslag had voor het bijzonder onderwijs) over het belang van de juiste 
ondersteuning en het kindje niet werd ingeschreven voor mijn klasje.

Voor mij was dit een verrassing!! een mooi verjaardagscadeau!! Echt waar!!
Een cadeau vol liefde voor mezelf!! waar ik niets voor moest doen, alleen mijn hart laten spreken!!



Het idee van samen de cyclus van 40 dagen rond zelfliefde te doen sprak me erg aan.
Mijn intentie was spontaan: meer mezelf zijn, zonder goed te weten wat ik hiermee bedoelde.

Gaandeweg werd me echter duidelijk hoe ver ik nog van mezelf verwijderd was door oude overtuigingen en patronen. Doordat mijn moeder 
in deze periode ziek was en erg worstelt met haar mogelijke levenseinde, werd mijn oud patroon van geven overduidelijk. Ik voelde me 
letterlijk leeglopen naast haar. Mijn lichaam voelde zwaar en vermoeid, er was, niets meer over voor mezelf.

Door de dagelijkse meditaties kwamen nieuwe inzichten naar boven. Omdat ik zonder oordeel naar mezelf kon kijken toonde mijn innerlijk 
kind al haar pijn en verdriet. Het was best heftig om zo verdrietig en verward te zijn, dit had ik niet verwacht. Maar er kwam ook een nieuwe 
diepere kracht boven die telkens zei; je kunt het, je bent wél liefde waard. En die stem heeft aan kracht gewonnen tijdens die 40 dagen. Ik zie 
nu dat mijn levensenergie aan mezelf toebehoort, dat is mijn geboorterecht. En dat mijn moeder haar proces op haar eigen manier mag gaan, 
zonder dat ik daarin tussenkom en ga geven om te helpen. 

Ook oude schuld-en schaamtegevoelens hebben zich getoond. Ik kon zien en voelen hoe zwaar ze op me wegen en me beletten om voluit te 
leven en bij mijn passie te komen. Hierin heb ik nog een weg te gaan, maar de eerste stap is gezet en het mag nu anders worden. 
Tijdens het webinar vertelde Marco dat we nu stap 8 en 9 niet mochten overslaan in het proces. Die gaan namelijk over waarderen en 
genieten. Dit is nu net waar ik veel moeite mee heb. In plaats van trots op mezelf te zijn voor de inspanning en daarvan te genieten, komt 
dadelijk de vraag naar boven: en wat ga ik daar nu mee DOEN? 

Daarrond kreeg ik vanmorgen (op 1 januari) nog mooie inzichten. Waardering is de tegenkracht van schaamte. 
En mensen schaamte bezorgen gebeurt vanuit hun eigen onmacht. Door dit te zien kan ik het nu bij de ander 
laten in plaats van het op mij te nemen en me onderdrukt te voelen.

Er is een nieuwe stem in mij die roept dat ze niet meer onderdrukt wil worden maar eruit wil! Echt wil leven, 
gezien worden, mogen ontdekken, falen ook…, dat kan ik voelen in mijn bekken. Dan ben ik verbonden met 
mezelf, en met het leven zoals het bedoeld is. En dan bén ik mezelf!

Mijn dankbaarheid is groot. De liefdesenergie was zo krachtig door het groepsgebeuren! Alleen had ik dit 
nooit bereikt.
Griet Jeurissen



De reden om te starten was omdat ik het afgelopen jaar ontdekte dat er een diepgewortelde zelfhaat in mij zit. Dit was een schok voor mij en 
met de ontdekking was het niet direct opgelost. De challenge met 40 ‘onzichtbare’ anderen doen gaf mijnheer vertrouwen de 40 dagen af te 
maken. En niet, zoals bij voorgaande keren, af te haken na 4 dagen. Het dagelijks schrijven in mijn dagboek heeft inzicht gegeven in 
patronen. Pijnlijke ervaringen zijn aangekeken en doorvoeld. Er zijn bewuste keuzes gemaakt.

Een aantal inzichten die ik kreeg:
Wat ik waarneem hoef ik niet persoonlijk te nemen: ik word niet aangevallen.
Ik ben meer dan mijn lichaam: ik heb mijn eeuwige strijd met mijn lichaam opgegeven, ik ben dankbaar zoals het nu is.
Ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van anderen      Ik verlang onbewust naar liefde en aandacht van bepaalde mensen. Deze gaat 

niet/nooit komen: ik kan dit aan mezelf geven

Er vond ook een transformatie plaats. Halverwege de challenge kwam er meer ruimte in mijn lichaam en hoofd. Hierdoor lijkt er meer ruimte 
in mijn hart te zijn, het voelt lichter.

Het viel niet altijd mee om de meditatie af te luisteren. Vooral wanneer ik moe was of geïrriteerd. Ik heb niet gedacht of dit goed/ slecht was. 
Op mijn tijd en tempo heb ik het programma gedaan.

In mijn dagboek lees ik de emoties en gevoelens terug als een golfbeweging: sommige dagen de diepte in andere dagen kalm en moeiteloos.

Ik ben milder en zachter naar mezelf. Mijn enthousiasme voor het leven heeft meer ruimte gekregen. Ook mijn 
chaotische brein heeft meer ruimte wat voor vermoeidheid kan zorgen omdat ik dan dingen uitstel of meerdere 
dingen start en niet afmaak. 
Door een to-do-list heb ik rust, orde en ruimte gecreëerd. Ik kies 1 ding, begin eraan en maak het af. 

De reflectie schrijven was prettig om te doen. Wat ben ik blij dat ik alles opgeschreven heb. Ik was vergeten
hoe pittig sommige dagen waren, welke inzichten ik had gekregen en hoe simpel sommige situaties opgelost 
kunnen worden.

Nogmaals dank voor deze mooie ‘reis’. Liefs, Marijke Deze foto’s zijn gemaakt op 2 verschillende 
ochtenden tijdens de challenge: zelfde plek, 

tijdstip en toch ziet het er totaal anders uit☺



2019 Programma Zelfliefde, bijdrage van Richard

Dag 5: Iedere bewustwording tot nu toe geeft mij het gevoel van loslaten en vrijkomen van …. Het geeft mij een nieuwsgierig gevoel van at 
er nog meer mag gaan komen. En ik zie er vol vertrouwen naar uit, waar en wat het mij gaat brengen. 

Dag 10: Steeds meer ervaar ik wat ik allemaal met mij meedraag vanuit vroeger. De vermoeidheid en zwaarte ben ik nu aan het loslaten. 
Letterlijk de pin in mijn bovenarmen. 
Nu ik meer op mijzelf gericht ben, stroomt de levensenergie een stuk beter.

Dag 24: Ik ervaarde vandaag alweer een enorme zwaarte, veel fysieke klachten met pijn in mijn schouders, bovenarmen en onderrug en 
vermoeidheid. Er is veel gaande en in beweging. Ik word mij bewust dat nu ik mijzelf centraal stel, ik veel meer draag / heb gedragen dan ik 
me bewust was. Ik heb echt de behoefte om mezelf belangrijker te maken.

Dag 27: Gisteren in het webinar Hart en Ziel kwam ik in contact met mijn innerlijk kind. Die vertelde mij dat ik onschuldig ben.  Als gevolg 
hiervan is mijn innerlijke criticus tot rust gekomen en zachter geworden.  Van binnenuit voel ik liefde stromen naar buiten toe, waardoor 
vandaag veel emotie los kwam maar ook het voelen van innerlijk geluk.  Ik merkte vandaag, op het schoolplein, dat het contact met anderen 
makkelijker en zachter was, verbinding vanuit het hart mogelijk.
In de meditatie vanmorgen riep mijn Ik van binnenuit ‘Marco, ik ben er bijna!’.

Dag 33: Vandaag weer een dag met veel fysieke pijnen. Ik vind het nu wel even zwaar 
en veel. Afgelopen nacht een energie piek en een bijzondere ervaring gehad. Moeilijk te 
omschrijven maar er gebeurde een enorm krachtige beweging van binnen naar buiten 
toe, alsof ik door een raam viel, maar dan een heel heldere wereld binnen viel.

Dag 39: Deze reis heeft ongekende dieptes (in positieve zin) gebracht waarin ik als 
een soort verkenner situaties tot op een heel diep niveau heb beleefd. Het voelde 
vanaf het begin al goed en het werd steeds beter. Ondanks de enorm intense omzwaai,
de nodige drama en schuld in ons familieleven, voelt dit als een enorme bevrijding en
voelt het kloppend. 
De toekomst is hier en ik stap erin! Voor: de zwaarte Na: bevrijd van ballast, de 

toekomst hier en ik stap erin!



2019 Programma Zelfliefde, bijdrage van Stefanie

Dag 2: Vandaag in de meditatie kwamen een paar specifieke keuzemomenten in mijn leven voorbij, waarop ik de stem van  mijn innerlijke 
waarheid heb gehoord. Dit herinnert me eraan dat die waarheid er altijd is. Door er vandaag op meerder momenten bewust bij stil te staan, 
realiseer ik me dat ik er nog bewuster naar mag luisteren zodat de aanwezigheid van deze stem groeit. Fysiek was de waarheid voelbaar als 
een lichte tinteling. Ook heb ik een moment van kou ervaren dat ik herken als het wegvloeien van oude overtuigingen, sluiers die de innerlijke 
stem nog dempen, en weg mogen. 

Dag 5: De liefde toelaten op dag 4 bracht vrolijkheid, hoe kon het omarmen ervan me vandaag dan beangstigen? Die vraag heeft me 
vanavond weer teruggebracht naar de bewustwording en het werd helder: niet de Liefde zelf maar de Grootsheid ervan is wat me beangstigt. 
De kracht. Toch wil ik graag mijn kracht vrij laten stromen, me groots manifesteren in deze wereld. Dus ik kies ervoor liefde te omarmen en 
zie dapper tegemoet hoe dat zich verder mag ontvouwen.

Dag 8: Deze bewustwording was bijzonder fijn om vandaag mee op pad te zijn. Het voelt onwennig en goed tegelijk om al een hele week 
bewust mezelf centraal te stellen. Het universum organiseert het ook allemaal zo dat de pijlen gericht staan op IK, op NAAR BINNEN 
(telefoonstoring bijvoorbeeld). En hoe bijzonder fijn ook, om dit als partners samen te doen. We droomden vannacht zelf dezelfde droom! Het 
ging over opruimen, schoonmaken, plaats maken voor …? Wat helder is, is dat al het oude wat niet meer dienend is, weg mag, dit jaar nog! 
Vanuit deze helderheid en verbondenheid voelde ik me vanmorgen een soort euforisch. Heel dankbaar voor dit gevoel en de inzichten.

Dag 17: Deze meditatie reeks heeft al zoveel meer gebracht dan ik op voorhand kon vermoeden. Heel krachtig hoor, deze karavaan van 40! 
Ik herken steeds wel iets in wat er gedeeld wordt. Voor mij (ook) hangt deze reis om dichterbij mezelf te komen, heel nauw samen met 
familiestructuren. De moederwond, verwachtingen en ongeschreven regels, wat ik heb gedragen van de ander, mijn hoofd in paniek /
veroordeling over kiezen voor mezelf. Maar het laat zich ook zien in heel alledaagse dingen., bijvoorbeeld als er iets voorvalt kan ik bewuster 
bij mezelf blijven. Wat ook goed voelt is zo bewust meegaan in de energie van het seizoen: naar binnen keren, loslaten, bijtanken en 
vernieuwen. Dagelijks de bewustwording ‘verteren’ en loslaten wat niet meer voelt als voedend. Het laten doorstromen van al wat is.

Dag 21:
In de nacht is er veel verwerking in dromen. Ik ervaar het as intensief om naast, en tijdens, alle dagelijkse dingen met de bewustwordingen 
bezig te zijn., maar het geeft ook energie: vanuit de helderheid van de eigen inzichten en vanuit de herkenning in wat er gedeeld wordt 
(dankbaar!). Vandaag voelde ik dat de rust die de dagelijkse bewustwordingen me brengt, een laagje dieper zakte. Het is meer dan een 
rustpunt geworden, meer een fundament van waaruit ik de dag beleef.



Dag 26: Vandaag kon ik als waarnemer kijken naar wat gisteren is gebeurd, zonder dat het me raakte of dat ik ging oordelen. Dat voelde als 
de Bron van liefde in mezelf. Wat er gebeurde had te maken met een heel oud patroon uit mijn ouderlijk gezin, waarop ik gisteren op een heel 
krachtige en liefdevolle manier heb kunnen uitspreken: ik wil het écht op mijn manier doen! Het moment diende zich ineens aan en dit 
verlangen uitspreken vulde me met warmte. Ik herken dat mijn ziel lacht, ja werkelijk😉. Er is een energielek gedicht, een patroon helder 
geworden, ook het stukje dat ik heb doorgegeven aan mijn oudste zoon. Maar het stopt hier. Ik voel me bevrijd en dankbaar.

Dag 29: Ik lees de bewustwording van vandaag weer met heel andere ogen dan 10 dagen geleden, het komt dieper binnen. Het voelt 
kwetsbaar en groots om tegen mezelf te herhalen Ik ben liefde. Tijdens de meditatie knuffel ik mijn kleine ik stevig en bewust. Tranen vloeien 
en ik laat het zijn. Ik realiseer me dat ik nog meer  mag Zijn en minder oordelen., zowel naar mezelf als aar anderen. Ook het spel met de 
buitenwereld wordt in zo’n hoog tempo helder tijdens dit programma…onvoorstelbaar en toch mogelijk…mede door de kracht van de groep. 

Dag 32: Ik voel me sterk verbonden met de meditatie van vandaag. Het is geen makkelijke voor mijn hoofd om te begrijpen maar ik voel hem 
wel heel intens., omdat het mijn waarheid en mijn eigen-wijsheid is die me al zover heeft gebracht op mijn levenspad tot waar ik vandaag 
sta. Ik bene er trots op!

Dag 39: Ik sluit me aan bij de veranderingen die al gedeeld zijn. Ook voor mij heeft het meditatieprogramma veel verandering en ook 
verankering gebracht: oa meer innerlijke ruimte en rust, de moederwond en vaderwond waarvan dit jaar al veel gezien en geheeld mocht 
worden, zijn op een diepere laag heel actueel geweest om vandaar uit nog meer mijn eigen weg te kunnen gaan.  Mezelf centraal zetten 
voelde eerst onwennig, maar inmiddels krachtig en meer gefundeerd. Mijn criticus is nog niet geheel bezworen😉maar het lukt steeds meer 
momenten om hiervoor zachtheid en liefde op te brengen en ook ruimte te geven aan emoties om er te zijn. Eén van de belangrijkste 
veranderingen die ik ervaar, is dat ik me voorheen (onbewust) heel vanzelfsprekend afstemde op de behoefte van anderen en hier ook 
voorrang aan gaf. Nu heb ik de focus op mezelf en kan er van daaruit op een andere manier voor anderen zijn. Het kost minder energie en 
voelt warmer. Het was voor mij als ziel en als mens heel erg nodig om deze groeispurt door te maken. Dit was het juiste moment en de juiste 
plek. Ik ben intens dankbaar voor alle 40 medereizigers om dit samen te mogen doen en in het bijzonder voor de warme begeleiding door 
Marco en Jacquelien!

Dag 40: Tijdens de meditatie zag ik mijzelf als een soort huis: uit de meeste kamers straalde licht, er waren ook vertrekken waar het minder 
licht of donker was. En zo is het. Grote delen van mijzelf zijn zichtbaar en stralend (geworden), andere stukken komen later op mijn pad aan 
het licht. Vandaag voel ik mij gedragen, er is ruimte voor vreugde en ik ben trots dat ik deze cyclus voltooid heb. Ik heb zin om dit te vieren 
en ga daarom een vrolijk gekleurde bos bloemen voor mezelf kopen!



Op dag 25 van het programma Zelfliefde zag ik in de meditatie mijn eigen kern: een bundel zilver stralende diamanten in een veld van 
Amethist paars licht. Ik voelde intense vreugde.  



Deze keer geen goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar al iets bereikt aan het einde van het oude!

Toen Marco en Jacquelien een uitnodiging stuurden om mee te doen aan het zelfliefde meditatieprogramma voelde ik meteen: ‘ja, ik doe mee!’ 
Een uitdaging. Zelf was ik al meerdere keren begonnen met het programma via de Breathfulness app, maar ik kwam nooit verder dan dag 
drie ongeveer. Het gezamenlijk doen leek me een goede stok achter de deur om het deze keer wel vol te houden. 

En dat bleek ook zo te werken☺.

De eerste dagen was ik het meest fanatiek: eerder opstaan om voor het werk beneden in alle rust te kunnen mediteren. Maar ik merkte al 
gaandeweg dat ik dat niet vol ging houden in de toch wel drukken decembermaand. Even een tandje minder bleek beter te gaan; ‘s ochtends 
bij het wakker worden de mail van Jacquelien en Marco even lezen en de overdenking mee te nemen bij de start van de dag. Even tien 
minuten ademen erna lukte ook nog. Door de dag heen kon ik regelmatig terug gaan naar dit moment en de meditatie van de dag terug 
halen. 

De eerste week haalde het voor mijn gevoel op bewust niveau niet zoveel uit. Maar bij de tweede cyclus werd ik me meer bewust van wat de 
verschillende meditaties met me deden. 

Jezelf liefhebben, lief zijn voor jezelf is iets wat je tegenwoordig veel hoort en leest. Maar voor mij bleef het iets abstracts en iets wat niet 
voor mij bedoeld leek te zijn. In de Breathfulness Retreat week heb ik ervaren wat het is om dat stuk van mezelf wel aan te raken. En hoe 
gelukkig ik daarvan werd. 

De meditaties in de ochtend werden ook kleine geluksmomentjes, een essentieel begin van de dag, vóór alle andere dingen die ik van mezelf 
wilde en vooral moest ondernemen. 

Het hielp me minder in mijn hoofd te zitten (wat op zich al een uitdaging is in december ..) en meer de connectie te houden met mijn gevoel . 
Het maakte me rustiger en vooral: minder veroordelend naar mezelf. De meditatie: ‘ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben ‘ liet mij zien dat de 
criticus in mij heel sterk is. En doordat ik mijzelf of de dingen die ik doe steeds veroordeel stroomt mijn energie niet goed. Ik word moe. En 
dan denk ik weer: waar ben ik nou zo moe van?? Weer een oordeel. 



De derde en de vierde keer dat de meditaties voorbijkwamen, had ik veel meer rust. Leek ik zachter voor mezelf. 
Hmm zo stiekem leek het programma echt wat op te leveren! 

De sint en kerst activiteiten gingen zonder al te veel stress, ik had meer lucht waardoor het deze keer ook ècht leuk was ipv druk . Voor mij 
nieuw. 

Doordat ik dichter bij mijn gevoel kon blijven was ik ook aardiger naar anderen, minder projectie van mijn eigen onvermogen naar de ander. 
Een stuk gezelliger in huis ☺
Daarbij merkte ik dat ik omdat ik liefde voller naar mezelf kon zijn ook meer liefde van anderen toe kon laten, en mijn oordeel meer los kon 
laten.

Al met al is er aardig wat gebeurd en positief veranderd!

Het schrijven op het forum ging een beetje met ups-and-downs, ik heb wel iedere dag gelezen wat de anderen schreven en dat motiveerde! 
Het afsluitende webinar was voor mij daarin waardevol, interactief. En heel fijn om uit te wisselen. 
En uiteraard weer de volgende stap te kunnen zien. Ontspanning, even toe laten wat er is veranderd, 
maar ook: kijken naar welke meditaties riepen weerstand op en zouden me nog wat kunnen brengen. 

Dus misschien toch een voornemen…: elke dag stil te staan bij en open te staan voor dat stukje liefde 
voor mezelf ook al is de dag vol. Het is samen met de adem mijn basis voor een fijnere dag. 

Mariëtte



Wat een mooie ervaring om met het meditatieprogramma Zelfliefde  mee te doen.

Als je dit alleen doet maak  je al prachtige ervaringen  mee.

Als je het met begeleiding  mag doen is dit gevoel nog sterker, zo is mijn ervaring.

Door de mailtjes die je elke dag toe gestuurd krijgt voel je je ondersteund, waardoor je geprikkeld word,

en het verlangen waar je naar toe werkt steeds beetje bij beetje kunt voelen.

Het heeft me gesterkt, ik voel me gelukkiger, kan de positieve gedachten naar voren halen het word allemaal wat lichter
voor me zelf.

Kort om; ik begin met een  gelukkig gevoel aan 2020.

Positieve groet, Nellie.



Deze cyclus heeft me nog meer bewustwording gegeven over de kracht van zelfliefde. 

Het was niet de eerste keer dat ik deze cyclus gedaan heb, maar ik ben me bewust geworden dat het op diepere laag nog een verankering 
nodig had. Wat me opgevallen is dat ik meer heb waargenomen, er bewuster bij kon blijven en gedurende de dagen vele momenten had dat 
de dagelijkse bewustwording heel bewust in mijn gedachten kwam. En steeds kon ik als waarnemer kijken en kon ik voelen wat er op dat 
moment gebeurde. Dat maakte dat ik er verder in ben gegroeid.

Ook het verdere besef dat het steeds in eerste instantie draait om mezelf. Natuurlijk, dat wist ik al, en toch was het wederom nodig om dit 
herhaald bewust te ervaren.

De cyclus heeft ervoor gezorgd dat 2019 een zeer mooie afsluiting heeft gekregen; het was een heel intens jaar, waarin ik vele mooie en 
intense momenten heb ervaren en nu door deze cyclus lijkt er een soort glans op te zijn gekomen, de glans van liefde. 

Het leven begint met liefde voor mezelf door de keuze van mijn ziel om te incarneren, eindigt met liefde door weer terug te gaan naar het 
veld van eenheid, het veld van onvoorwaardelijke liefde, maar wat telt is wat er in het nu is. En dat was de afgelopen 39 dagen bijzonder 
door met deze cyclus zo intens met zelfliefde bezig te zijn geweest. Daarvoor bedank ik iedereen die mee heeft gedaan met deze cyclus, 
want de groepsenergie en het delen/uitwisselen was zeer verrijkend. Ik ben dankbaar dat ik er een onderdeel van ben.

Nog een toevoeging wat de cyclus mij gebracht heeft. Het is de ervaring dat zelfs iets als 40 dagen in een flow gecreëerd kan worden. Om 
het dagelijks mailbericht te maken was geen discipline nodig. Vooraf dacht ik dat we vooruit zouden gaan werken, mede vanwege de
Retreat, waarin ik vooraf dacht dat het lastig zou zijn om dan ook tijd te creëren voor het dagelijkse bericht. Maar niets van dat was waar. 
Het lukte zelfs niet om vooruit te werken, alle 40 dagen was steeds in het nu creëren. Ook tijdens alle dagen van 
de Retreat. Steeds was ieder eind van de dag (‘s avonds vrij laat) de zin en inspiratie volop aanwezig om het 
mailbericht te maken. 

Geen een van de 40 dagen is voorbij gegaan met een gedachte Moet ik dat ook nog doen…. Het was juist zo fijn 
om dit dagelijks te doen. Een bevestiging dat creëren vanuit het hart is het leven vormgeven in een flow.

Hartegroet, Marco Foto uit een beeldentuin in Frankrijk, genomen tijdens een korte vakantie in 
Le Havre. Voor mij lieten de beelden zien dat elke expressie er mag zijn. Laat toe wat 

een ervaring met jezelf doet. Om weer in eenheid met jezelf te komen: zelfliefde.



Tijdens de kick off in het webinar Het Verlangen plopte mijn verlangen voor de 40 dagen ineens op Liefde in actie. Wat ik me hier precies bij 
voor moest stellen wist ik nog niet, maar de woorden resoneerden wel. Gedurende de 40 dagen heb ik deze woorden regelmatig 
meegenomen en werd er rustig van. De eerste 10 dagen werd de rode draad zichtbaar en diende het thema lichaamsbewustzijn zich aan. 
Langzaamaan werd ik steeds dieper in mijn lichaam ‘getrokken’ en gaf mijn lichaam steeds duidelijkere signalen wat wel en niet meer klopte, 
waar ik wel en geen behoefte aan had. Als ik luisterde was er meer lichtheid, als ik niet luisterde voelde ik meer zwaarte. Het werd me 
duidelijk waar ik nog verzet had tegen mijn lichaam en wat er gebeurde als ik luisterde naar de stem die er alles aan deed om niet te voelen 
wat er was. Niet goed eten, teveel koffiedrinken, te weinig bewegen, alles kwam langs, maar door het programma kon ik er zonder oordeel 
naar kijken. Ik was een waarnemer van mijn gedrag. Door me niet te verzetten tegen mijn verzet, kwam er steeds meer rust en loste het op.

Nu ik terug kijk was het deze keer vooral een lichamelijk proces om vrede te vinden met mijn lichaam. Liefde voor mijn lichaam, dankbaarheid 
dat het gezond is en ik alles kan doen wat ik wil. Nu zie ik dat ik mijn lichaam nodig heb om hier op aarde Liefde in actie te zijn. 

Wat het me ook gebracht heeft is het gevoel om in een flow te werken. Het idee om het meditatieprogramma met een grote groep te volgen 
was een hogere ingeving die we ieder afzonderlijk op hetzelfde moment kregen. Dagelijks een stukje schrijven en een mini nieuwsbrief 
maken zou vast veel inspanning vergen en als het kon moesten we vooruit werken. Vooral tijdens de dagen van de Retreat of een andere 
training. Niets was minder waar. Vooruit werken ging niet en elke dag was er voldoende inspiratie om het stukje te schrijven. De volle 40 
dagen, tot het einde toe, was er geen moment van niet-lukken en geen zin. Voor mij een hele mooie en krachtige ervaring in het voelen van 
een flow. 

Inmiddels ben ik een paar dagen verder en raakt de zelfliefde energie nog steeds stukjes in mezelf aan die nog in het donker leven. Het is 
goed en kijk ze aan, ze mogen er zijn. Mijn hoofd gaat er rustiger mee om, mijn hart blijft open en langzaam voelt mijn buik steeds krachtiger. 
Het was fijn om te delen en de ervaringen te lezen en al moest ik zelf ook wel eens een hobbeltje over om te gaan delen, 
toch gaf het ruimte. Het is zo herkenbaar. Ik hoorde Byron Katie een keer zeggen: er zijn geen nieuwe gedachten en 
thema’s, iedereen herkend ze”. Ze zijn universeel en dat is voor mij waar. 
Dank je lieve medereizigers. 

Hartegroet, Jacquelien Foto genomen op 31 december op het 
strand, waar ik me zo gelukkig voel en 
dankbaar ben voor al het moois van 

Moeder Aarde. 


