
 1 

Module 10 
 
Volgende hoofdstukken uit het boek ‘Dit ben je écht!’ staan hiermee in verbinding: 

- Sleutel 17. Tja, wat anders kan je zijn dan… LIEFDE? Blz. 110 
 - Sleutel 19. Heb mededogen. Blz. 121 
 - Sleutel 29. Schoonheid. Blz. 177 
 - Sleutel 31. Verantwoordelijkheid, oei! Blz. 187 
 
 
Ja, deze week roep ik uit tot week van de LIEFDE!! Doe je mee? 
Vier sleutels, vier vliegen in één klap! 
Ik nodig je dus uit dat stukje verantwoordelijkheid op te nemen om je zelfliefde wat te 
verdiepen, vanbinnen én vanbuiten.  
Om vanuit groeiend bewustzijn met meer mededogen naar jezelf en naar de wereld 
te kijken.  
Om Schoonheid in alles te ervaren en vooral verder te kijken dan enkel uiterlijke 
perfectie. 
 
Oefening 29  
 
Video 2: De hartchakra stretchen. 
 
https://youtu.be/lzYhtAYNLdw  
 
 
Tip: waar jij deze week ook schoonheid/liefde ziet en ervaart, adem ze even heel 
bewust in je hart in. Dat duurt maar 10 seconden (5 sec. in en 5 sec. uit). 
Zo oefen en stretch jij de hartchakra.  
Zo oefen je het bewustzijn dat waarmee jij je verbindt, een effect heeft op jouw 
welzijn en hoe dat ook ‘zichtbaar’ wordt in jouw realiteit. 
Zo word je bewuster van het feit dat jij zelf oorzaak kan zijn van jouw realiteit. 
 
Oefening 30 
 
Een moment voor jou en de spiegel! 
 
Ga eens voor de spiegel staan en kijk naar jouw fysieke verschijning: 
      

a. Wat is jouw heel eerste indruk? Eerlijk zijn he… 
 

b.  Ga dan wat dieper in het gegeven.  
*Wat vind je mooi aan jezelf?  
*Waar ben je niet of minder tevreden mee?  
*Heb je jezelf ooit betrapt op de zin ‘Ik haat het dat… 
*Welk lichaamsdeel straalt kracht uit? 
 
c. Zijn er kwalen of lichaamsdelen die minder goed functioneren? Hoe kijk je 
daar naar? Hoe voel je je daarbij? 
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Merk op hoe wij ook op fysiek vlak vaak duaal denken: ‘dat deel zie ik graag en dat 
deel wat minder. Jij mag erbij en jij liever niet…’. Dit is misschien wat simplistisch 
uitgedrukt maar het dient enkel om aan te tonen hoe dat gespletenheid veroorzaakt 
in onze energiestroom.  
Wat er ook speelt in je lichaam, een teveel van iets of te weinig van dat, een minder 
gezond onderdeel … elk aspect heeft jouw liefde, heelheid en acceptatie nodig. 
Maw het is belangrijk dat elk deel goed wordt doorstroomd met levenskracht. 
Elk deel voeden met je milde en liefdevolle aandacht werkt genezend en regenerend.  
Kijk jezelf es in diep in de ogen en spreek volgende affirmatie uit: 
 
“IK HOU VAN MEZELF, IK BEN PERFECT ZOALS IK BEN, NIET MEER EN NIET 
MINDER. IK HOU VAN MEZELF!”  
 
Oefening 31 
 
Video 3: Dieper contact: zo binnen, zo buiten.  
(Bekijk deze video-opdracht liefst bij het begin van de week.) 
 
https://youtu.be/mB9wge2BgF4  
 
Samenvatting van de oefening: kijk elke dag gedurende één minuut in de spiegel en 
maak oprecht contact met jezelf. Kijk jezelf in de ogen, stel eventueel de vraag ‘hoe 
gaat het met jou?’. Verder niets, gewoon doen en voelen hoe makkelijk of 
ongemakkelijk je dat ervaart. Probeer de juiste verwoording te vinden van wat het is 
dat jij voelt. Eindig met de woorden: ‘Ik hou van jou’. 
 
Je bent al geslaagd door je bereidheid om dit te doen. 
Ik hoop dat je er naar het einde van de week oprecht plezier in kan scheppen. 
 
Oefening 32 
 
Schrijf je eigen declaration of love. 
 
Deze week mag jij jouw zelfliefde-gelofte vernieuwen, alhoewel vernieuwen? Voor 
velen zal dit allicht de eerste keer zijn. Koppels zie je vaak hun liefde voor mekaar 
herbevestigen door een ceremonie, brief, gelofte, ritueel, symbool, ringen, enz.  
Bij deze nodig ik je uit om eens trouwheid aan jezelf te beloven in een liefdesgelofte 
of in een ritueel waarbij je eindigt met volgende intentie: 
“Bij deze erken ik universele liefde als fundamentele kracht van het universum, ik ben 
die liefde en eer die LIEFDE in mijzelf, en zo is het!” 
 
Oefening 33 
 
Naar de wereld kijken vanuit mededogen. 
 
En dan kan ik alleen maar vragen of je bereid bent deze week heel bewust vanuit dat 
groeiend liefdesbewustzijn met een ruimer mededogen naar de wereld te kijken. 
Stretch elke dag even heel bewust je hartchakra en stap zo je dag in. 
Een eenvoudig voorbeeld van een situatie is dat van de onvriendelijke verkoopster in 
een winkel.  
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Ga de uitdaging aan om in dergelijke situatie helemaal bij jezelf en jouw mededogen 
te blijven. Wordt vooral ook bewust van het feit dat die onvriendelijkheid niets te 
maken heeft met jou persoonlijk maar met iets wat de kassierster bezighoudt. 
 
En zo vraag ik je deze week vanuit dit ruimer begrip naar de wereld te kijken: 

- Naar een slechtgezinde collega  
- Naar een nukkige partner 
- Naar de kids 
- Naar nieuws en krantenberichten 
- Naar het verkeer 
- Naar JEZELF als het eens een dag minder gaat… 

 
Sta op het eind van deze week even stil met wat het voor jou betekent heeft.  
Was het moeilijk/makkelijk? 
Welke situatie daagde jou uit op dit vlak? 
Maak nota van situaties die je als bijzonder bijblijven. 
 
Oefening 34 
 
Optionele oefening voor wie graag met een partner, vriend(in),… op hartsniveau wil 
verbinden. 
 
Ga tegenover elkaar zitten en maak bewust eerst de verbinding met jezelf door drie 
keer diep in en uit te ademen. 
Maak dan contact met de ander door in de ogen te kijken of de plek ertussen (derde 
oog). Net als bij de video 2 in oef. 29 vraag ik je om mekaars wezen toe te laten en in 
te ademen in je hart. Doe dit op het ritme van jouw normale ademhaling en hou je 
ogen open. Doe dit gedurende enkele seconden tot enkele minuten, of zolang het 
voor beide goed aanvoelt.  
Je kan een tijd afspreken (bv. 5 min.) en een wekkertje zetten of wachten tot één van 
beide stop zegt. 
 
Het is een mooie oefening in ‘verbinden’ in relaties. Zomaar of wanneer je merkt dat 
je bv. teveel in het denken zit of in gelijk willen hebben. Het helpt je uit het mentale te 
stappen en opnieuw te verbinden op hart/zielsniveau, wat weer andere inzichten 
geeft in situaties. Zeer bevorderlijk voor elke relatie! 
 
In heeel veeel liefde mag ik je danken dat je deze week de belangrijkste 
verantwoordlijkheid voor jezelf opgenomen hebt.  
Een liefdevolle groet, 
 
Nele 


