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Wanneer je zelfliefde hebt voel je een stevige basis in jezelf. Eentje waar je altijd 
weer naar terug kunt keren, wat zich ook voordoet in je leven. Je laat je daardoor 
veel minder beïnvloeden door externe factoren waar je toch geen invloed op hebt, 
of meeslepen in problemen en uitdagingen. Zelfliefde zorgt voor een switch van je 
hoofd naar je hart. Je durft te vertrouwen op jezelf en je kracht. 

Zelfliefde zorgt ervoor dat je je unieke zelf gaat omarmen en dat je inziet dat je 
hier op aarde iets moois te vervullen hebt wat alleen jij kunt vervullen. Doordat je 
jezelf op waarde schat en accepteert durf je volledig in je kracht te gaan staan.  
Je staat voor wie je bent. Je gaat voor je dromen, je komt voor jezelf op en je gunt 
jezelf álle geluk. Je voelt dat je de ruimte mag innemen die je verdient. Je voelt dat 
je mag vragen of er rekening met je gehouden kan worden. Je voelt dat jij ertoe 
doet, en dat heeft invloed op zoveel gebieden in je leven. 

Als je van jezelf houdt voel en weet je dat alles waar je (je mind) extern naar 
zoekt, in jezelf zit. Dat je geen aandacht, liefde, troost of oplossingen buiten jezelf 
nodig hebt. Dat maakt je veel onafhankelijker en vrijer. Er ontstaat innerlijke rust 
en balans. Je laat makkelijker los. Je hoeft niet meer constant op zoek. (Liefdes)
relaties krijgen zo een totaal andere dynamiek omdat je niks meer nodig hebt 
van de ander. Je komt niks meer halen, je komt jezelf en je aanwezigheid (liefde) 
brengen. Geven staat daardoor veel meer centraal. Niet meer: wat kan ik hieruit 
krijgen? Maar: wat kan ik geven? Een mooie bijkomstigheid van geven is dat je 
telkens weer gewezen wordt op je eigen liefdevolle kern. De dankbaarheid die je 
ontvangt wanneer je onvoorwaardelijk geeft is een bijzonder gevoel van liefde in 
jezelf. 

Zelfliefde zorgt ervoor dat je zachter naar jezelf toe wordt. Dat je jezelf gaat 
behandelen zoals je je beste vriendin zou behandelen. Je bent meer begripvol 
en minder streng. En dat heeft ook invloed op hoe je met anderen omgaat. Je 
ontwikkelt meer empathie en compassie, je bent meer in staat jezelf in de ander 
te zien en door veroordelingen (ego) heen te kijken. De wereld wordt een mooiere 
plek als je jezelf liefhebt. Je voelt je niet meer afgescheiden, maar een met alles 
wat leeft.

Waarom zelfliefde belangrijk is 



Liefde is een innerlijke ervaring
Er is de gedachte dat liefde iets is wat we alleen kunnen 
voelen door een ander, maar de werkelijke ervaring van 
het gevoel van liefde bevindt zich in onszelf. De warmte, de 
energie die vrijkomt, het blije en onbezorgde, de lichtheid, 
de omarming. Het gevoel compleet te zijn en even niks 
anders nodig te hebben. Dat is JOUW ervaring. Dat voel 
je in JOUW lichaam. Het enige wat een ander bij jou kan 
doen is iets in jou aanraken waardoor je jezelf toestemming 
geeft om die ervaring te hebben. Vanuit de opvoeding 
hebben we (onbewust) geleerd dat we eerst bevestiging 
buiten onszelf nodig hebben voor we ons geliefd 
(geaccepteerd, trots, blij) mogen voelen. Maar alles wat je 
nodig hebt om je geliefd te voelen zit in jezelf, lief mens. Jij 
hoeft alleen je perspectief maar te veranderen. Je mag in 
gaan zien dat je niet eerst iets hoeft te doen, of bevestiging 
nodig hebt dat je er mag zijn, om liefde te mogen ervaren. 
Jij hoeft jezelf alleen maar oprecht liefde te gunnen, en je 
te openen voor deze mooie gevoelens in jezelf.



practice

DOOR LIEFDEVOLLE OGEN KIJKEN

Wie of wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Komt er meteen een negatieve gedachte in je op? Heb 
je er moeite mee om naar jezelf te kijken? 

Als je op dit moment niet graag in de spiegel kijkt, dan zit daar jouw groei. Want een spiegel 
spiegelt niet alleen je uiterlijk, maar is juist ook een manier om contact met je innerlijk 
te maken. Je ogen willen je altijd wat vertellen. Ze weerspiegelen hoe je je voelt. Je lach, 
twijfelachtig of vol vreugde? Heb je een harde of een zachte blik? Lees je onrust in je gezicht of 
juist kalmte? 

Durf je jezelf echt te zien?4

Dit is een bijzondere oefening die je zeker helpt op je weg naar zelfliefde. Doe de oefening 
dagelijks tijdens je ochtendritueel* (bijvoorbeeld voor het tandenpoetsen) en neem er 
echt even de tijd voor.

Ga voor de spiegel staan, bekijk jezelf eens goed, en spreek het volgende uit: 
 
Ik ben...(noem minimaal vijf eigenschappen die je mooi/krachtig vindt aan jezelf) 
Ik vergeef mezelf voor...(wat er ook in je opkomt, kleine of grote dingen die je vasthoudt) 
Ik houd van je, altijd, wat er ook gebeurt

*In hoofdstuk 21 leg ik uit hoe je van een ritueel een gewoonte maakt.

De eerste keren of zelfs weken kan het best moeilijk zijn. Als je gewend bent jezelf altijd te 
bekritiseren dan is het vast een opgave om mooie eigenschappen op te noemen. Probeer 
de eventuele weerstand die je voelt toe te laten, voel wat je voelt, maar zet wel door. Ga door 
de weerstand heen. Na een tijdje zul je merken dat de weerstand afneemt, de woorden 
verzachtend werken en zorgen voor een warm en krachtig gevoel.

‘‘Your crown has been bought and paid for. Put it on your head and wear it.’’ 
 

 - DR. MAYA ANGELOU
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