
In je eigen kracht  
 

Wanneer aan de buitenkant illusie 

en oppervlakkigheid ervaren kan 

worden, wordt het tijd om naar 

binnen te gaan. 

 

Daar waar alleen je echte waarde je werkelijke basis is, 

voel heel diep in jezelf, waar waarheid begint en schijn 

ophoudt te bestaan. 

 

Door niet je eigen leven te leven maar het leven van en 

door anderen ga je steeds verder van jezelf afstaan. 

 

Hierdoor blokkeer je je eigen energie en ontneem jij je 

eigen passie en verlangen zelf volledig in het leven te 

staan. 

 

Erbij willen horen, op anderen leunen maar niet volledig 

op je eigen kracht durven vertrouwen. 

 

Hierdoor kan je jezelf een beetje kwijtraken omdat je 

denkt afhankelijk te zijn van anderen, waarom jezelf 

onzichtbaar maken door een muur om je heen te bouwen ? 

 

Zodat je met anderen mee kan stromen en zelf geen 

verantwoordelijkheid denkt te hoeven nemen. 

 

Maar tegelijkertijd een leegte voelen omdat je passief 

het leven aan het bent observeren en waarnemen. 

 

Soms kan je jezelf verliezen in het grotere geheel. 

 

Dan wordt je overal in meegetrokken en wordt het je soms 

teveel. 

 

Waarom jezelf nog steeds verbergen achter oude 

overtuigingen, systemen, situaties of anderen waardoor 

jij jezelf telkens weer ontkracht. 

 

Of is het misschien de angst contact te leggen met je 

diepste kern want wat je daar zal vinden is jouw 

oneindige potentie en daadkracht. 
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Waarom jezelf verzetten tegen het prachtige van het leven 

dat jou probeert te bereiken. 

 

Zet je kroon op, besef je waarde en gooi jezelf in jouw 

prachtige oneindige avontuur in plaats van alleen maar te 

blijven kijken. 

 

Luister naar je hart wees eerlijk tegen jezelf, onthoudt 

dat alleen jij kan weten, beslissen en verantwoordelijk 

bent voor hoe jij in het leven wilt gaan staan en ga je 

daar in je prachtige schoonheid en kracht volledig mee 

verbinden. 

 

Het leven op jouw authentieke manier invullen en 

vormgeven, dat is de weg die je uiteindelijk het liefst 

wilt ondervinden. 

 

Hierdoor wordt angst omgezet in liefde en maak je jezelf 

los van oude waarheden en banden. 

 

Uit liefde voor jezelf en in eerlijkheid tegenover 

anderen neem jij nu het roer daadkrachtig, zelfbewust en 

liefdevol in eigen handen. 

 

Het mooiste geschenk dat jij jezelf en dus anderen kan 

geven. 

 

Is stralen vanuit je hart vanuit je eigen kracht, waar 

waarheid begint en schijn ophoudt te bestaan omdat jij nu 

vanuit je diepste kern bent zoals jij wilt zijn en de 

richting opgaat die jij wilt ervaren en beleven. 

 

 


