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   Voorwoord 
Hey hoi, wat fijn dat je hier bent. Ik deel graag tien belangrijke liefdes-wegwijzers  met  

je. Wegwijzers om je te empoweren je hart open te stellen voor gelijkwaardige partnerliefde. 

Zodat je kunt uitzenden op de juiste liefdesfrequentie  en gelijkwaardig relatiegeluk 

aantrekt in jouw leven.  

  

Want ik geloof dat dit het verlangen van misschien wel ieder menselijk wezen is. Het is mij 

gelukt en dat gun ik jou ook!  

  

Mijn levensweg heeft me waardevolle inzichten gegeven en doorleefde wijsheid gebracht. 

Juist mijn relatiebreuken, de afwijzingen en daarbij behorende angsten hebben me 

geholpen om mijn uitzending op de juiste liefdesfrequentie  te krijgen.  

Ik heb ze leren gebruiken om mijn verlangen naar liefde en respect te ervaren.  

  

Ik ontdekte daardoor de stem van mijn ‘Helder Weten’ en volgde het mooie pad wat deze 

stem me stuurde. Zo leerde ik mijn angsten en gevoel van afwijzing te gebruiken om Het 

Universum, of anders gezegd Het Grote Bewustzijn, het mooiste in mijn leven te laten 

aantrekken. 

  

Gelijkwaardige liefde.  

  

Met dit e-book wil ik het mogelijk maken om iedere krachtige single vrouw een aanzet te 

geven om Het Grote Bewustzijn te vragen om hun uitzending te kunnen in-tunen op de 

juiste liefdesfrequentie. 
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In dit e-book spreek ik over Het Grote Bewustzijn, dit dekt voor mij meer de lading dan Het 

Universum. Het Universum wekt bij veel mensen op dat het een soort van warenhuis is, waar 

je maar lukraak kunt bestellen. Oké, het zal je lukken, maar het is niet gebaseerd op 

gelijkwaardige liefde.  

  

Als je nog nooit iets hebt gedaan met ‘De wet van de aantrekkingskracht‘ dan raad ik je 

aan de documentaire te kijken van ‘The Secret’ op Youtube.  Je moet wel even je kromme 

tenen negeren door de Amerikaanse aanpak, maar dan snap je het basisprincipe. 

  

Je kunt het e-book het beste lezen op je computer of tablet. Daar heb je de mogelijkheid 

om [rechtsboven] op opslaan te klikken, zo raak je het niet kwijt. 

Je kunt het e-book in een keer van begin tot eind uitlezen, maar je kunt het ook opslaan 

en/of uitprinten, zodat je het op elk willekeurig moment kunt openslaan om een tip op je in 

te laten werken. In dit e-book kun je op verschillende plekken notities toevoegen, vergeet 

dan niet opnieuw op ‘opslaan’ te klikken.  

  

Ik hoop dat het je aanzet om aandacht te geven aan je liefdesleven en jouw verhaal. Koop 

daarnaast een mooi dik schrift die je gaat gebruiken als je onderzoekschrift voor jouw 

zoektocht naar relatiegeluk. Hier specifieke aandacht aan geven versterkt je uitzending.  

  

Ik wens jou veel leesplezier en doorbraken met het vinden van jouw gelijkwaardige 

relatiegeluk! 

 

Liefdesgroet, 

Kim Hartgers 
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Stem af op de juiste liefdesfrequentie 

  - TIP 1 -  
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Ik geloof dat we allemaal signalen uitzenden waarmee we kunnen afstemmen en dus ook 

aantrekken.  

  

Als we in het verleden zijn afgewezen, voelen we ons gekwetst. Deze nare gevoelens duwen we 

vervolgens uit onwetendheid weg, waardoor zich een vorm van zelfafwijzing ontwikkelt. Je wijst 

immers iets in jezelf af.  

 

Je maakt de vergissing dat negatieve gevoelens je aantrekkingskracht voor gelijkwaardig 

relatiegeluk zouden blokkeren. Door deze overtuiging zend je juist signalen uit waarmee je niet 

afstemt op de beoogde liefdesfrequentie.  

 

Het Universum, of Het Grote Bewustzijn wijst je niet af op je negatieve of nare gevoelens. Ze willen je 

juist van dienst zijn. Vraag dus om hulp om voorbij te komen aan deze negatieve gevoelens en 

gedachten.   

 

Vraag om een partner die je daarbij kan helpen. Dit zal je signalen upgraden naar een frequentie 

die werkt voor het aantrekken van gelijkwaardige partners. En ze bestaan! Alleen ben je er nog niet 

op afgestemd. 

  

Op deze hogere frequentie kun jij leren in-tunen.  

   

Daar zijn namelijk die leuke gelijkwaardige partners.  

Daar vinden bijzondere ontmoetingen plaats. 

Daar zijn toevalligheden opeens niet zo toevallig.  

Daar klopt het en is er geen gedoe. 

Daar word je gezien en gerespecteerd voor wie je bent.  
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Gebruik je pijn voor het creëren  

van jouw relatiegeluk 
  - TIP 2 -  
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Er bestaan veel misverstanden rondom ‘De wet van de aantrekkingskracht’. Een ervan is 

dat je gedachtes positief moeten zijn. Je gedachtes zijn immers ‘De grote zendmast’.   

  

Wat er vergeten wordt is, dat juist jouw negatieve ervaringen en de daarbij horende 

gedachtes en gevoelens je de weg wijzen naar gelijkwaardig relatiegeluk. Zie deze pijnlijke 

gevoelens één voor één als je kinderen. En deze sluit je buiten.   

  

Het zijn de kinderen van jouw ziel, ze komen allemaal met een boodschap om je naar de 

juiste liefdesfrequentie  te brengen.  

  

Wees niet bang voor ze, je hoeft ze niet stuk voor stuk te doorvoelen. Leren luisteren naar 

hun boodschappen is voldoende om straks Het Grote Bewustzijn  te vragen om je 

gelijkwaardige partner. Een partner die je helpt bij het doorbreken van jouw negatieve 

patronen.   

 

Bijgevoegd een gedicht van Rumi , hij was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en 

leefde in de 13e eeuw. Rumi heeft vele mooie wijsheden voor ons achtergelaten, deze 

wijsheden zijn nog altijd actueel. 

  

Dit gedicht gebruik ik regelmatig in mijn workshops en coachsessies. Voor nu is dit vers een 

mooie ondersteuning, over hoe je het beste om kunt gaan met emoties. Emoties waar we 

voor wegvluchten, tegen vechten, verstijven, in zwelgen of ontkennen.   

 

Al deze acties werken averechts. De metafoor van De Herberg slaat voor mij zo de plank 

raak.  
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Dit mens-zijn is een soort herberg. 

Elke ochtend weer nieuw bezoek. 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 

een flits van inzicht komt 

als een onverwachte gast. 

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij 

zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 

Behandel dan toch elke gast met eerbied. 

Misschien komt hij de boel ontruimen 

om plaats te maken voor extase… 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 

en vraag ze om erbij te komen zitten. 

Wees blij met iedereen die langskomt  

de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 

om jou als raadgever te dienen. 

Rumi 

 

 
 

    

   De herberg 
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Begrijp de dualiteit   

  - TIP 3 -  
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Binnen mijn programma ‘Vind jouw relatiegeluk’ staat de dualiteit centraal.      

We leven in een dualistische wereld. Simpel gezegd, alles heeft een tegenpool. Zonder 

kwaad is er geen goed, zonder leugen is er geen waarheid, zonder de definitie dik is er geen 

dun. En zonder angst is er geen liefde. We bestaan uit deze twee delen van ‘Angst’ en 

‘Liefde’.  

  

Liefde wil oordeelloos ervaren en staat helemaal open voor relatiegeluk. Dat is het deel in je 

dat, ondanks de afwijzingen uit het verleden, blijft verlangen naar die bijzondere 

gelijkwaardige liefdesverbinding. Dit is wie jij werkelijk bent, helemaal compleet en perfect 

zoals je bent. Aangestuurd vanuit jouw hartsgevoel. Een onmeetbare grote kracht van 

liefde die in elk mens schuilt.  

  

Angst is dat deel in ons wat bang is voor liefde. Angst heeft een stem die ervoor zorgt dat 

we constant een interne dialoog voeren tussen goed en fout, juist of niet juist, etc.  

Door de negatieve ervaringen uit ons verleden zijn we steeds meer gaan luisteren naar 

deze stem van angst, ook wel ons ego-verstand  genoemd.  

  

Ego-verstand  heeft een enorme kracht om ons afhankelijk te maken van hem. Het is een 

niet positieve kracht, die stem die ons wegroept van liefde en geluk.  

  

“Toen ik me hiervan bewust werd, vond ik alle antwoorden op mijn liefdesvragen. Ik ging 

begrijpen waarom ik steeds voor de oude pijnlijke weg koos. Dat mijn ego-verstand  niet de 

taak heeft om me gelukkig te maken, maar meer om me te beschermen tegen 

veranderingen. Om het te houden zoals het is, ongeacht hoe ik me daar voel”.  

 

Leren om je ego-verstand  te begrijpen is van groot belang voor het vinden van welk geluk 

dan ook.   

 

 

 

    

© 2020 Kim Hartgers. Alle Rechten Voorbehouden  

   



Ken de spelregels 

  - TIP 4 -  
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Ik zie mezelf als jonge vrouw nog dwalen door Amsterdam, dwalen vanuit de ruimte dat er 

iets niet klopte. Er was iets mis met me en dat moest veranderen. Toen absoluut niet 

wetende dat de zoektocht vanuit ‘die drive’ de grote boosdoener zélf was. Mijn ego-

verstand was al vol aanwezig om me klein te houden.   

  

Ik zocht naar oplossingen voor mijn problematisch relatie. Ik begreep eigenlijk ‘niets van 

iets’ op dat moment en werd gedreven door een gevoel van tekortschieten. 

  

Zoeken vanuit de ruimte dat er iets mis is, levert daar juist meer van op. Er moet iets weg en 

dat iets is nou juist je grote gids naar relatiegeluk.  

  

Omdat we geleed hebben om onze problemen op te moeten lossen, duwen we de energie 

ervan als het ware weg. We gaan zo voorbij aan de belangrijkste spelregels van het leven.  

  

‘Zonder problemen zijn er geen mogelijkheden’.  

  

Zou het niet fijn zijn om je negatieve en pijnlijke ervaringen te gebruiken om er liefdesgeluk 

mee te vinden?  

  

Pak eens een foto van jezelf als klein meisje (4/8 jaar) en leg deze neer bij je notities. Noteer 

nu voor jezelf wat jouw grootste probleem/valkuil is binnen relaties, bedenk daarbij dat ze 

zijn ontstaan toen je dat kleine meisje was. Vertel haar dat je je best gaat doen om het 

probleem (dus dat kleine meisje) niet meer weg te duwen. Dat je je problemen en valkuilen 

gaat gebruiken om van te mogen leren. Zo kun je jouw problemen inzetten om 

mogelijkheden mee te creëren. Schrijf daarna wat haar verlangens zijn en wat ze denkt te 

moeten ervaren om van te mogen leren. Je hoef er geen logica in te zien, doe het maar 

gewoon. Je spreekt hiermee direct ‘Het Grote Bewustzijn’ aan. 
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Jouw notities 
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  - TIP 5 -  

Stop met hard werken 
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Een veelvoorkomend probleem van single vrouwen is dat ze in de rol van verzorgster en 

redder duiken. Dit, omdat ze in hun opvoeding hebben geleerd dat ze voor liefde en 

respect hard moeten werken. Ze weten niet beter dan dat ze eerst moeten geven voor ze 

kunnen ontvangen.  

  

Het is ze simpelweg niet geleerd dat ze liefde waardig zijn, enkel en alleen omdat ze een 

uniek en mooi mens zijn. Wellicht herken je deze valkuil en kom je er steeds opnieuw in 

terecht als je je verbindt met een nieuwe partner.  

  

Probeer eens te stoppen met hier bang voor te zijn. Laat het eens los om te denken dat je 

het patroon wel doorbroken hebt nu je alleen bent. Ga er maar vanuit dat je deze valkuil 

weer tegenkomt binnen je volgende relatie. Dat is de bedoeling want je kunt het alleen 

maar opruimen als het aanwezig is.  

  

Dit zal ervoor zorgen dat je je rug recht. ‘Kom maar partner’ waarbij ik het toch weer zal 

gaan pleasen, redden en/of verzorgen. Maar dit keer ben ik voorbereid op je komst.  

  

Het Grote Bewustzijn is een grote JA voor mensen die hun angsten onder ogen willen 

komen. Onthoud de spelregel op aarde ‘zonder problemen geen mogelijkheden’. Ze 

ontwijken, levert dus juist meer afwijzing op.  
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Gebruik je zelfafwijzing om  

zelfliefde te creëren 

  - TIP 6 -  
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Het krijgen van veel zelfinzicht en bewustwording is voor veel mensen absoluut noodzakelijk 

om geluk te creëren. Mooi allemaal, maar na verloop van tijd gaat ‘al dat weten’ zich tegen je 

keren en schept verwarring.  

  

Daar zit je dan op de tribune met alle inzichten en bewustwording, maar dat ene 

hardnekkige patroon in de liefde word je niet de baas.  

  

Daar baal je van en je wijst jezelf er keihard op af. Dit is de ergste vorm van zelfafwijzing wat 

je uitzending op de juiste liefdesfrequentie saboteert. 

  

Start om met liefdevolle vriendelijkheid te kijken naar het feit dat het je niet lukt om jouw 

valkuilen en patroon te veranderen. Zo kun je leren ervaren dat deze negatieve energie op 

zich niets kan uitzenden, mits je het zelf veroordeelt. 

  

“Ik wees mijzelf enorm af, omdat ik tóch mannen bleef aantrekken die het toelieten dat ik ze 

kon doorgronden en vervolgens redden. Dat, als het er op aankwam, deze mannen er niet 

voor mij waren en ik de kar wederom alleen trok voor twee.” 

  

Noteer voor jezelf waar jij, met al je inzichten en bewustwordingen niet aan voorbij kunt 

komen. Waarop je jezelf afwijst.  
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Jouw notities 
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Neem de verantwoordelijkheid 

  - TIP 7 -  
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Hoewel de eigen verantwoordelijkheid nemen voor ons soms zwaar aanvoelt, is dit écht de 

opening naar werkelijke liefde.  

  

Verantwoordelijkheid begint met de bereidheid om de bron te zijn van wat er in je leven 

gebeurt. Verantwoordelijkheid komt niet voort vanuit last, gebrek, lof, blaam, verdienste, 

schaamte of schuld. Er is geen afweging van goed of fout, juist of niet juist.  

  

Er is simpelweg dat wat er is en datgene waar je voor staat. 

  

Het gaat niet om de waarheid;  het is een standpunt om vanuit te gaan leven. Niemand kan 

je verantwoordelijk maken en je kunt ook geen verantwoordelijkheid opleggen aan iemand 

anders. 

  

Kijk met liefdevolle vriendelijkheid waar jij je ex partner(s) de schuld van hebt gegeven en 

wat de impact van jouw gedrag op hem/hen en jezelf is geweest. Gebruik de notitieruimte 

om er aandacht aan te geven. Iets weten is niet voldoende, het moet indalen bij je.  

  

“Ik heb wel eens zes keer hetzelfde moeten meemaken, voordat ik écht kon begrijpen vanuit 

een ’Helder Weten’.” 
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Jouw notities 
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Breng je stoorzender in kaart 

  - TIP 8 -  
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Veel vrouwen hebben in hun leven geleerd zich aan te passen aan wat de omgeving van ze 

verlangt. Hierdoor hebben ze een deel van zichzelf buitengesloten omwille van de 

goedkeuring van anderen. Bewust en onbewust laten ze maar een deel van zichzelf zien.  

  

De afwijzingen die daaruit voortkomen, zorgen ervoor dat ze steeds beter worden in hun 

overlevingspatroon, ze kunnen het wel allemaal alleen. Zo raken ze er steeds meer van 

overtuigd dat ze beter af zijn zonder een partner.  

  

Jouw beeld over liefde wordt gevormd in je opvoeding. Door negatieve of juist positieve 

ervaringen heb je bepaalde overtuigingen gevormd die een grote impact hebben op je 

relatietoekomst.  

  

Je negatieve en/of positieve overtuigingen en de bijbehorende gedragingen in kaart 

brengen, is belangrijk. Dit zal de signalen die je uitzendt instellen op de frequentie die werkt 

voor het aantrekken van gelijkwaardige partners.   

  

Schrijf voor jezelf eens op welke overtuigingen je steeds om je eigen oren geslingerd krijgt 

van je ego-verstand. Schrijf een tal van momenten waarin je duidelijk kunt zien dat je ego-

verstand er zijn gelijk over verzamelt in je leven. De ‘zie je wel’s’.  Buig ze niet om naar 

positieve overtuigingen. Erken ze en zeg dat je het hebt gehoord. Kijk er met liefdevolle-

vriendelijkheid naar dat het je niet lukt om deze overtuiging weg te poetsen.   
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Jouw notities 
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Creëer je eigen relatietoekomst 

  - TIP 9 -  
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De reden waarom we zo weinig inzetten op relatiegeluk is waarschijnlijk, omdat we het 

verleden niet goed inzichtelijk hebben. Hierdoor laten we het verleden de toekomst 

bepalen. Bovendien blijven we liever in de bekende kwelling en spanning rondhangen, dan 

te kiezen voor het ’onbekende nieuwe’.  

  

Misschien ben je je niet bewust dat je meestal van het leven krijgt waar je zelf om vraagt. 

Probeer dit de aankomende tijd eens als ‘de waarheid’ te onderzoeken. Het heeft me vele 

nieuwe inzichten opgeleverd en mijn vragen voor Het Grote Bewustzijn helder gemaakt.  

  

90% van de vrouwen die ik spreek, kunnen amper antwoord geven op de vraag “Hoe ziet je 

toekomst eruit als hij opeens voor je deur staat en alles klopt?” “Wat zijn je liefdesdromen?”  

  

Om te kunnen in-tunen op de juiste liefdesfrequentie is het belangrijk dat er een deel van je 

aandacht gaat naar wat jij verlangt en waar jij van droomt.  

  

Werk dit eens voor jezelf uit in onderstaande notitieruimte of in je schrift en maak er een 

moodboard van.  
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Jouw notities 
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Weg met de eisenlijstjes! 

  - TIP 10 -  
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Het is voldoende om te vragen om je gelijkwaardige partner.  

  

Het Universum, of beter gezegd Het Grote Bewustzijn, weet heus wel wat je wilt en welke 

partner bij je past. De eisenlijstjes leiden enorm af van waar het werkelijk om gaat bij het 

plaatsen van een bestelling.  

  

Gebruik dus liever niet het woord Universum, dit refereert teveel aan een soort van ‘Online 

Warenhuis’ in de lucht. Woorden als Het Grote Bewustzijn laten je meer ervaren dat het jou 

allang kent. Dat je er altijd al een wezenlijk onderdeel van bent.  

  

Als je van chocolade merk A houdt, dan ga je toch ook niet jezelf vertellen dat je van 

chocolade merk A houdt? Zo verveel je je Het Grote Bewustzijn  enorm. Het Grote 

Bewustzijn wacht met smart tot je komt met zinnige vragen en bestellingen waarmee hij je 

compleet van dienst kan zijn.   

  

Leg de focus op waar het werkelijk om gaat, vraag om een partner die je helpt dat je het 

niet alleen hoeft te doen. Met wie je samen de angsten kunt transformeren naar liefde. Ik 

geloof dat dit het doel is van elke liefdesverbinding. 

 

Noteer voor jezelf welke angsten en patronen jij wilt transformeren in je volgende relatie. 

Wees zo persoonlijk als mogelijk.  
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Jouw notities 
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Leuk dat je tot hier gekomen bent! Ik ben benieuwd welke inzichten je hebt  

gekregen en waarmee je aan de slag bent gegaan.  

  

En er komt meer! 

  

Omdat jij het e-book hebt gedownload, krijg je de aankomende weken nog  

een aantal waardevolle liefdes-wegwijzers  middels artikelen en video’s  

toegestuurd. Ik kijk er naar uit om deze met je te delen.  

  

Heb je een specifieke vraag aan mij dan kan ik je persoonlijk advies geven.  

Meld je hier aan voor een  gratis en vrijblijvend gesprek. 

 

Dank je wel voor het lezen van mijn e-book en onthoud, 

  

Ook voor jou is gelijkwaardig relatiegeluk écht mogelijk!  

  

Liefdesgroet, 

Kim Hartgers  
 

www.kimhartgers.nl 
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