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KIM HARTGERS

H e y ,  i k  b e n  j e  l o v e  J o u r n a l .  

J e  h e b t  m e  g r a t i s  k u n n e n  

d o w n l o a d e n .  

N u  h o e f  j e  m e  a l l e e n  n o g  m a a r  

t e  p r i n t e n .  

O k é  i k  k o s t  w a t  i n k t !  

M a a r  j i j  b e n t  h e t  w a a r d  o m  

j e z e l f  d e  l i e f d e v o l l e  a a n d a c h t  

t e  g e v e n .

A l s  j e  m i j  h e b t  g e p r i n t  k u n  j e  

h e t  b e s t e  m i j n  p a g i n a ’ s  

d u b b e l v o u w e n ,  

m e t  d e  a f b e e l d i n g e n  n a a r  d e  

b u i t e n z i j d e .  

A l s  h e t  g o e d ,  i s  k u n  j e  d a n  m i j n  

r u g z i j d e  v o o r z i e n  v a n  

g a a t j e s  e n  l o p e n  

d e  p a g i n a n u m m e r s  g o e d  d o o r .  
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Tip van Kim: koop of bestel er een mooi A5 schrift met een pen bij, 

dan wordt dit je zelfonderzoekschrift naar liefdesverbindingen 

en kan ik er bij in ;)  
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Mijn gedachten zijn meestal eerder wakker dan ikzelf en hebben mijn dag vaak al 

(negatief) voorspeld. Onze interne dialoog is vaak kritisch en negatief. Je hiervan 

bewust zijn kan je weghouden van zelfoordeel en je dag positief beïnvloeden. 

Wees je bij het uitwerken bewust dat ‘Jij Zelf’ meer bent dan deze gedachten. Jij 

bent de bron van kracht en liefde.

Wat vertel jij jezelf vandaag?

Je kent waarschijnlijk wel het gezegde ‘van de nood een deugd maken’. Deze love 

journal is gemaakt om je te inspireren om het ‘nieuwe normaal’ van onze 1,5 

meter-samenleving juist te gebruiken voor het vinden van meer zelfliefde en 

gelijkwaardig liefdesgeluk. 

Zelf heb ik niet vooraan in de rij gestaan bij het uitdelen van relatiegeluk. Maar 

dat heeft het wel noodzakelijk voor mij gemaakt om de antwoorden binnen mezelf 

te vinden, waarom het geluk mij niet toebedeeld werd. 

Hiervoor heb ik meerdere love journals (zelfonderzoek-schriften) geschreven, die 

me veel inzicht en bewustwording hebben geschonken. Het is zo belangrijk om 

het jezelf waard te vinden hier je aandacht aan te geven. Jij verdient liefdesgeluk 

en het is jouw verantwoordelijkheid om liefdevol op zoek te gaan naar de 

antwoorden op je vragen. 

Ik geloof dat je juist nu veel kunt doen om je gelijkwaardige geliefde in 

de toekomst aan te trekken. Geef jezelf daarvoor de ruimte om de liefde te voelen 

bij jezelf. 

Om deze tijd te gebruiken om op zelfonderzoek te gaan naar wat jouw 

liefdesgeluk in de weg staat. Zodat je geïnspireerd raakt om een nieuw avontuur 

aan te gaan. Als je verandering wilt dan is dit een eerste mooie stap.

Liefs, 

PS: Heb je vragen of hulp nodig? Stuur gerust een mail naar 

kim@kimhartgers.nl of druk op de button. 

Hallo lieve vrouw,

Kim

Welke gedachten heb jij vandaag? Zijn ze positief, of juist niet?

Bedank vervolgens je gedachten en sluit af met iets dat je jezelf vandaag belooft 

te doen wat positief is. 

1 . 2 .
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Ontspan je diep.

Kom met lege handen.

Kom met opgeheven hart.

Kom met een verlangend hart en een open hart.

Realiseer je “Ik” (als mens, als persoon, als ego)

“Ik weet het niet.” (zeg dit zacht tegen jezelf)

Realiseer je “Ik” (als mens, als persoon, als ego)

“Ik hoef niets te doen, want ik weet niet eens wat te doen.”

(zeg dit zacht tegen jezelf)

Stel een vraag, rechtstreeks aan je binnenkant, aan je eigen diepste bron die 

LIEFDE is.

Noem het God, Grace, het Universum, Het Grote Bewustzijn of elke andere naam die 

voor jou je diepste Bron aanspreekt.

Een naam helpt je om het gemakkelijk en snel aan te roepen.

Vraag dan om een wonder voor jezelf en/of jouw situatie.

Vraag om een wonder altijd eerst voor jezelf, daarna kun je voor elk ander mens, 

voor elke situatie en voor elke relatie om een wonder vragen. Eindig altijd weer met 

het vragen om een wonder voor jezelf.

Vertrouw: Jouw diepste Zelf, Jouw Bron, die eeuwige LIEFDE is geeft je altijd het 

volgende antwoord.

Vertrouw, “Ik zal je antwoorden,

altijd op het juiste moment

en altijd

op de juiste manier”.

– Een les uit een Cursus In Wonderen.

Lees hier het artikel ‘Je mag vertrouwen op wonderen’ 

Liefde is datgene in ons wat écht is, wat ons gelukkig en vrij maakt. Waardoor we ons 

open kunnen stellen voor onszelf en anderen, ons één kunnen voelen met het leven en 

met de mensen om ons heen. 

Het is de kern van de schepping, de oerkracht die alles tot leven brengt. Het is de grote 

mysterie dat alles aan de gang houdt. Het is onmetelijk groot en huist in elk persoon. 

Liefde is er altijd in jou én voor jou. 

Niemand weet waar de oorsprong van liefde ligt, maar we weten wel dat het een 

onzichtbare bron is van energie. Een bron van enorme vitaliteit en kracht. 

De liefde, waar we zo naar verlangen ligt niet buiten onszelf, maar in ons. We moeten 

alleen een manier vinden om die liefde te voelen. 

In contact komen met de onuitputtelijke bron in onszelf, betekent dat we terugkeren 

naar onze natuurlijke manier van zijn. Het is die bron van liefde die je brengt naar een 

gelijkwaardige geliefde. 

Door mijn gebrek aan zelfliefde trok ik telkens mijn ‘niet gelijkwaardige partner’ aan. Dit 

heeft mij uiteindelijk bereidwillig gemaakt om verandering te willen veroorzaken. 

Door deze bereidwilligheid kon het Universum mij van dienst zijn en mij de juiste weg 

wijzen in mijn zoektocht naar gelijkwaardig liefdesgeluk. Zo kon ik mij openstellen om 

liefdeswonderen in mijn leven te ervaren. 

Iets wat ik jou ook gun. 

Wat is liefde?

Gun jezelf de tijd en ruimte om het vertrouwen in jouw diepste ‘zelf’, stapje voor stapje 

te mogen ontvangen. Om te leren dat jij mag vragen om een wonder. Eerst voor jezelf, 

dan voor een ander. Onderstaand ritueel kan je daarbij helpen..

3 . 4 .

Vraag om wonderen
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Behandel je verdriet met eerbied. De herberg van Mohamed Jalal ad-Din ‘Rumi ‘ 

1207/1273. Filosoof en soefi-mysticus, blijft voor mij een pracht gedicht om mij eraan te 

herinneren mijn pijn de ruimte te mogen geven. 

Verdriet
Mijn notities

5 . 6 .

De herberg

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
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Waarom vind je jezelf de liefde niet waard? 

Ik weet dat je heust wel weet dat je het wél waard bent, maar probeer nu 

oordeelloos te luisteren naar je gedachten. 

Welke negatieve overtuigingen krijg ik steeds bevestigd in de liefde? 

De 'zie je wel’s …' (ik doe er niet toe, of ik ben niet belangrijk, etc.) 

Welke ervaringen triggeren deze overtuigingen en angstgedachten? 

Welke gevoelens heb ik dan? 

Welke gedrag vertoon ik dan naar mezelf en de buitenwereld? 

Waar schaam ik me dan voor? 

Respecteer hierbij al je gevoelens en elke gedachten die je hebt. Het mag er 

oordeelloos zijn. Onthoudt dat jij niet deze gedachten bent. Oké, je hebt ze, maar 

jij bent veel meer dan dat. 

Jij bent de kracht van liefde. 

Haal nu diep adem en zeg daarbij tegen jezelf dat je het vertrouwen hebt dat het 

voor je wordt opgelost door het Universum. 

‘Ik vertrouw op de kracht van liefde.’ (een mooie affirmatie ;)  

Zelfbewustzijn
Zelfbewustzijn helpt je op weg naar verandering in je liefdesleven. “Een probleem kan 

pas opgelost worden als het is geïdentificeerd.” Geef jezelf daarvoor de ruimte om op 

onderzoek te gaan naar wat je angst en pijn je wilt vertellen. 

Laat het ongemak wat je ervaart maar de revue passeren. Met deze opdracht ga je 

de uitdaging aan om jezelf te leren kennen voor de vrouw wie je werkelijk bent, voor 

jouw ‘ware zelf’. Los van alle gedachten en de daaruit voorvloeiende emoties en 

gedragingen.  

Zo kunnen ze uiteindelijk niet meer je leven bepalen. Dan leer je vertrouwen dat de 

liefde in jezelf je altijd komt helpen en je altijd van dienst zal zijn. 

Beantwoord daarvoor de vragen op de volgende bladzijde. 

Volg daarbij de onderstaande stappen:

- Wees bereidt om oordeelloos aanwezig te zijn bij alles wat er gebeurt. 

- Adem bij elke vraag diep in door je neus en uit door je mond.

- Adem de pijn in en laat het los bij elke uitademing.

- Besef je bij elke vorm van pijn dat je niet hoeft te zoeken naar de oplossing.

- Wees bereidt om de oplossing over te laten aan een hogere macht dan jijzelf.

- Adem als het ware door je emotie heen.

- Blijf bereidt en nieuwsgierig om te mogen ervaren dat je niets hoeft te 

controleren of oplossen.

Dit helpt je om te kunnen vertrouwen op jezelf als je in de toekomst nieuw 

relatiegeluk tegemoet gaat treden. De grote uitdaging is niet de relatie met de ander, 

maar die met jezelf. Dan ervaar je zelfvertrouwen en gaan er nieuw deuren voor je 

open.

Stel vervolgens hierover je vragen aan het Universum op blz 14.  

7 . 8 .
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Geef jezelf de ruimte om opnieuw je liefdes-verlangens te mogen voelen. Stop ze niet 

weg, omschrijf ze en koester ze. Ze zullen jouw liefdesenergie aanzetten voor het 

aantrekken van een gelijkwaardige liefdes-verbinding.  

Verlangens over liefde:

Mijn notities

9 . 1 0 .
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Wat laat ik los:

Waar ben ik dankbaar voor
Het is belangrijk om jezelf te herinneren waar je dankbaar voor bent. Hoe meer 

dankbaarheid je ervaart in je leven, hoe meer dankbaarheid er naar je toekomt. 

Dankbaarheid is de opening naar (zelf)liefde en (zelf)liefde is de opening naar 

gelijkwaardige liefdes-verbindingen.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1 1 . 1 2 .
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“Een partner is een aanvulling en geen invulling” riep ik vroeger vaak. Ik besefte me toen 

nog niet dat ik wel degelijk een partner zocht om aan het nare gevoel van eenzaamheid 

voorbij te komen. 

Totdat ik leerden dat mijn eenzaamheid voortkwam uit het gevoel van afgescheiden te 

zijn van iets binnen mezelf. 

Hierdoor ervaren we dat we alleen zijn, maar eigenlijk zegt het woord 

All-een. Jij bent al één met de wereld en de mensen om je heen.

Zoek de stilte op in jezelf en je zult deze eenheid, waar je zo naar verlangt ervaren. 

Maak tijd vrij om stil te kunnen worden, zodat je de eenheid kunt ervaren. Probeer 

zoveel als mogelijk de toekomst los te laten en niet te denken aan het verleden.

Zo kom je in het hier en nu. 

Alleen zijn 

Oefening
Adem rustig in en uit door je neus. Volg je ademhaling die in- en uitgaat.

Stel je een zacht wit donsveertje vlak voor je neus voor. Probeer zo 

zachtjes te ademen dat het veertje niet wordt weggeblazen.

Spreek de volgende affirmatie uit:

Ik accepteer alles wat ik ben. 

Stel je vragen 

1 3 . 1 4 .

Toen ik me bewust werd dat ik een onderdeel van het Universum, God, The Spirit, 

Het Grote Bewustzijn ben, kon ik vertrouwen dat ik altijd antwoord krijg. Alleen ik 

moet ze wel willen en kunnen zien. 

Het wil jou helpen door ervaringen op je pad te brengen, je signalen en antwoorden 

te geven en soms geven de niet leuke ervaringen zelfs de mooiste lessen. 

Mijn vragen:
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Affirmaties naar zelfliefde Jouw liefdes Affirmaties
Ikzelf heb een hele periode in mijn leven weerstand ervaren bij affirmaties, ik geloofde 

niet dat zoiets simpels zoveel positieve invloed kon hebben. 

Elk mens leeft met bepaalde overtuigingen, positieve, maar helaas vaak ook negatieve 

overtuigingen; ik ben het niet waard, ik doe er niet toe, ik heb verlatingsangst, etc. Hoe 

meer we een bepaalde overtuigende gedachten hebben, hoe meer we daarin gaan 

geloven en hoe meer het zich in ons leven zal manifesteren. 

Positieve affirmaties zijn stukjes tekst die je vaak in gedachten neemt of hardop 

uitspreekt. Ze kunnen je leven een positieve wending geven. Het zijn als het ware 

complimenten aan jezelf. Ze geven je energie, meer geloof en vertrouwen in je leven.

Grijp niet meteen te hoog

Zorg dat je positieve affirmaties vindt waar je achter kunt staan en die je een prettig 

gevoel geven. 

Als je zegt ‘ik ben prachtig’, terwijl je jezelf niet mooi genoeg vindt, dan werkt het niet.

Richt je affirmatie dan op iets wat je wel kunt aannemen en achter kunt staan, 

bijvoorbeeld: ‘Ik ben goed, uniek en bijzonder’.

Hoe maak je jouw eigen affirmaties?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je bedenkt positieve zinnen die je in een fijne en 

krachtige emotie brengen. Alles wat je daarna nog te doen staat, is deze zin regelmatig 

te herhalen.

Bijvoorbeeld:

~ Ik ben goed, uniek en bijzonder.

~ Ik sta in liefde.

~ Ik vertrouw op mezelf.

~ Ik ben krachtig, sterk en positief.

~ Ik geloof dat er mooie dingen op mij wachten.

1 5 . 1 6 .
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Mijn notities

1 7 . 1 8 .

vind aan mezelf
Wat ik mooi
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Mijn top 4 doelen
Welke top 4 doelen zijn voor jou belangrijk om dit jaar te behalen? 

1 .  Doel :   .    .    .    .    .     .                                                                 

4 .  

3 .  

2 .  

Mijn stappenplan:

Stap 1

Stap 7

Stap 5

Stap 3

Stap 4

Stap 2

Stap 6

Stap 8

1 9 . 2 0 .

Subdoelen:

Doel :   .    .    .    .    .     .                                                                 

Subdoelen:

Doel :   .    .    .    .    .     .                                                                 

Subdoelen:

Doel :    .    .    .    .    .     .                                                                 

Subdoelen:
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Mijn  zondag mijmeringen:
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Ik heb zelf vaak moeite met het beginnen van de dag, maar door het volgen van een 

simpel ‘ochtendritueel’ ontdekte ik dat ik dichter bij mezelf kon blijven tijdens de dag.

Kies 1 of 2 rituelen uit om mee te starten, geef jezelf de ruimte om er na verloop van tijd 

een volgend ritueel aan toe te voegen. Je ritueel hoeft niet meer dan 5 minuutjes van je 

tijd te kosten. Voer het elke ochtend meteen uit nadat je wakker wordt. 

Stretch je lichaam: Wanneer je wakker wordt, stretch je lichaam. Het kan je houding 

verbeteren, pijn verlichten, de bloedtoevoer stimuleren en energie geven voor de dag.  

Schrijf 3 punten op waar je dankbaar voor bent: Ik weet dat dit soms lastig kan zijn, maar 

het geeft je de oefening om jezelf positief te her-programmeren. Je dankbaarheid hoeft 

niet groots te zijn, zoek juist naar kleine details. Zo maak je jezelf meer bewust van de 

dingen die je al krijgt en hebt in je leven. 

Vrij schrijven: Natuurlijk kun je ook gewoon vrij-doorschrijven. Noteer kort en snel wat er 

door je gedacht schiet. Het kan je gedachten ordenen en duidelijk maken waar je focus 

voor de dag ligt.   

Mediteer: Een meditatie routine waarbij je focust op een kalme ademhaling en 

mindfulness ligt, is een heerlijke manier om je dag te beginnen. Mediteren heeft veel 

voordelen voor je lichaam en geest. Er zijn talloze meditatie apps waarmee je kunt 

starten. Zoek uit welke het beste voor je werkt en houd deze aan voor je ochtendritueel.

Hydrateer: Oké, het is even doorzetten, maar drink 0,5/1 liter water als je wakker bent. In 

de ochtend je lichaamscellen hydrateren is een van de beste dingen die je kunt doen. 

Het helpt je geest energie, stimuleert je humeur en je kunt helderder nadenken.

2 3 . 2 4 .

ochtendritueel

Mijn notities
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Redenen om trots op te zijn 

www.kimhartgers.nl
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25% korting 

voor de workshops 

‘Leef je liefste leven’

Ontdek in deze workshops hoe je 
met nieuw vertrouwen je 

toekomst instapt. 

Het zet je in beweging om je liefste en 
mooiste (liefdes)leven te leven.  

Zet jij de stap?

Workshops ‘Leef je liefste leven’

JA, ik lees graag meer informatie

De workshops helpen 

je  stap voor stap 

naar nieuw vertrouwen .

https://kimhartgers.nl/workshops-en-diensten/
https://kimhartgers.nl/workshops-en-diensten/

