
Het allerbelangrijkste contract in mijn leven: die met mijzelf.

Ik ____________________ verklaar dat ik me hierbij verbind met de liefde voor 
mezelf die al die tijd al in mij aanwezig is. Het is mijn intentie om vanaf nu oneindig
veel van mezelf te gaan houden, grenzeloos te genieten, plezier te maken en 
helemaal mezelf te mogen zijn. Ik ben liefdevol naar mezelf en kies voor liefde als 
een natuurlijke, spontane en vreugdevolle staat van Zijn. Om dit te realiseren 
dompel ik me onder in zelfliefde baden, meditaties, dans, zelfliefde inzichten en 
sta ik open voor groei en verandering.

Ik kies ervoor om speels, dankbaar en vooral liefdevol, zacht en vriendelijk naar 
mezelf te zijn. Ik kies er voor om in het NU te leven en me er bewust van te zijn en 
worden dat ik in ieder NU opnieuw kan kiezen voor zelfliefde en voor mezelf. De 
liefde voor mezelf staat vanaf nu op 1, omdat ik weet dat ik vanuit deze liefde voor 
mezelf heel veel liefde kan geven aan anderen. Ik sta mezelf toe te mogen leren 
ontvangen, liefdevol omgaan met mezelf en om hulp te vragen. Dit is geen 
tijdelijke ingeving, maar een levenslange verbintenis met mijzelf.

Ik ben klaar om te bouwen aan een liefdevolle relatie met mijzelf, vol liefde, plezier, 
vrijheid, ontspanning en vertrouwen. Vandaag vier ik mijzelf, mijn lichaam, mijn 
energie en mijn bestaan. Vanaf vandaag mag ik leren MIJ te zijn en niet langer 
iemand anders. Vandaag heb ik plezier, voel me goed en geniet van alle dingen 
die me gelukkig maken. Ik mag zien wat er al is. Ontdekken wat mij blij maakt. En 
gaan leven vanuit vertrouwen en van mezelf. Vandaag verklaar ik mijn pure liefde 
en licht aan alles wat ik ben en mag zijn.

IK BEN LIEFDE!

Handtekening: _____________          Datum: _____________

VERKLARING VAN ZELFLIEFDE


