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Checklist van het hart

Deze invullijst geeft een indicatie van de mate waarin je liefde, zelfliefde, liefde voor je werk, 
liefde voor anderen en liefde voor je lichaam t oelaat in je leven.
 Probeer de mate waarin de zinnen op jou van toepassing zijn zo eerlijk mogelijk een cijfer te 
geven:
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Ik en mijzelf 

1. Ik voel liefde voor mijzelf.

2. Ik ben niet bang om af te gaan of door de mand te vallen omdat ik onverminderd van 
mijzelf blijf houden.

3. Als ik iemand gelukkig zie, slaat dat gemakkelijk op mij over.

4. Als ik een fout of blunder heb begaan, kan ik in mildheid naar mijzelf kijken.

5. Ik ben bereid om dingen te delen met vertrouwelingen waar ik schaamte voor voel, 
zonder dat dat ten koste gaat van mijn gevoel van eigenwaarde.

6. Ik probeer in elk hier-en-nu de realiteit te accepteren als mogelijk betekenisvol voor 
mijn leerproces.

7. Door de dag heen heb ik liefdevolle innerlijke dialogen met mijzelf of met delen in 
mijzelf.

8. Ik ontvang en omarm mijn gevoelens en emoties zonder me daarmee te identificeren.

9. Ik kan genieten van mijn argeloosheid en (kinderlijke) verwondering.

10. Ik deel met liefdevolle aandacht voor de ander en in zelfrespect mijn levenswijsheid.

11. In mildheid voor mijzelf reflecteer ik over mijn spreken en handelen van de afgelopen 
dag. 

12. Ik probeer gevoelens te verwoorden als bronnen van levenswijsheid.

13. Ik koester mijn verlangens en kies welke richting ik opga.

14. Als ik me slachtoffer voel (van iets of van iemand), blijf ik met liefde kijken naar 
mijzelf, mijn overvloed en mijn talenten.

15. Ik waardeer mijzelf zodat ik minder afhankelijk ben van waardering, begrip of liefde 
van anderen.

16. Ik vraag regelmatig mijn ziel om raad.

17. Ik kan plezier hebben en ik kan huilen.

18. Als ik me hopeloos of machteloos voel, zoek ik uit wat het is in mijzelf dat extra liefde 
nodig heeft.
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19. Ik voel liefde voor het leven.

20. Ik laat angsten toe, maar laat me sturen door liefde.

21. Ik zorg goed voor mijn bestaansvoorwaarden zonder gierig te worden.

 
Ik en mijn werk en loopbaan 

22. In liefde voor mijzelf en voor anderen neem ik mijn verantwoordelijkheden.

23. In liefde voor mijzelf en anderen doe ik het werk wat mijn hart mij ingeeft.

24. Ik sta belangstellend open voor wat mijn creatiebron in de wereld wil gaan zetten.

25. Ik laat anderen in verbondenheid met mij meedenken en doe dat ook met hen indien 
nodig.

26. Ik laat met belangstelling mijn talenten toe in mijn leven en werk.

27. In liefde voor mijn ziel en missie neem ik ruimte in en geef deze mijn vorm.

28. Ik geef mijn plannen vorm in afstemming met mijn omgeving.

29. In liefde voor mijn missie schep ik de orde en structuur die daarvoor nodig is.

30. In liefde voor mijn missie sta ik open voor mijn intuïtie en mijn inspiratie.

31. Ik sta open voor de met mij samenwerkende ‘toevalligheden’.

32. Ik onderneem in liefde voor mijzelf actie wanneer het noch te vroeg, noch te laat is.

33. Ik kan enthousiast en aanstekelijk vertellen over mijn missie.

34. In liefde voor mijn missie ben ik volhardend tot mijn doel is bereikt.

35. Ik vind het fijn om een zinvolle en positieve bijdrage te leveren aan (groepen in) de 
samenleving.

36. Ik durf ‘ja’ te zeggen, ook al betekent dat mogelijk risico’s.

37. Ik laat succes toe in die zin dat ik de positieve effecten van mijn missie wil vieren.

 
Ik en mijn relaties 

38. Ik voel liefde voor andere mensen.

39. Ik kan gemakkelijk een ander vergeven.

40. Ik koester mijn waarheden, maar sta open voor andere gezichtspunten.

41. Ik ga ervan uit dat ik een ongelimiteerde hoeveelheid liefde in mij meedraag, die ik 
ook met anderen kan delen.

42. Ik probeer steeds en waar mogelijk authentiek, open en oprecht te zijn en voor zover 
mogelijk in afstemming met mijn omgeving.

43. Als ik me schuldig voel, ga ik uitzoeken of er ergens liefde nodig is, in de relatie met 
mijzelf of met een ander of beide.

44. Ik kan ontroering en verbondenheid met anderen toelaten.

45. Ik daag ook anderen uit om vanuit hun hart te gaan leven.

46. Ik heb de neiging om begrip te hebben voor mensen die fouten begaan en die ook 
nadelig (kunnen) zijn voor anderen.

47. Ik probeer door de dag heen te leven en te communiceren vanuit de intentie van 
liefde.

48. Ik geniet ervan om een ander gelukkig te maken.
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49. Ik ontdek ook de liefde van mijzelf en van anderen in kleine dingen, woorden en 
gedrag.

50. Ik kan de liefde van een ander werkelijk toelaten en ontvangen en genieten.

51. Waar nodig probeer ik de balans tussen schenken en ontvangen in de gaten te houden.

52. Ik kies voor de dingen en gedachten die liefde mogelijk maken tussen mij en anderen.

53. Ik durf ‘nee’ te zeggen, ook al betekent dat mogelijke boosheid of teleurstelling van de 
ander.

54. Ik ben een warm mens en ik toon mijn warmte aan anderen.

55. Ik voel me verbonden met alle andere mensen en wezens op de aarde.

 
Ik en mijn lichaam 

56. Ik houd van mijn lichaam.

57. Ik vind mijn lichaam mooi.

58. Ik ken mijn normen over menselijke lichamen en kan ze ook relativeren.

59. Ik vind mijn lichaam bijzonder.

60. Ik vind het fijn om mijn lichaam goed te verzorgen.

61. Ik houd ervan om gezond te eten.

62. Ik kan ook de onprettige emoties en gevoelens toelaten wanneer die zich aandienen.

63. Ik luister naar de signalen van mijn lichaam en sta open voor de betekenis ervan.

64. Ik kan voelen welke gebieden in mijn lichaam meer aandacht en liefde nodig hebben.

65. Ik kan energie op verschillende manieren door mijn lichaam voelen stromen.

66. Ik geniet van de sensualiteit van mijn lichaam.

67. Ik kan mijzelf liefdevol strelen.

68. Ik heb een seksuele relatie met mijzelf opgebouwd.

69. Ik weet waar ik naar verlang in seksualiteit/lichamelijk contact met een ander.

70. Ik kan volledig openstaan voor wat zich aandient in seksualiteit/lichamelijk contact 
met een ander.

71. Ik ken mijn hang-ups op het gebied van seksualiteit/lichamelijk contact en neem daar 
ook de verantwoordelijkheid voor.

72. Ik ken mijn taboes inzake lichamelijkheid.

73. Ik houd van mijzelf terwijl ik met iemand aan het vrijen of knuffelen ben.

74. Ik deel de aspecten waarin ik me eenzaam voel met mijn vertrouwelingen.

75. Ik kan ‘genieten met openheid’ toelaten. 
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Wanneer ben ik gelukkig?

Misschien is het wel de bedoeling om precies de ruimte te leren innemen die je graag wilt. Als 
je eerlijk bent en als het je op de man af wordt gevraagd:
• Wie ben je wanneer je helemaal gelukkig bent?
• Wat doe je dan?
• Hoe ben je dan gekleed?
• Hoe beweeg je dan?
• Waar ben je dan?
• In wat voor situaties ben je dan?
• Met welke mensen ben je dan?

Dat zijn interessante vragen om nóg interessantere antwoorden in je geboren te laten worden. 
Ze zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van je leven en loopbaan.
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Mijn ideale levensontwerp

Maak een uitgebreid levensontwerp van nu tot aan je tachtigste levensjaar en beschrijf op basis 
van je dromen, wensen, verlangens en idealen in periodes van vijf jaar (vanwege afwisseling en 
diversiteit):
• hoe je woont;
• welke relaties je hebt;
• (vooral) welke concrete werkzaamheden je doet.

Houd geen rekening met onmogelijkheden op het gebied van geld, diploma’s, fysieke gesteld-
heid of een gebrek aan moed om bijvoorbeeld een eigen onderneming te starten. Het idee achter 
deze opdracht is niet om een reëel toekomstbeeld te creëren, maar om verlangens en creativiteit 
helder te krijgen. Daarvoor is in gedachten loskomen van al je verplichtingen essentieel. Mis-
schien merk je dan toevallig ook dat je in staat bent om je verplichtingen en knellende banden 
wat los te laten.
 Dit is een van de lastigste opdrachten uit dit boek. Het kan zijn dat je het moet wegleggen 
om er de volgende dag weer verder mee te kunnen. Een nachtje erover slapen kan wonderen 
doen. Vat bij deze oefening de wereld op als een veld van ongekende mogelijkheden. Ontwerp 
je ideale leven zó dat je er van harte je handtekening onder kunt zetten en op je tachtigste trots 
en vrolijk terugkijkt op wat je met je leven hebt gedaan.
 De volgorde van bezigheden in de verschillende periodes hoeft niet logisch te zijn. In de ene 
periode kun je automodellen ontwerpen, in een andere mensen opleiden. Dan weer volg je mis-
schien een nieuwe studie om in de periode daarna als verslaggever in Japan te werken. Daarna 
trek je door Afrika of werk je in een opvanghuis voor straatkinderen in Lima.
 Het eerste item, ‘wonen’, is bedoeld om de verbeelding op gang te brengen. Maar misschien 
wil je in sommige periodes nergens wonen en juist door de wereld trekken. Bij het tweede item, 
‘relaties’, wil ik nogmaals vermelden dat het er niet om gaat dit levensontwerp te concretiseren. 
Het gaat er wél om dat je durft te onderzoeken wat voor mogelijkheden er ontstaan als je de 
huidige banden even loslaat. Het gaat om contact met je verlangens, en verlangens blijken in de 
praktijk multi-invulbaar, want ze drukken zich in eerste instantie vaak anders uit dan wat ze 
in wezen willen zeggen.
 Hoe verbeter je de kwaliteit van je huidige realiteit? Dat kan alleen door nieuwe ‘ideale ijk-
punten’ te ontwikkelen. En daarvoor moet je altijd eerst wat utopisch werk verrichten. Vrij 
associëren over ‘je werkzaamheden’ brengt je dichter bij het verwezenlijken van activiteiten 
die je echt graag zou willen doen. Het is belangrijk om de bezigheden zo concreet mogelijk te 
beschrijven. Vermijd woorden als ‘werken’, ‘banen’, ‘salarissen’ en ‘pensioen’. Het gaat erom wat 
je liefste concrete werkzaamheden zouden zijn en wat je concreet zou willen leren, meemaken 
en beleven.
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Algemene levensvragen

• Wat vind je lastig in of aan jezelf om te accepteren?
• Wat zou je in je leven willen veranderen?
• Hoe neem je je eigen helingsprocessen ter hand?
• Hoe haal je jezelf regelmatig uit de comfortzone?
• Wat wil je leren en ontdekken?
• Welke verwachtingen, angsten of zorgen heb je ten aanzien van je persoonlijke toekomst? 

Kun je in je lichaam je angsten laten komen en ook weer loslaten?
• Angsten vormen een polariteit met verlangens. Achter elke angst kun je een verlangen vin-

den en achter elk verlangen misschien ook een angst. Formuleer de verlangens die achter je 
angsten te vinden zijn, dus waar je voor wilt gaan en waar je voor wilt staan.

• Formuleer voor jezelf een aantal positieve en een aantal negatieve effecten van angstgevoe-
lens.

• Kun je in je lichaam je liefde voor het leven, voor anderen, voor de wereld en voor de natuur 
voelen en toelaten? 

• Heb je regelmatig geen zin om iets te ondernemen?
• Slaap je goed? 
• Is er sprake van concentratieproblemen? Ben je snel afgeleid?
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Veertien inspirerende verlangens

Het belang van de emancipatie van het vrije, speelse en creatieve kind in jezelf kan niet genoeg 
worden belicht. Dit kind kent de inspirerende verlangens, dus we hebben het nodig. Verlangens 
en fascinaties vormen de roep van de ziel. We zoeken genezing, en verlangens leiden ons daar 
rechtstreeks naartoe. Bovendien krijgen onze ‘innerlijke kinderen’ bij het formuleren van ver-
langens ruimte om te melden wat zij nodig hebben.
 Wat let je om jaarlijks rond de jaarwisseling veertien inspirerende verlangens te formuleren 
ten aanzien van het nieuwe jaar? Waarom veertien? Ik weet het echt niet, maar het loont de 
moeite om ze te formuleren. Na minstens tien jaar ervaring met deze oefening kan ik – ook na-
mens mijn vrienden – zeggen dat doorgaans zo’n 80 procent van deze geformuleerde verlangens 
aan het einde van het jaar blijkt te zijn uitgekomen.
 Het helpt om de volgende richtlijnen aan te houden: laat de speelse en verlangende jonge-
tjes en meisjes in jezelf ruim aan het woord. Trotseer daarbij zo nodig de angst voor vrijheid. 
Wees niet zuinig met je verlangens qua inhoud en qua aantal. Ga uit van overvloed en niet van 
schaarste. Laat de angsten er zijn, maar ook weer voorbijvliegen. Het formuleren van verlangens 
kan aanvoelen als ‘gedurfd’.
 Formuleer je inspirerende verlangens zo concreet, kort en krachtig mogelijk, probeer ze terug 
te brengen tot hun eenvoud. Verlangens kunnen ook gaan over dat wat je nodig hebt om andere 
verlangens werkelijkheid te laten worden. Denk niet al te veel na bij de keuzes en formuleringen, 
laat vooral je hart en je buik spreken, want je lichaam is vaak een betere antenne voor de stem 
van je ziel dan je hoofd. Check regelmatig of de geformuleerde verlangens ook echt inspirerend 
zijn. Misschien helpt het om categorieën aan te brengen, zoals:
• plezier en ontwikkeling met mijzelf;
• plezier en ontwikkeling met anderen;
• plezier en ontwikkeling in werk.

Bij het formuleren van verlangens zit je in feite al in een diepgaande bezinning. Daar kunnen 
ook allerlei gevoelens naar boven komen die geen verlangens zijn en die het proces van de 
formulering van verlangens in de weg kunnen staan. Het kan dan gaan om gevoelens als spijt, 
schaamte, angst voor falen, voor succes of voor eenzaamheid, rouw of verdriet, slachtofferschap, 
hopeloosheid of machteloosheid, minderwaardigheid, boosheid en uitstelgedrag.
 Het formuleren van verlangens kan ook worden beïnvloed door andere aspecten, zoals nood-
lotsgedachten over jezelf, je mogelijkheden, je leven en je toekomst, je omgeving en de eisen die 
aan je gesteld worden, of andere innerlijke hindernissen. Bij al deze aspecten is er werk aan de 
winkel. Als deze gevoelens ook om aandacht vragen, noteer ze dan op een aparte pagina, om 
daar in latere instantie weer accepterend en transformerend op terug te komen. Want onder-
drukking van gevoelens werkt nu eenmaal niet. Gevoelens willen worden gekend omdat we 
alleen dan de daarin verstopte levenswijsheid kunnen ontdekken.
 Haal, als dat van toepassing is, de veertien inspirerende verlangens van het afgelopen jaar 
erbij en tel je zegeningen. Voor welk percentage zijn de verlangens uitgekomen? En zijn er 
verlangens van het afgelopen jaar die moeten worden meegenomen in de verlangens van het 
komende jaar?
 Wissel de lijst uit met een paar vertrouwelingen. Mogelijk moet je nog wijzigingen aanbren-
gen. Lees de definitieve lijst nog eens aandachtig door en neem je verlangens op in je ‘wezen’. 
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Het is een mooi symbolisch gebaar om je verlangens het hele jaar door in je tas of koffer mee te 
dragen.
 Leef in het nieuwe jaar met vertrouwen in de verwerkelijking van je inspirerende verlangens. 
Zorg dat je bij die verwerkelijking ook zelf verantwoordelijk blijft. Stel je niet afhankelijk op 
van omstandigheden, maar laat ook ruimte voor het toeval, de gang van het leven of wat door 
anderen wordt aangedragen, en pak je kansen.
 Maar… wat als na een jaar blijkt dat je je liefste minnaar of minnares (nog) niet bent te-
gengekomen of dat je je felbegeerde baan (nog) niet hebt gekregen? Er blijken grenzen aan de 
maakbaarheid van het leven. Hoe voorkom je dan dat je gefrustreerd, verbitterd of cynisch 
wordt? Wat je dan níét moet doen, is je verlangen opgeven, je slachtoffer voelen van het leven of 
ophouden met genieten van het leven. Wat je wél zou kunnen doen, is:
• Geniet ten volle van de inhoud (de beelden) van je verlangen en doe dit zo dat je je niet af-

hankelijk opstelt van het resultaat; geniet dus van het verlangen zelf.
• Beleef je verlangen elke dag minstens één keer met al je zintuigen; gun jezelf dit plezier he-

lemaal. Als je de inhoud van je verlangen wilt veranderen, laat dat dan toe en word opnieuw 
helemaal één met je verlangen.

• Blijf intussen ook (op een niet-krampachtige manier) volharden in het scheppen van voor-
waarden voor een mogelijke concretisering van je verlangen.

• Maak je niet afhankelijk van het resultaat van je verlangen. Laat niet je verlangen los, maar 
wel de krampachtigheid ervan en blijf ondertussen ook een wonder voor mogelijk houden.

• Geef je verlangens toestemming om op de juiste tijd in vervulling te gaan.
• Word je bewust van je wond waardoor het verlangen is ontstaan. Misschien moet daar eerst 

je aandacht naartoe gaan.
• Laat de werkelijkheid zoals die nu is, zonder dat je verlangen is bevredigd, helemaal tot je 

doordringen als mogelijk zeer betekenisvol ten aanzien van het stadium waarin jouw ontwik-
keling zich nu bevindt.

• Laat dankbaarheid toe voor de feitelijke stand van zaken.
• Laat dankbaarheid toe voor het feit dat je verlangen in de toekomst zal uitkomen, en verheug 

je daar op voorhand al op.




