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Ik ben zo gek op jou 

Enorm gek 

Op jou 

Van binnen & van buiten 

Ben je zo 

Ongelooflijk 

Wonderlijk mooi 

Ik herken leven 

In jou 

In jouw ogen 

Onpeilbare diepte 

Liefde 

Je ziel knipoogt naar me 

Terwijl je ogen kijken  

In de mijne 

Een seconde 

Overweldigend 

Bijna verlegen 

Soms 

Ook moedig 

Soms 

Altijd ook liefdevol 

Gretig en verdrietig 

Angstig en avontuurlijk 

Ik ben zo gek 

Op jou 

Gek



Hey you, gave lezer, durfal,  

 

Wat tof dat je voor lichter leven kiest. In deze tijd waarin

druk doen en zijn nog steeds met respect en ontzag

bekeken wordt. We denken zoveel te moeten.  

 

En dat is precies de kern van de oplossing: stopt het

denken, stopt het moeten. Makkelijk gezegd. En ook

makkelijk gedaan. Als je weet hoe. 

 

In dit ebook heb ik een aantal van mijn persoonlijke

inzichten voor je gebundeld. Omdat ieder een eigen

ingang heeft naar de meest lichte optie in elke situatie. Er

zijn alleen niet veel mensen zich daar bewust van. 

 

Jij bent één van die weinige mensen die ergens wéét (voelt

het misschien als ‘hoopt’) dat je die ingang hebt. Verstopt.

Dus…ontstoppen die handel. 

 

En daarvoor heb je na het lezen van dit ebook alles in

eigen hand. Voor een lichter leven. Vrijer. 

 

Ik gun je een rustig moment met jezelf. Waarin je dit

materiaal op een relaxte plek tot je neemt. 

 

http://www.adnil.nl/


Vergeet jezelf. En dan bedoel ik niet zoals andere dingen

of mensen belangrijker maken dan jezelf. Anderen helpen

of aan verwachtingen voldoen waarbij je je eigen

behoeftes niet in acht neemt. Dat is meer jezelf tekort

doen.  

 

Ik bedoel het verhaal dat je over jezelf en je leven vertelt

even vergeten tijdens het lezen. Je moet even niks. Hoeft

even niks. Dan merk je vanzelf op dat wat je daaronder

ècht bent, altijd aanwezig is. Daarop intunen, je aandacht

focussen, schenkt je instant vrijheid. En je eigen ingang

daartoe valt dan ineens vrij. Die is daarna op elk willekeurig

moment op die  

manier toegankelijk voor je.  

 

Wens je een goede ‘reis’. En  

verwelkom de inzichten die 

tot je komen door het lezen  

van dit materiaal. Ook daar  

móet je niks mee. Maar wie  

weet wíl je dat wel… 

Het zal mij niks verbazen  

als het naar meer smaakt 😊  

 

Dat brengt mij op een soort  

disclaimer. Pas op: lichter  

leven kan onmiddellijk diep  

verslavend zijn! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Linda 

 

anniversary



Relaxen wanneer je moe bent 

En actie hoort bij energie 

Waarom vergeet ik dat steeds 

Zo moeilijk is da toch nie?! 

 

DOE DAN!

NEEM  DE  TIJDvoor en met jezelf
neem nu 10 minuten de tijd om niks te doen 

 

stel jezelf daarna de vraag:  

waar heb ik nu behoefte aan? 

 

wees stil 

 

doe dat waar je behoefte je toe uitnodigt 

één kleine stap, of alles, of iets ertussen in 

(als niks opkomt, is dat behoefte aan niks, prima) 

 

herhaal dagelijks  

 

indien niet voldoende resultaat: verhoog dosis 

 



Uiten wat in mij leeft 

Alsof jij daar wat om geeft 

Ik ben ik voor mijn eigen 

En wie me anders wil 

Kan de #@$* krijgen 

YEAH RIGHT

LAAT  DE  ANDERen leer over jezelf
Weetje 

 

Ik weet dat ik me bemoei 

Met jouw rust, jouw groei 

Soms lastig, leuk of irritant 

Puur gezien van jouw kant 

 

               Alleen… en daar komt ie aan: 

               T blijkt helemaal niet over jou te gaan 

               Je bent als een spiegel van mijn toekomst  

               Het mooie wat mij toekomt 

               En de route daarnaartoe 

               Zit in wat ik zeg naar jou toe 

 

                           Dus doe lekker je ding en trek je niks aan 

                           Jij hoeft alleen maar als jezelf te bestaan 

                           Alles is verbonden met iedereen 

                           Dankzij jou is me helder: Ik ben alléén  

 



LAAT  DE  ANDERen leer over jezelf
De rot-op-spiegel 

 

Die dag was een hele goede. Mijn werk als begeleider op

de boerderij combineerde ik daar met

kantoorwerkzaamheden zoals gemeentes bellen, dossiers

op orde houden en het kwaliteitssysteem up-to-date

houden. Door die werkzaamheden was ik soms meer op

kantoor dan op de werkvloer. En dáárvoor wilde ik niet

gaan werken met mensen. Maarrrr…vandaag dus niet.  

 

Vandaag was een goeie dag. Ik had al snel het

kantoorwerk op orde en veel contacten met bijna alle

mensen. Ik spreek M. bij de stallen over dat hij in het

weekend misschien de hond van zijn buurvrouw gaat

uitlaten. Hij laat fijntjes in het midden of hij de hond

alleen meeneemt of met haar meegaat. Ik weet dat hij

best vrouwelijk gezelschap zou willen in zijn leven. Nou

wie weet… 

 

Ik loop even langs de keuken in de kantine. Daar zijn P.

en een andere begeleider H. wat lekkers aan het maken

voor bij de koffie dadelijk. Zo te zien is het bijna klaar en

het ruikt heerlijk. “Hier”, zegt P. vrolijk, “lik maar af. Wij

doen ff de afwas en dan gaan we om 15 uur alles lekker

opeten!”  



LAAT  DE  ANDERen leer over jezelf
Ik grinnik om haar enthousiasme. Oh ja, ineens denk ik

aan A. Ik heb hem nog helemaal niet gesproken vandaag.

Ik leg de lepel op het aanrecht en ga meteen naar hem

op zoek.  

 

Vrij snel vind ik hem druk bezig met een van zijn vele

klussen. Meestal heeft hij veel ideeen en wordt hij ook

veel gevraagd door anderen om iets te doen.  

“hey A., hoe is het met je?”, vraag ik als ik hem zie.  

 

Hij kijkt op van zijn werk. Draait zijn hoofd richting mij.

“Rot op!”. Dat is alles wat ik terug krijg. Zijn ogen staan

donker. Ik weet dat ik nu niet met nieuwe vragen hoef te

komen en vertrek weer.  

 

Ik vraag me wel af waar het vandaan komt. Was hij te

druk? Is er wat gebeurd vandaag? Wat heb ik gemist? Was

er gisteren iets of is er morgen iets waar hij mee zou

kunnen zitten? Want zo’n reactie gaat vast niet over die

ene vraag van mij. 

 

Even later zitten we allemaal aan de lekkernijen van P. en

H. We sluiten hiermee de dag af en na een kwartiertje

gaat de één na de ander naar huis. Ik zit naast A. en op

een rustig moment vraag ik aan hem of hij iets wil

vertellen over waarom hij eerder zo kortaf deed. 



LAAT  DE  ANDERen leer over jezelf
Hij blijft op zijn telefoon kijken en zegt rustig: 

“je was me gewoon aan het afvinken” 

 

Ik ben even stil en vraag me af wat hij bedoelt. En dan …

BAM… schiet het me te binnen. Hij heeft gelijk! Ik wilde

iedereen ‘gehad hebben’. Iedereen gesproken hebben

vandaag. Een goede begeleider zijn die voor iedereen

aandacht heeft. En ook nog haar kantoorwerk af heeft.  

Nou, dan ben je toch goed bezig. Al zeg ik het zelf… 

 

“Je hebt gelijk!”, roep ik net iets te hard. Het klinkt een

beetje verbaasd. A. kijkt verrast op en er trekt even een

glimlach over zijn gezicht. “Sorry, ik was inderdaad

behoorlijk met mezelf bezig en nauwelijks met jou. Ik zal

erop letten met welke bedoeling ik wat vraag. Dankjewel.”  

 

Nadat ik dit heb gezegd voel ik me een stuk beter. Ook  

wat in de war. Want ik vond mezelf zo’n goede begeleider.

Iedereen altijd lovend. Oh, wat gaaf dat A. mij dit zo

duidelijk heeft gemaakt vandaag. Van de manier waarop

schrok ik wel even. Zo’n harde afwijzing. Maar ja, anders

had ik het vast niet begrepen. Zo vol als ik van mijn eigen

goede bedoelingen zat. Daar kon alleen met enige lompe

directheid nog wat bij, haha.  

 

Blij stap ik in mijn auto onderweg naar huis. Het was een

goeie dag. Een héle goeie dag.   



WEES  EIGENAARvan jezelf
Right to be me 

 

 

I own the right to be me 

 

as it's yours 

   

to be you 

 

let us use this power 

 

to be ourselves 

 

to free ourselves 

 

in words and in deeds 

   

and in silence 

 

being me 

 

the only me 

 

I will ever be 

 



Ik wil rood bloeien . .  

nee geel . . nee toch rood 

Aah , f*k it 

Ik show het allemaal ,  

ga straks toch weer dood 

 

 

I want to blossom red . .  

no yellow . .  

no red is the best call 

Aah , f*k it 

I 'll die anyway ,  

so I will show it all 

ikke

WEES  EIGENAARvan jezelf



WEES  EIGENAARvan jezelf
De trap van de waarheid 

 

Ik stond op de overloop en was een jaar of…weet ik veel.

Klein in ieder geval. Want ik zat op mijn loophond. Aan elke

kant een beentje en zo kon ik zittend op de hond met

wieltjes rondrijden. Of rondlopen. Nou ja, je weet wat ik

bedoel.  

 

Op de overloop stond ik dus. En mama had al vaker

gewaarschuwd dat ik met die hond niet van de trap af

mocht. Waarschijnlijk had ze wel gezien dat ik dat een gaaf

idee vond.  

 

Zittend op een kussentje ging ik ook wel eens tree voor tree

naar beneden. Maar met zo’n loophond ging het vast

sneller. En deed het vast ook minder zeer aan mijn billen. 

 

Mijn moeder waarschuwde altijd dat ik niet met de hond

naar beneden mocht, omdat ik anders allebei mijn benen

zou breken. Tja, dat is natuurlijk iets dat je als kind niet wilt.

Want dan kan je niet meer lopen, rennen, springen enzo.  

 



WEES  EIGENAARvan jezelf
Maar vandaag…vandaag lijkt die trap extra uitnodigend.  

 

En ik sta daar zo bovenaan. Nee toch maar niet. Mama was

in de slaapkamer achter mij en had het zo door als ik wat

stouts van plan was. Dus ik rij verder over de overloop heen

en weer.  

 

Maar toch…die trap lonkt zo. Even een ritje maken, roetschj

naar beneden. Hoe gaaf zou dat zijn?!  

 

Ja ik doe het gewoon… één keertje maar. Ja, we gaan nú

naar beneden, ik en mijn loophond … 

 

BAM-STUITER-KNAL-ROMMEL-BENG.. stil 

 

Dan komt mijn moeder ook van de trap af naar beneden

gerend. “Oh hoe gaat het meisje, heb je je bezeerd, kan je

alles bewegen, waar doet het pijn?”  

 

Bezorgde blik op mij gericht. Handen naar me uitgestoken

om me te pakken of aaien ofzo.  

 



WEES  EIGENAARvan jezelf
 

“Waaat!?!” roep ik kwaad “je hebt gelogen! Ik heb helemáál

niet allebei mijn benen gebroken!”  

 

Ik weet nog dat dat gevoel mijn eerste innerlijke reactie

was. Er is tegen mij gelogen. Door iemand die ik vertrouw.

Dat tweede niet zo bewust waarschijnlijk. En ‘voor eigen

bestwil’ kende ik natuurlijk ook nog niet echt. Maar dat

gevoel van dit klopt niet, dat was sterk. Hier is iets duidelijk

niet oke!  

 

Dus wat anderen zeggen hoeft niet te kloppen met wat ik

zelf ervaar. Prima. Dan telt vanaf nu voor mij die laatste

zwaarder dan wat mensen zeggen. Zo.  

 

En soms trap ik er nog wel eens in hoor. Als ik iets heel

graag wil geloven. Of die ander heel belangrijk is. Of wat

voor reden dan ook. Maar uiteindelijk weet ik wat echt waar

is.  

 

Mijn waarheid is het waarst. In ieder geval voor mij. En die

van een ander? Waarschijnlijk voor die ander. Prima. Daar

hoef ik dan weer niks mee 😊  

 



I love me so much ,  

I really do! 

And celebrate every morning

waking up 

Being me again and not you 

Wake up

LICHTER  LEVEN
Jouw geheime ingang daartoe openen wanneer jij wilt

Ik hou zoveel van mij ,  

gewoon te wauw! 

En vier elke ochtend bij het

wakker worden 

Dat ik weer mij ben en niet jou  

Wakker worden



LICHTER  LEVEN
Jouw geheime ingang daartoe openen wanneer jij wilt

Je bent niet je persoonlijke verhaal. Je hebt er meerdere.

Ontelbare. Sterker nog, je máákt ze.  

 

Je kunt in de ene situatie, in het ene verhaal, de lompe

hoofdpersoon zijn. In de andere een lieve. Of een lacherige.

Een luie. En zo maak je steeds andere verhalen.  

 

En jij bènt niet wat die hoofdpersoon doet. Dus je bent niet

een lomp persoon of een lui persoon of een lief persoon.  

 

Jij bènt wel wat in al die diverse situaties hetzelfde blijft. Jij

bent wat stabiel op de achtergrond is. Wat vanzelfsprekend

en doorlopend altijd is. En waaruit al die opties mogelijk

worden.  

 

Dàt ben je. De rest heb je of doe je of maak je.  

 

Hoe meer je dàt weet en ervaart wat je eigenlijk bent, hoe

meer relaxt je leven wordt.  

 

En hoe meer je relaxt leeft en ontspant in je eigen

verhalen, hoe meer je dàt ervaart wat je eigenlijk bent.  

 

Enjoy! 

 
KLIK HIER om een

vervolg te geven

aan dit e-book en

je leven nog lichter

te leven.  

Mede  moge l i j k  gemaak t  doo r  adn i l .n l    
Bedank t  voo r  j e  v e r t r ouwen .  I n  j o u  : - )    
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