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Amor Fati 
Betekend zoveel als liefde

voor je lot. 
Lotgenoten. Ons verleden,
elk op een andere manier
geleefd en ervaren maakt

dat we -eindelijk- hier
vandaag samen staan. 

Amor Fati 
Liefde voor je lot. 

En wat bracht het lot ons. Waar
hadden we dat aan verdient? 

We waren immers allemaal
onschuldige kinderen. 

Enkel opzoek naar liefde,
geborgenheid en warmte. 



Amor Fati 
Liefde voor je lot. Is het

'goed' wat mij is overkomen?
Is het 'slecht'wat mij is
overkomen? Wat is mij

overkomen? Ben ik blij met
wie ik ben? Maar misschien

nog belangrijker; 
wie zou ik zijn, zonder?Amor Fati 

Liefde voor je lot. 
Waarom zou ik daar liefde voor
hebben? Wat heeft het lot mij
gebracht? Pijn, verdriet, rouw.

Waarom liet het lot mij zoveel leiden?
Waar had ik dat aan verdient?! 

Ik vertrouw het lot niet!



Amor Fati 
 

Liefde voor je lot.
Maar wat bracht het lot nog meer?
Een lieve dochter, lieve vrienden,

de mogelijkheid om voor mijzelf en
anderen te zorgen. Jullie. 

Geluk en plezier. 
Het lot is zo slecht nog niet.



Amor Fati 
 

Liefde voor je lot. 
Zolang je leeft, 

biedt het leven geen tegenslagen die je
niet aan kunt. 

Zolang je kunt staan is zitten een keuze. 
Soms wilde ik dat het anders was, 

maar hoeveel anders zou het nu dan zijn?
Je maakt de dingen mooi, 

door te omarmen hoe ze zijn. 
We veranderen niets aan wat is geweest,
maar je kunt kiezen hoe je ermee omgaat.



Amor Fati 
 

Liefde voor je lot. 
Ik voel steeds meer.

Ik ben de lotusbloem met zijn wortels in
de modder die door het troebele water in
het moeras van het onbekende omhoog

groeit. En aan het oppervlakte zijn
innerlijke schoonheid toont. 

Het zat er altijd al in, maar alles heeft een
tijd en plek nodig om te kunnen bloeien.
 De lotusbloem weet zelf wanneer dat is. 



Amor Fati 
 

Liefde voor je lot. 
Ik wil deze nalatenschap. 

Ik wil hem omarmen. Niet veranderen maar
écht helemaal eigen maken. Het verleden is

zoals het is; ik leer ervan te houden. De
toekomst zal zijn wat het zal zijn; ik zal

ervan houden. Ik zal de noodzaak van elke
lach en elke traan omarmen voor wat het is; 

 
Amor Fati

Liefde voor mijn lot 


