
 

 
Bedankt voor het in acht nemen van mijn 2 speelvoorwaarden: 

1- Als je hier met anderen over communiceert, vermeld dan de bron:  
Esther Dageraad, 1U Company. 

2- Wanneer je ervaart dat het gebruik van mijn talenten en expertise in 
belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteit van jouw leven, dan zie 
ik ook graag hoe jouw talenten en expertise een belangrijke bijdrage 
aan het mijne kunnen leveren. 

 
www.1ucompany.com 

     Beschrijving 

Filofilie, spinnen van genoegen 

V-boek 

      

 

Wil je leren spinnen van genoegen als mens…. en daarmee investeren in het helen en verstevigen 

van de onderlinge betrekkingen in jouw gemeenschap? Welkom bij fil-o-filie, de levenskunst van 

het maken van lange flexibele verbindingen uit het altijd voor handen zijnde materiaal. 

Zo  introduceer ik filofilie. 

En in de basis beschrijving vind je een soort snel-gids in woorden, om je een eerste beeld te vormen 

waar het bij filofilie om gaat. 

Het bevat een analogie tussen ‘ hoe het spinnen van wol werkt’ en hoe ‘ het leven zelf op energie 

niveau werkt’, met het doel om je te interesseren voor het ontwikkelen van je talenten, in een 

gezonde, duurzame relatie tot de gemeenschap waar je deel van uitmaakt op een hele simpele 

praktische en speelse manier. 

Ervoor kiezen om je in filofilie te verdiepen kan je helpen om je eigen zienswijze op het leven wat op 

te verruimen, wat in jargon wel een paradigmawissel wordt genoemd. 

Dat lijkt misschien marginaal boeiend, maar in het kielzog daarvan vergroot je je persoonlijke 

effectiviteit als mens en…… simpelweg…. ervaar je veel meer levensvreugde en zie ( en benut je) je 

meer kansen in het leven. 

Maar als omgangskundige weet ik: woorden maken maar maximaal 20% van de menselijke 

communicatie uit ( en zijn vaak eerder oorzaak van misverstanden, dan het magische ingrediënt voor 

echt wederwijds begrip) 

Meer dan 80% wordt uitgewisseld via het betrekkingniveau, de wereld van de energie, waar 

informatie veel sneller, genuanceerder en accurater wordt uitgewisseld, waarschijnlijk omdat er 

meer zintuigen bij betrokken zijn en evolutionair gezien oudere, meer ‘ door de wol geverfde’ delen 

van onze hersencapaciteit. 

Iets uitleggen , zeker als het om abstracte begrippen gaat, zoals bij filofilie, gaat dus eenvoudigweg 

het beste door het te ervaren, in de wereld van de energie. 

 

Natuurlijk kun je overwegen om te leren spinnen op een spinnewiel om gevoel te krijgen bij de 

analogie, maar ik denk dat die stap helemaal niet nodig is. 
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Als het je nieuwsgierigheid prikkelt, kun je datgene waar het om draait bij filofilie echt ervaren, 

zonder woorden, door het v-boek te downloaden en regelmatig te ‘ raadplegen’. 

Het aardige is, het v-boek gaat op een leerling gestuurde manier met je aan de slag, want het 

activeert jouw eigen intuïtie om met de thema’s uit filofilie aan de slag te gaan. 

Daarmee sluit het precies, naadloos aan op jouw belevingswereld, jouw leefomstandigheden en 

jouw talenten, capaciteiten en verlangens voor dit leven. 

Het dringt je niks op waar je (nog) niks aan hebt en laat je altijd de vrije keus of en wanneer je ermee 

verder wilt en hoe ‘ diep’ je ermee wilt gaan. 

Zelfs als je geloofssysteem zo zijn ( begrijpelijke !) twijfels heeft bij deze ongebruikelijke methode, 

vraag jezelf dan ook nog een moment af…. “hoe reageert mijn ziel?” 

Als je middenrif een tintelend gevoel begint te geven, op dit moment, alsof een vlinder zich roert aan 

je binnenkant... .dan zegt je ziel waarschijnlijk 'ja'.  

Ja, laten we hier mee gaan spelen. 

Het kost geen geld om iets aan te schaffen, nauwelijks tijd, nauwelijks moeite. 

Maak je kopie via de methode zoals beschreven op de vouchers en drink er naar wens regelmatig 

een slokje van. 

Gebruik de tips uit de basisbeschrijving en eigenlijk alles wat ik dan nog hoef te doen is je veel plezier 

wensen en ervaren hoe jij jouw talenten en expertise deelt, als filofilie toepassen in je leven je 

bevalt! 

De keuze is echter aan jou, altijd. 

 

Geniet van je dag, 

 

Esther Dageraad 


