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de reis uit de ratrace

Voor mij is de reis uit de ratrace ( mijn afrika code) wellicht

al ontstaan toen ik in 2008 naar Senegal ging dansen. Het

vliegtuig ging open en ik stond als aan de grond genageld.

De energie van Senegal was instant voelbaar. 

La joie de vivre. De gastvrijheid. De energie. Het dansen

en het zingen. De rituelen...de mensen.De mooie ont-

moetingen. Helemaal jezelf kunnen en durven zijn.

Magisch gewoon. 

Een leven voor Senegal en een leven na Senegal. Dat is

duidelijk. Ondertussen leef ik ook Afrika in België en is het

tijd om er ook iets mee te doen naar andere ondernemers

toe. Klaar met meehollen in de ratrace...if you know what I

mean.

Ik hoor maar al te vaak zeggen....op reis of op retreat
was het zalig...ik wil terug.
Maar wat als je Afrika naar België meebrengt? 
La douce France, les costas de l 'Espagne, La dolce vitae

de la bella Italia, .......gewoon elke dag.

Wat als je gewoon puur jezelf mag zijn en niet hoeft te

hollen in deze wereld? Wat als rust en joie de vivre in je

leven en je business een evidentie wordt? ... Overal ter

wereld ... en te beginnen bij jezelf, achter je hoek en thuis.

Een leven vol goesting doenerij. Elke dag is een beetje

reizen. Reizen uit de ratrace naar puur jezelf zijn. Vol van

zelfliefde en eigenwaarde. Dat gevoel. Dat gevoel van
rust in jezelf.

Ik neem jou graag al even mee op dit zielspad. 

Veel plezier ermee!

Groetjes 

Els

 
 



De definitie van microavontuur

De Britse avonturier Alastair Humphreys lanceerde de term micro-avontuur.

Zelf beleefde hij grootse avonturen. Zo stak hij de Atlantische Oceaan over in

een roeiboot, wandelde hij een jaar door Indië en fietste hij vier jaar de wereld rond.

Hij besefte evenwel dat zulke avonturen niet voor iedereen haalbaar zijn.

Daarom bedacht hij het concept micro-avontuur: een avontuur dat kort,

simpel, dichtbij en zo goedkoop of zo duur als je zelf wil. Het haalt je uit je routine en

creëert een instant vakantiegevoel midden in de week.

Voordelen:
Een micro-avontuur eist weinig tot zelfs geen voorbereiding.

Je hoeft slechts enkele uren vrij te maken om een micro-avontuur te beleven.

Zo’n korte maar krachtige ervaringen geven je veel energie.

Je voelt je ook gelukkiger en meer ontspannen.

Nieuwe, onbekende omstandigheden vereisen nieuwe denkprocessen en spreken

(verborgen) kwaliteiten aan zoals initiatief nemen, snel handelen en positief denken.

Door je comfortzone te verlaten, zie je je ervaringen bovendien in een nieuw, fris

perspectief. Micro-avonturen bezorgen je geweldige herinneringen die je nooit zal

vergeten. Het brengt je dichter bij jezelf. Je voelt de levensvreugde en de zelfliefde

stromen door je lichaam.

E L K E  D A G  I S  E E N  B E E T J E  R E I Z E N

PUUR JEZELF  OP MICROAVONTUUR



De 9 bouwstenen van Puur Jezelf op Microavontuur : E.V.E.N.W.I.C.H.T.

E-motie
V-rijheid
E-chtheid
N-atuur
W-ater
I-ntuïtie
C-onnectie
H-art
T-raag

Samen vormen zij een geheel dat staat als een huis. Als een thuis.
Waar je altijd puur jezelf kan zijn. Waar je enkel doet wat er écht toe doet.
De essentie van het leven. De essentie van wie je bent. 
Op een moeiteloze manier in alle eenvoud.

PUUR JEZELF  OP MICROAVONTUUR

de bouwstenen



❤ Bepaal voor je op microavontuur vertrekt, hoe je je zou willen voelen.

In 1 woord. Intuïtief en op dat moment het meeste van toepassing. 

Is het rust? Is het joie de Vivre? Iets anders? Denk er niet teveel over na. Jouw eerste

gevoel dat in je opkomt, is gewoon goed.

❤ Kies een bestemming vlakbij of verderaf. bekend of onbekend. Afhankelijk 

van wat je écht nodig hebt. Op laat ons zeggen maximum 2 uur van huis.

❤ Als je de auto zou nemen, dan kan je deze inrichten als vakantie auto. Denk aan 

mooie kussentjes, dekentje, foto's op je dashbord , een dromenvanger, bloemen,...

❤ Doe alsof je echt onderweg bent naar... Speel het spel echt mee. Doe eens gek. 

Draag kleding die je ook op reis zou dragen. Play the game en geniet van het onderweg

zijn. Have some bloody fun.

❤ Ga echt op pad als een toerist. Als toerist wil je graag alles in je opnemen. Kijken doe

je met je ogen. Zien met je hele lichaam. Voel de natuur om je heen. Go slow. Travel

slow. En weet dat je altijd terug kan komen naar deze plek om verder te ontdekken. Dat

geeft instant rust om slow te gaan. Niet alles hoeft in 1 keer ontdekt te worden. Laat

ruimte voor ervaren en beleven. Laat ruimte om te zien wat ongepland op je pad komt.

En gedraag je ook als een local. Het hoeft niet het een of het ander te zijn. En toerist

spelen...en Local spelen is een magische combinatie.

❤ Vind een unieke rustplek, waar je wat kan chillen onder of tegen een boom. Of op een

plekje onderweg dat echt als rust voelt.

❤ Neem een foto onderweg als herinnering. Met je telefoon is dat super luchtig. Wees je

wel bewust dat je niet heel de tijd fotografeert, want dan mis je de échte momenten. 

een aantal inspiraties

PUUR JEZELF  OP MICROAVONTUUR



PUUR JEZELF  OP MICROAVONTUUR

❤ Loop een stukje om blote voeten in het gras of het zand.

❤ Zeg goeiedag tegen iedereen die je tegenkomt en lach met je ogen.
Als je durft, kan je ook vragen hoe het gaat en of alles goed gaat met de familie. En luister 
heel goed wat mensen zeggen onderweg. 

❤ Maak een selfie ( als je ronddraait zie je waar het licht het mooiste op jouw gezicht valt en
in de schaduw heb je ook zachter licht dan in direct zonlicht). Als je wil dan kan je de foto
posten op instagram. Je mag mij altijd taggen in het delen van je foto.

❤ Kies nadien als je terug bent, 1 foto uit die het beste weerspiegelt wat je nodig had in dat
ene woord voor je vertrok. Hang deze overal zichtbaar op en/of save deze als screensaver op
je laptop. Herhaling van beeld maakt dat je de herinnering ziet en daarop zal voelen en actie
nemen. Tag mij ook gerust op instagram als je je foto zou delen. Dan maken we het
rimpeleffect van positieve vibes alleen maar groter.

❤ Ervaar en beleef. Voluit.

❤ Wees altijd Puur jezelf. 

❤  P.S. : Dit zijn inspiraties. Geen moetjes. Dus schrap gerust of vervang gerust of doe
helemaal niets onderweg. Geniet ervan.



 



La vie est un mystère 

qu'il faut vivre 

et non un problème 

à résoudre.

Ghandi



 

DE NATUUR HEEFT 

GEEN HAAST

 

EN TOCH KOMT ALLES

VOOR ELKAAR

Lao Tse



als je de weg kwijt bent

wees dan even stil

er is iets in je 

dat weet

in welke richting 

je moet gaan

 
Pamela Mets



 

BE THE CHANGE 

YOU WANT TO SEE 

IN THE WORLD
Ghandi



Ik ben Els. Mama van Luna. Ik leef voluit met hart & ziel. Het glas altijd halfvol . 

Heel hoogsensitief. Ook Speels en eigen-wijs. Grenzeloos reizend achter mijn eigen

hoek of verder weg. Alleen of ont-moetend. Wonend in het midden van de natuur in

Mazée samen met dochter Luna. . In een Een dorp waar niets en dus alles is. In de

vallei van de stroming. Op de grens met La douce France. Als Miss Afrika. Heerlijk

traag en nog trager om te kijken, te kijken en te zien wat er zichtbaar wordt, wat er

zichtbaar is. Een foto blijft echt een eeuwige her-inner-ing. 

Om te koesteren in het nu. En nu te leven. Voluit. Met passie voor La Vie. 

Puur jezelf in beeld laat je voelen & her-inneren wie je in essentie bent. 

Passion for Life is dan ook geboren vanuit mijn liefde voor mensen, intuïtef

fotograferen en (solo) reizen.Het is een combinatie die mij altijd heel blij maakt.

Daarin ervaar ik zelf rust en joie de vivre. En dat gaat gewoon vanzelf. Daarin ervaar

ik altijd energie. Ik leef Afrika in België. Dit is de reis uit de ratrace naar pure &

onvoorwaardelijke zelfliefde.

Mijn missie is om mensen puur zichzelf te laten zijn. Vol van onvoorwaardelijke

zelfliefde. En dat ze dat ook echt voelen en zien in de beelden die ik van hen maak.

Het gevolg is meer openheid in de wereld, de wereld zal automatisch vertragen en er

zal meer gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn zonder oordeel.

Ik zou zeggen..volg zeker mijn instagram account en stories, want dat is mijn enige

social media kanaal waar ik voluit op ga. Eenvoudig & simpel. Overal aanwezig

moeten zijn, dat is echt niets voor mij. Mijn energie komt van alleen zijn. Ook al vind

ik het echt magisch om te verbinden met mensen.

Ik wens jou nogmaals veel plezier en als je dat graag wil ...deel je foto's en avonturen 

en tag mij op instagram. Zo kunnen we alvast de wereld wat positieve vibes

doorsturen. Je kan mij op instagram vinden onder Els AJ Aerts Diatta. AJ staat

trouwens voor Adrienne en Jeanne. Mijn 2 liefste grootmoeders en inspiraties.

https://www.instagram.com/els.aj.aerts/ 

Weet dat je mij ook altijd een DM mag sturen op instagram en voor een gratis KLIK

gesprek mag contacteren via DM of mail: els@passion-for-life.be. Ik kijk graag even

met jou mee om alvast een eerste stap te zetten naar puur jezelf zijn. 

Slow Greetings & Bisou    Els xxx

wie ben ik?


