
Reacties van lezers 

Vele lezers hebben gereageerd op het boek "De kracht van kwetsbaarheid". Hieronder zijn een 
aantal citaten weergegeven: 

Je boek is een cadeau in alle opzichten. Een cadeau aan mij, aan het leven en aan allen die 
het echte leven zoeken. Ik vind het zo mooi, dit boek van jou en Tara; onzegbaar mooi. Je 
woorden raken leven en dood; raken de kern aan van elke cel. Dieper dan ontroering. Ik zal 
het meer dan één keer lezen, uitlenen en aanraden. (Conny Coppen, natuurgeneeskundig 
therapeut) 

Ik heb op dit moment een heftige confrontatie met een tweetal bestuursleden, het gaat over 
respect en gelijkwaardigheid. Genoemde bestuurders opteren voor macht en maximale 
beheersbaarheid. Dit conflicteert met mijn mensbeeld, wereldbeeld en eigen waardigheid. Het 
lezen van jouw boek heeft me geholpen om fysiek en mentaal in evenwicht te blijven en 
krachtig in de situatie te staan. (directeur van een onderwijsorganisatie) 

Ik heb net je boek uit. Net als op de conferentie kwam alles binnen met emoties. Ik las op z’n 
minst met een brok in mijn keel, maar vaak ook met tranen. Ik heb (bewust) geen kinderen, 
maar je verhaal spreekt wel zo’n oergevoel aan. Het was voor mij heel bijzonder om op deze 
manier bij mijn gevoel te komen, of bij gevoelens die ik niet kende of vermoedde, en bij 
oerkrachten. Ik voelde me gezien, al ken je me niet. (commercieel manager) 

Veel vond ik terug in je boek en daar kan ik gek genoeg in rusten nu, in die herkenning. 
Vrouwen, moeders, dochters, we zijn niet alleen, ik voel me verbonden en sterk. We kunnen 
het dragen (en soms ook niet). Ieder verhaal is uniek, maar voor mij was het heerlijk jouw 
verhaal te herkennen, jouw gevecht, je pijn, je verdriet en jouw geluk. (Anja Gerritsen, 
moeder van Lisa) 

 


