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Wat leuk om weer een keer een magazine 
te maken en als onderwerp “Houden Van 
Jezelf”. In mijn beleving een heel belangrijk 
onderwerp. 

Houd je van jezelf, dan straal je dat uit. Je 
voelt dat jij er mag zijn. Je praat positief 
tegen jezelf en over jezelf. Je stimuleert je-
zelf. Je vergroot jouw vermogen om liefde 
te ontvangen en te geven. Jij weet dat je de 
moeite waard bent om van te houden.

Hoe laat jij anderen zien dat je van ze houdt? 

Je zorgt voor ze, je steunt ze onvoorwaarde-
lijk, je praat bemoeidigend, je bent attent, je 
steunt, je geeft ze aandacht, je geeft ze een 
cadeau, je luistert wat er speelt. 

Daden zeggen meer dan woorden. 

Op deze manier moet je ook met jezelf om-
gaan. 

Ik hoop dat dit magazine inspirerend en mo-
tiverend mag zijn om ervoor te zorgen dat je 
goed voor jezelf gaat zorgen. Je leeft maar 
ene keer en niemand heeft je een morgen 
beloofd. 

Liefs, Marian 

feel good magazine

http://www.justbeyou.nl http://www.justbeyou.nl
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5

door Marjolein Verkaick

Geeft groen je meer 
zelfvertrouwen?
Dit lijkt misschien op het eerste gezicht een rare vraag maar ik 
kan er volmondig JA op antwoorden. Het gaat nu niet om kle-
ren in de kleur groen (al vind ik legergroen echt een prachtige 
kleur die bij elke haar- en huidskleur mooi uitkomt) maar ik heb 
het over groen eten.

Misschien heb je het ook al eens ervaren. Als je een paar dagen 
goed en gezond eet met veel verse groentes,fruit, water, krui-
denthee en zonder alle bewerkte voeding, suikers, alcohol en 
koffie voel je je een ander mens. Door de keuze te maken dat 
je het waard bent om gezond te eten (en die misschien net te 
strakke prachtige broek toch wel weer aan te willen voor dat 
ene feestje;-)) verandert er meer dan alleen van de buitenkant 
te zien is.

Door gezond te eten zie je vaak al heel snel een mooiere huid 
te voorschijn komen. Persoonlijk was dit voor mij een van de 
grootste motivaties om gezonder en groener te gaan eten. 
Vanaf mijn 14e heb ik enorm veel last gehad van pukkels en 
een rode huid, verschrikkelijk vond ik het en het deed niet veel 
goeds voor mijn zelfvertrouwen. 

Ik kreeg daarom op mijn 16e een hele zware pil, de Diane. Deze 
pil droogt je huid zo uit dat het voor geen enkele pukkel meer 
mogelijk is om te verschijnen. Ik was er dolblij mee maar baalde 
wel dat ik in een korte tijd behoorlijk was aangekomen door 
de pil. Toch bleef ik de pil slikken omdat ik bang was weer een 
slechte huid terug te krijgen.

Jaren later ging ik me steeds meer verdiepen in gezonde voe-
ding en leerde ik dat een onregelmatige huid weergeeft hoe je 
gezondheid van binnen is. Je huid is namelijk 1 van de 5 ont-
giftingsorganen en als je lever, darmen en nieren niet optimaal 
kunnen functioneren komen de “niet wenselijke stoffen” ge-
woon via je huid naar buiten. Heel logisch vond ik het eigenlijk, 
als je de bron niet aanpakt blijft het probleem doorkabbelen. 

Ik begon steeds gezonder te eten en merkte een enorm ver-
schil in mijn energie niveau, ik begon af te vallen en mijn huid 
werd weer iets minder droog (Diane was toen nog steeds in 
mijn leven dus ik onderdrukte mijn pukkels waardoor mijn huid 
enorm was uitgedroogd)

zelfver-
trouwen?

groen
Geeft

 
je meer 

Simpele mango
Benodigdheden:

• 1 grote rijpe mango
• 1 appel
• 1 citroen zonder schil
• 150 gram jonge bladspinazie
• water zoveel als je wilt

Voeg al het fruit toe aan de blender en voeg 
evenveel water toe. Blend tot je een egale 
fruitsmoothie hebt gekregen. Voeg daarna 
de spinazie toe en blend nogmaals. Enjoy!

Voor meer makkelijk te maken 
groene smoothie recepten kan 
je kijken op: 
www.groenesmoothies.nl
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Toen ik me zo goed begon te voelen heb ik be-
sloten om afscheid te nemen van Diane. Ik stop-
te met de pil en kreeg toen een enorme ontgif-
tings reactie cadeau;-) Mijn hele bovenlichaam 
en gezicht zaten onder de rode vlekken en puk-
kels maar ik wist dat dit slecht tijdelijk zou zijn 
en bleef doorgaan met mijn groene regime. Het 
koste me zo’n twee weken om mijn huid weer 
rustig te krijgen en sindsdien ben ik heel erg blij 
met mijn huidje.

Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe je een 
mooie huid kunt krijgen zonder er medische 
middelen voor te hoeven gebruiken deel ik 
graag de tips met je.

•  Drink dagelijks een groene smoothie. Gooi 
je favoriete fruit met wat bladgroentes in de 
blender met wat water en blend tot je een 
heerlijke romige groene smoothie hebt. Het 
klinkt misschien nog heel vreemd voor je 
maar door het fruit proef je de bladgroentes 
niet  en krijg je toch al je groentes binnen die 
je nodig hebt, ideaal toch? Neem de smoot-
hie als tussendoortje of als een maaltijdver-
vanger, je zult het vast heerlijk vinden.

Op de vorige pagina zie je een voorbeeld van 
een heel makkelijk maar heerlijk recept.

Voor meer makkelijk te maken groene smoot-
hie recepten kan je kijken door op onderstaan-
de link te klikken: 
www.groenesmoothies.nl

•  Laat 1 van je maaltijden bestaan uit een sa-
lade. Gebruik in je salade alles wat je lekker 
vindt maar laat koolhydraten hierbij weg. Je 
kunt bijvoorbeeld een heerlijke salade ma-
ken met olijfjes, tomaten, komkommer, al-
falfa kiemen en gerookte zalm

•  Laat zuivel weg voor enkele weken en kijk 
hoe je lichaam hierop reageert. Meer dan 
75% van de mensen zijn intolerant voor lacto-
se en zonder dit te weten kan het voor veel 
onverklaarbare klachten zorgen in je mooie 
lichaam.

•  Laat gluten een tijd achterwege (liefst voor 
altijd). Ook gluten zijn heel belastend voor je 
lichaam, met name voor je darmen. 

• Beweeg dagelijks, in de buitenlucht, een 
korte High Intensity Training of een lekkere 
zumbales. Het maakt niet uit zolang je er 
maar plezier in hebt en lekker van die bank 
afkomt;-)

• Drink genoeg water. Dat is voor iedereen 
verschillend maar een goede indicator of je 
voldoende drinkt is de kleur en geur van je 
urine. Deze zou niet vies mogen ruiken en de 
kleur mag lichtgeel zijn.

Wanneer je deze tips voor een 
groener leven gaat gebruiken 
zal je merken dat je je een stuk 

zelfverzekerder gaat voelen. 
Een stralend lichaam van bin-
nen is een stralend lichaam 

van buiten;-)

Artikel geschreven door: 
Marjolijn Verkaik, Die Hard groene smoothie fan 
en auteur van het groene smoothie recepten-
boek “50 groene smoothies in een handomdraai”  

 >> Meer weten? KLIK HIER

Ben je (even) de weg kwijt en wil je weer of meer geluk ervaren?
Wil je eindelijk je positiviteit, geluk en 

innerlijke voldoening verhogen?
Of Wil je gewoon weer lekker in je vel zitten?

Het Mooiste Wat je kunt worden is jezelf kan jou helpen…..

Ontdek in 12 weken alles over “Het mooiste wat je kunt worden is jezelf” 
en wat de voordelen zijn voor jou!

Geen theoretische video’s of uitleg, nee ik neem je mee op weg om weer de stralenden JIJ te worden!
De komende 12 weken neem ik je mee op onderzoek en leer je het geheim kennen en deel ik veel informatie, 
strategieën en technieken om een stralende JIJ te worden.

Wat ga jij ontdekken?
♥ Ontdekken wat voor jou belangrijk is

♥ Positief worden

♥ Hoe het geloof in jezelf te vergroten

♥ Vertrouwen leert hebben

♥ Meer energie krijgen

♥ Leer ontspannen

♥ Er goed uitzien en je geweldig voelen.

♥ Hoe je uitstekende relaties kunt aangaan

♥ Zelfvertrouwen

♥ Hoe te focussen

♥ Op een nieuwe manier tegen het leven aan te kijken

Een verandering kan zich heel snel voordoen. Als jij maar vertrouwen hebt en in 
jezelf gelooft en in de mogelijkheden om vooruit te komen (op elke gebied in je 
leven), dan kunnen de verandering die jij wens worden gemaakt.
Dit coaching programma laat zien hoe je een superzelfverzekerde nieuwe jij 
wordt op verschillende gebieden in je leven en werkelijk resultaat boekt.

Speciale actie voor de lezers van 
dit magazine!

>> KLIK HIER<<
gebruik deze couponcode bij het afrekenen: 

JbymagHM en ontvang 10% korting!

10% korting
kortingscode: JbymagHM

http://www.paypro.nl/producten/50_Groene_Smoothies_in_een_Handomdraai/3925/18260
http://www.paypro.nl/producten/50_Groene_Smoothies_in_een_Handomdraai/3925/18260
http://justbeyou.nl/product/online-cursus-mooiste-kunt-worden-jezelf/
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1 Ik ben die ik ben. Met dit lichaam en deze geest moet ik het doen. Dit is alles wat ik heb. Ik kan 
niet meer ruilen. Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn; zonder mij, zoals ik op dit moment 
ben, was de schepping niet volledig. Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik 
(nog) niet kan.  

2 Ik hoef niet perfect te zijn. Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan. Perfectie is stilstand en stil-
stand is dood. Ik leef dus ik maak fouten. Ik mag ook fouten maken. Van fouten leer ik. Sterker 
nog: ik ben perfect, juist omdat ik de fouten maak die ik maak! Zo houd ik de evolutie op gang.

3 Ik krijg precies wat ik nodig heb. Alles helpt mij om mijn opdracht op aarde te vervullen – 
ook de tegenslagen en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de verloren liefdes en de gebroken 
harten. Als ik dat nu niet zie, zal ik het later wel zien. Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles 
nog veel erger had kunnen zijn.

4  Ik hoef alleen maar volstrekt eerlijk naar mezelf te zijn. Soms moet ik selectief met de waarheid 
omgaan. Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd liefdevol, integendeel. En soms 
moet ik mezelf beschermen, dat is nu eenmaal zo in deze wereld. Als ik maar niet lieg tegen 
mezelf; als ik maar weet wat ik doe en waarom.

5 Ik kan het nooit de hele wereld naar de zin maken. Wat de een goed vindt, vindt de ander waar-
deloos. Er zal altijd iemand zijn die mij bekritiseert; er zal altijd iemand zijn die mij bewondert. Ik 
moet maar gewoon doen wat ik voel dat ik moet doen.

6 

 Ik houd mijn aandacht in het Nu. Oude koeien horen in de sloot. Alles is gebeurd omdat het 
moest gebeuren, het heeft geen zin er over te piekeren. Ook vage fantasieën over de toekomst 
verspillen energie. Nu is verreweg het boeiendste, interessantste moment van mijn leven, want 
alleen Nu gebeurt er echt, in vlees en bloed, wat er gebeurt! Gebruik maken van mijn geheugen 
en het opdiepen van nuttige herinneringen mag, maar ik ga niet zeuren.

7
  Ik houd mijn aandacht hier. Hier is mijn lichaam, dus hier ben ik. Hier is de belangrijkste plek 

op aarde! Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen,proeven – hier klopt mijn 
hart, hier haal ik adem, hier voel ik mijn spieren onder mijn vel. Ik ga niet zweven, geen twee 
dingen tegelijk doen met mijn geest, want dan doe ik er minstens eentje half. Ik ga me niet 
nodeloos druk maken over de eventuele gevoelens en gedachten van andere mensen over mij 
… elders. Ik ben hier.

8  Iedereen mag van mij genieten op zijn/haar eigen wijze. Ik ben hier nodig. Anderen leren van 
mij, ik leer van anderen. Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoef ik ook niet te weten. Ik 
laat iedereen zijn/haar oordeel over mij; positief of negatief. Ik mag genieten van complimen-
ten. Ik kan ook kritiek incasseren. En ik hoef niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren.

9  Ik hoef niet bang te zijn . Ik houd mijn angsten kritisch tegen het licht. Lijdt een mens niet het 
meest onder het lijden dat hij vreest? Ik wacht rustig af en ik bereid me voor, maar ik ga niet 
fantaseren over alle vreselijke dingen die eventueel ooit zouden kunnen gebeuren. Dat vind ik 
zonde van de tijd. We zien wel! Als alles goed gaat, heb ik gelukkig niet vergeefs geleden. En als 
er wel iets akeligs gebeurt, heb ik ten minste niet vooraf geleden.

10 Ik houd ontzettend veel van mezelf. Daarom kan ik ook van andere mensen houden. Net zoals 
ik houd van dieren, planten, bomen, rotsen. En alles houd van mij. De stoel waarop ik zit, houd 
van mij. Het tijdschrift dat ik in mijn handen heb, houd van mij. De zon bemint mij, de maan ook.

De 10 geboden 
       voor

     Zelfliefde

Alles is Liefde en ik ben daarvan een kostbaar 
liefdevol deeltje in het oneindige Heelal.
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Het is lastig om goed te kunnen uitdrukken hoe belangrijk het is om van jezelf te hou-
den. Het is iets wat ik de laatste jaren heb geleerd.
Het is nu het juiste moment om verliefd te worden op jezelf. Kijk in de spiegel en word 
verliefd op die persoon.

Accepteer de gebreken, het feit dat je niet volmaakt bent en accepteer de liefde. Nie-
mand is perfect in deze wereld en niemand zal dat ooit zijn.  Het is ok om niet perfect 
te zijn. Stop met de kritiek op jezelf over elk klein detail. Het is een verspilling van tijd 
en energie om jezelf steeds aan te vallen. Focus op de betere dingen in het leven. Bouw 
aan een muur van positiviteit.
Mensen zien altijd wat je in jezelf ziet. Dus focus in op de goede.

Hoe stimuleer je je gevoel van eigenwaarde?
Oftewel hoe hou je nu eigenlijk van jezelf?

Door eerst van jezelf te houden kan je daarna aan de slag met de ontwikkeling van rela-
ties met anderen. Veel mensen gaan op zoek naar relaties om de leegte in zichzelf op te 
vullen. Het vinden van een geode relatie met jezelf is veel moeilijker!
Als je last hebt van een laag zelfvertrouwen? Dan zal het waarschijnlijk ook een stukje 
ontbreken aan zelfliefde, Je geest kan zo gevuld zijn met saboterende gedachten, dat 
houden van jezelf niet natuurlijk meer is.
Zoals al vaker geschreven: waar je je op focust dat groeit. Als je niet van jezelf houdt, 
vertel je eigenlijk tegen het universum dat je het niet waard ben om van te houden.
Indien je bewust bent dat het je ontbreekt aan zelfliefde dan kan je een keuze maken 
om hier mee aan de slag te gaan.
Hieronder een aantal manieren waarvan ik denk dat ze je behulpzaam zullen zijn:
Denk maar aan een bloem, deze moet ook eerst water hebben om te groeien. Leer om 
jezelf te koesteren in elk opzicht.

17 tips om van jezelf 
te houden:
1. Kijk in de spiegel en word ver-
liefd op jezelf.
Vertel je spiegelbeeld eens hoe geweldig je 
bent. Zeg eens hardop je mooie en goede kwali-
teiten. Ja, iedereen heeft er veel van! Accepteer 
je tekortkomingen. Leer van je fouten.

2. Elimineer zelfkritiek.
Geef je jezelf vaak op je kop voor de kleinste 
dingen? Is er een klein stemmetje in je hoofd, 
dat vaak vertelt dat je niet goed genoeg bent, 
want je bent dom etc.. Als je vaak kritiek hebt 
op jezelf, neem dan actie om dit te verande-
ren. Buig het om in positieve zin. Als je een fout 
hebt gemaakt zeg dan bijvoorbeeld: “Marian, 
dat was niet slim van je maar het is knap dat je 
actie hebt ondernomen en hier heb je weer van 
geleerd”.

3. Wees vriendelijk en positief.
Mijn hele persoonlijke ontwikkeling en bouwen 
aan zelfvertrouwen is begonnen met het le-
ren om positief te denken. Je liefde voor jezelf 
groeit wanneer je begint met vriendelijk te zijn 
en positief te denken voornamelijk over jezelf. 
De liefde voor jezelf zal dan steeds meer groei-
en. Maak er een gewoonte van om je zelf een 
schouderklop te geven.

4. Erken je inspanning.
Het gaat niet om winnen of succes te hebben 
in alles wat je doet. Wat dacht je van de inspan-
ning die je doet? Erken dat je je best hebt ge-
daan zelfs als het resultaat niet is wat je ervan 
had verwacht.
(Tip: Heb geen verwachtingen)

5. Laat je zorgen los.
Het is afschuwelijk om je leven te leiden met 
constant zorgen van wat er zou kunnen gebeu-
ren. Wat denk je van de negatieve energie die 
dit geeft. Waar je je op focust dat groeit. Dus 
in plaats van zorgen maken, besteed je tijd aan 

het nadenken in oplossen wat  er kan helpen in 
zorgen te verminderen. Kom je er niet uit, laat 
het dan aan het universum over. Dingen zullen 
gaan zoals ze bedoeld zijn en vertrouw erop dat 
alles goed komt.

6. Vertrouw op jezelf.
Heb vertrouwen in jezelf. Weet dat het moge-
lijk is om dingen te veranderen. Visualiseer eens 
wat je wenst.

7. Vergeef jezelf.
Je hebt misschien in het verleden “fouten” 
gemaakt en dat is misschien de oorzaak dat je 
eigenwaarde minder is. Vergeef jezelf! Ieder-
een maakt fouten en het is niet nodig om jezelf 
onnodig te pijn te doen.

8. Wees eerlijk naar jezelf.
Om van jezelf te houden moet je eerlijk kijken 
naar je gevoelens. Ben je tevreden, erken de 
vreugde. Ben je verdrietig, erken het verdriet. 
Kijk oprecht naar je gevoelens. Lieg niet tegen 
jezelf. Begraaf ook je negatieve gevoelens niet. 
Als je erkent wat je voelt is dat weer een goede 
gids wat je gedachten zijn. En gedachten kan je 
veranderen zodat je weer verder kunt.

9. Maak  elke dag positieve 
affirmaties.
Affirmaties kunnen helpen je zelfvertrouwen 
te verhogen. Zeg bij voorbeeld tegen jezelf: “ik 
hou van mezelf en accepteer mezelf volledig.”

10.Dankbaarheid.
Toon dankbaarheid voor de persoon die je bent.
Ik heb geen leuke jeugd gehad maar ik ben nu 
dankbaar voor wat ik heb meegemaakt want 
anders was ik niet de persoon geworden die ik 
nu ben.
“Twintig jaar vanaf nu zul je meer teleurgesteld 
zijn over de dingen die je niet gedaan hebt dan 

degene die je deed.  Zeil weg uit de veilige haven. 
Vang de passaatwind in de zeilen. Ga verkennen. 

Droom. Ga ontdekken.”  -Mark Twain

17 tips om 
   van jezelf  te houden
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11.  Boost je zelfvertrouwen.
Maak een bewuste poging om te kijken naar 
mogelijkheden die kunnen helpen bij het verbe-
teren van je gevoel van eigenwaarde. Bijvoor-
beeld, als je bijzonder goed bent in communice-
ren, maak dan meer tijd vrij om je vaardigheden 
uit te breiden en van te genieten. Weet dat je 
deze vaardigheid hebt en het vergroot je ge-
voel van eigenwaarde.

12. Ontspannen.
Je moet jezelf de ruimte geven om pauzes te 
nemen. Besteed aandacht aan je gezondheid. 
Als je van jezelf houdt maak dan tijd vrij om te 
zorgen voor je lichaam. Vul je tijd eens met rust, 
stilte, rustgevende muziek of maak een wande-
ling in de natuur en geniet van de schoonheid 
van de natuur.

13. Plezier hebben.
Injecteer wat plezier in je leven. Het leven is 
bedoeld om plezier te hebben. Neem het leven 
of jezelf niet altijd te serieus. Als je zo over het 
leven kunt denken dan zal je automatisch ont-
spannen en stoppen met zorgen maken en/of 
piekeren over dingen die er niet toe doen of 
waar je niets aan kunt doen.

14. Zorg voor je lichaam.
Het is belangrijk dat je jezelf versterkt met juis-
te voeding en regelmatige lichaamsbeweging. 
Je lichaam is je tempel en je moet het behande-
len met respect, liefde en zorg. Je lichaam moet 
je hele leven lang mee en je kunt het niet ver-
vangen. Gebleken is dat gebrek aan zelfliefde 
vaak een oorzaak is van aandoeningen zoals 
eetstoornissen, obesitas etc. 
“Zorg goed voor je lichaam. Het is de enige plek 

waar je moet leven. “ Jim Rohn

15. Leren om schoonheid te zien.
Wanneer je leert om schoonheid in alles te zien, 
zie je ook de schoonheid in jezelf. Geniet van de 
fluitende vogels. Stop gewoon eens als je jonge 
eendjes ziet, ruik aan een bloem, geniet van de 
ondergaande zon en de mooie tinten ervan in 
de lucht.

16. Liefde is niet een gevoel maar 
een keuze.
Maak de keuze om van jezelf te houden. Wie 
verdient het meer? Hoe meer je van jezelf 
houdt, hoe meer je van iedereen om je heen 
kan houden. Maak de keuze om van jezelf te 
houden.

17. Zoek iets wat je leuk vindt aan 
jezelf en maak het bekend aan 
jezelf.
Als je weet dat je super atletisch, doe dan iets 
wat je zelfvertrouwen opbouwt op dat gebied. 
Besef dat zelfliefde komt uit jezelf en van nie-
mand anders.  Als je wacht op de liefde van 
een man of zelfs een vriend, dan krijg je niet de 
liefde die je nodig hebt. De persoon die je de 
meeste liefde geeft dat ben JEZELF! Het is als 
een doodlopende weg als je wacht totdat ie-
mand iets voor je doet. Dus neem NU de actie 
in jezelf lief te hebben.
Vraag jezelf af wat het is dat je nodig hebt, en 
voldoe aan deze behoeften.
Je dagen zijn in jouw handen. Niemand anders 
kan je zeggen hoe je van jezelf kunt houden.

Ter afsluiting zou ik willen zeggen dat veel van 
de beschikbare tijd we de schoonheid missen in 
het leven door te hard te rijden. Zie de schoon-
heid van dat leven heet. Vind tijd om de schoon-
heid te ontdekken in het midden van chaos, 
want het is er. Het gaat allemaal terug naar van 
jezelf te houden.

Als er mensen zijn die je naar beneden halen en 
die je pijn doen en/of hebben gedaan, kijk naar 
jezelf en realiseer wat je waard bent.
Om dat te doen moet je eerst wat vertragen. 

Elke dag is er weer een en een 
nieuwe kans om opnieuw te 

beginnen.

Het is nooit maar dan ook nooit 
te laat om jezelf lief te hebben.

Waarom is het belangrijk 
om van jezelf te houden?

Mensen en dingen zullen komen maar ook gaan in je leven. Maar jij hebt jezelf voor de rest van je 
leven. Je zal nooit in staat zijn om te kunnen ontsnappen van jezelf. Is het dan geen goed idee om 
goed te zorgen voor jezelf? Zorg goed voor jezelf want je zal met jezelf leven voor de rest van je 

leven. 

Hou je van jezelf dan zal je in staat zijn om grenzen te stellen en mensen zullen dan niet de macht 
hebben om je naar beneden te halen of om je pijn te doen. Als je jezelf geen pijn doet, waarom zal 

je dan toestaan dat anderen dit wel doen? .

Als je van jezelf houdt met je wel mooie eigenschappen evenals je “gebreken” dan zal je jezelf zijn 
en geen masker dragen. 

Je hebt niemand nodig om je gelukkig te maken want dat doe je al bij jezelf. Er is geen vulling nodig 
of je nu alleen bent of met veel mensen om je heen. Op deze manier zoek je gezelschap van andere 
mensen omdat je dat leuk vindt en niet omdat je afhankelijk van anderen bent om je goed te voe-

len. Anderen zullen genieten van je aanwezigheid omdat de vreugde van binnen komt. 

Wanneer je jezelf respecteert om wie je bent dan ben je ook in staat om gezonde relaties met ande-
ren op te bouwen. Kijk maar eens om je heen: je relaties met anderen zijn een weerspiegeling van 

de relatie die je hebt met jezelf. 

Houden van jezelf is het nemen van verantwoordelijkheid van je eigen leven en geluk. Je beslissin-
gen, keuzes, gevoelens en emoties zijn van jou en niemand anders. Het is niet nodig om anderen de 

schuld te geven van je pijn. Je leven is wat je er zelf van maakt. .

Wanneer je van jezelf houdt straal je een bepaalde vreugde en krachtige energie uit. Je krijgt een 
mooie uitstraling die anderen opvalt. Mensen zullen zich aangetrokken voelen tot jou. 

Houd van jezelf en kunt zijn wie je wilt zijn en niet wat anderen van je verwachten of dat je je druk 
maakt want anderen van je denken. Je weet wat je wilt en dat je alles verdiend en zal je niet snel 

genoegen nemen met minder. 

Liefde begint altijd aan de binnenkant.
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Het is OK om jezelf te zijn!

Het klinkt zo makkelijk he? Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik  in het 

verleden van alles heb gedaan voor andere mensen, zodat ze mij niet afwezen. 

Ik hield mijn mond dicht als ik mijn mening kon geven. Ik deed me anders voor. Ik 

dacht na over hoe ik zou handelen bij andere mensen en heb dingen gezegd om 

aandacht te krijgen. Met andere woorden: Ik was mezelf niet meer en was iemand 

anders aan het behagen.

Wat doe je dan?  Je haalt jezelf naar beneden en eigenlijk lieg je ook nog tegen 

de andere persoon. Je bent tenslotte op dat moment niet jezelf. Je doet je voor als 

iemand anders, je speelt een rol. Het antwoord is simpel maar ook lastig: 

Just Be You. 
Het mooiste wat je kan worden is jezelf!

Zet een punt achter om jezelf naar beneden te halen om 
iemand anders te behagen! 

Wees wie je bent al ben je anders dan de meeste mensen. Wat maakt het uit als je 

gek doet, een maatje meer hebt etc.?

Niet iedereen zal je leuk vinden en dat is ook goed en kan je 

gewoon weer verder gaan.

Een valse identiteit aannemen om de goedkeuring te krijgen is het ultieme verraad 

naar jezelf toe. We doen het omdat we houden van goedkeuring van andere men-

sen. Je bent een fundering aan het maken op drijfzand.

Stop met je druk te maken wat andere mensen van je 
denken en wees jezelf. De juiste personen zullen in je leven blijven en heb de 

moed, helderheid en zelfliefde om de verkeerde mensen te laten gaan. Er zullen 

weer andere mensen in je leven komen.

Wees jezelf! Ik daag je uit!

Het is OK om 
jezelf te zijn!
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50 ideeën 
voor 

persoonlijke 
ontwikkeling

♥ Doe elke dag iets wat je passie 
is.

♥ Eet eens wat anders dan dat je 
gewend bent.

♥ Geef morgen een wildvreemde 
eens een (gemeende) 
compliment

♥ Doe eens een hele dag extreem 
vriendelijk.

♥ Stop met het tolereren van 
energie etende mensen.

♥ Ontdoe je van 100 dingen die 
je in huis nooit gebruikt.

♥ Geeft jezelf eens een bedrag 
en geef alleen geld uit aan wat 
je   absoluut nodig hebt om te 
overleven.

♥ Schrijf een liefdesbrief en stu-
ur deze naar je geliefde.

♥ Organiseer een «zomaar» feestje

♥ Leg een dankbaaheiddagboek 
aan en schrijf elke dag vijf din-
gen op waar je dankbaar voor 
bent.

♥ Vergeet niet dat niets blijvend 
is. Heb je een slechte ervaring, 
dit gaat weer voorbij. Heb je een 
mooie ervaring, dit gaat weer 
voorbij.

♥ Luister naar de ideeën van 
anderen maar volg je eigen hart.

♥ Maak er een gewoonte van om 
op een afspraak tien minuten 
te vroeg te zijn.

♥ Neem het leven een keer niet zo 
serieus. Lach maak plezier.

♥ De volgende keer dat je in een 
speeltuin bent of ziet, ga eens 
lekker schommelen.

♥ Tel de dagen dat je nog den-
kt te leven. Bepaal wie je wilt 
zijn en stel je doelen.

♥ Zet de televisie uit. Kijk niet 
naar negatief nieuws.

♥ Mediteer. Ga eens tien minuten 
per dag zitten. Ogen dicht en 
focus op je ademhaling.

♥ Maak een voor elke maand een 
doel en zet elke dag een stap 
om naar je doel toe te werken.

♥ Vertel de mensen om je heen 
van je doel. De mensen om je 
heen kunnen je dan stimuleren 
om je doel te behalen.

♥ Lees eens een auto biografie van 
een persoon die bewondert.

Persoonlijk ontwikkeling is een weg. Een weg die je niet 
snel kan afleggen. Af en toe is de weg vrij maar bevat ook hob-

bels en opstoppingen. Heb geen haast. Werk elke dag aan jezelf 
om te zijn wie je wilt zijn in het leven.
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♥ Lees elke dag een hoofdstuk 
van een boek.

♥ Kijk en/of lees elke ochtend iets 
dat je inspireert.

♥ Drink geen alcohol.

♥ Neem elke avond tien minuten 
de tijd om te kijken wat er de dag 
goed is gegaan.

♥ Spreek eens iemand aan die je 
vaak ziet maar eigenlijk nooit een 
gesprek mee hebt.

♥ Vraag jezelf elke dag af: “Wie 
ben ik en wat ga ik vandaag 
creëren?

♥ Wees een voorbeeld voor 
iemand.

♥ Zeg positieve affimaties op.

♥ Ben je boos op iemand? Schrijf 
een vergiffenis brief.

♥ Schrijf een brief aan je 
toekomstige zelf

♥ Loop vandaag eens langzamer. 
Eet langzamer, rijd langzamer, 
praat langzamer. Alles 
langzamer.

♥ Leef in het NU.

♥ Focus je op positieve gedachten. 
Zeg «stop» tegen een negatieve 
gedachten.

♥ Schrijf op wat je allemaal hebt 
en stop je met zorgen mak-
en wat je niet hebt.

♥ Kijk eens wat er allemaal in 
je koelkast staat en gooi de 
ongezonde dingen weg.

♥ Beweeg elke dag, al is het maar 
een klein blokje om.

♥ Nodig vrienden uit en speel ‹s 
nachts een spel.

♥ Ga eens aan de andere kant 

liggen in bed dan dat je ge-
wend bent.

♥ Koop een ander soort brood als 
normaal.

♥ Besef dat je altijd een keuze 
hebt.

♥ Lees inspirerende boeken.

♥ Kijk eens naar de behoefte 
van je familie en/of vrien-
den en misschien kan je hen 
ergens mee helpen.

♥ Schrijf een brief aan je ouders 
om ze te bedanken dat je op 
deze wereld bent.

♥ Ben je niet blij met je werk? 
Doe wat er in je vermogen ligt 
om ander werk te zoeken. Het 
leven is te kort om 8 uur per dag 
ongelukkig te zijn.

♥ Ben een voorbeeld voor 
anderen.

♥ Je kan altijd opnieuw beginnen.

♥ Behandel iedereen even vrien-
delijk, ook al zijn ze dat niet 
tegen jou.

♥ Vertel geen enkel leugen(tje) 
meer.

♥ Wordt elke ochtend 30 minuten 
eerder zodat je je niet meer 
hoeft te haasten

Ondanks de opstoppingen die je tegenkomt, geef 
nooit op! Blijf vertrouwen houden.

Je bent moediger dan je denkt, sterker dan je 
lijkt, slimmer dan je denkt, en tot veel meer 

in staat dan je ooit had kunnen dromen.

http://justbeyou.nl/boekentips/
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Wouter ter Reehorst vertelt...
Gooi een steen in je vijver!

“Er gebeurt niets, tot iets beweegt” zijn woorden van de grootste wetenschapper van de 
twintigste eeuw. Deze zes woorden van Albert Einstein geven misschien wel het best aan wat 
het verschil kan zijn tussen een succesvol leven en een leven in middelmatigheid. Een verschil 
dat wellicht helemaal niet zo groot is als je zou denken. De grootste bijdrage van Einstein aan 
de wetenschap is natuurlijk zijn relativiteitstheorie, maar deze woorden zijn misschien nog wel 
belangrijker. In ieder geval belangrijker voor jou.

Pas nadat je een steen in je vijver hebt gegooid, gaat er iets bewegen en gaat er iets gebeuren. 
De vijver is een metafoor, dat geldt ook voor de steen. Jouw ideeën kunnen kostbare pareltjes 
zijn die de wereld kunnen veranderen, maar een goede voorbereiding is vaak van onschatbare 
waarde en kennis en wijsheid zijn essentieel bij het nastreven van de doelen in je leven. Toch 
zijn ideeën, voorbereiding, kennis en wijsheid zinloos zonder actie. Want actie is het beginpunt 
van alle vooruitgang. Met andere woorden, een idee heeft op zich geen intrinsieke waarde. 
Het moet worden gecombineerd met actie. Het is de actie die de navelstreng doorknipt en een 
idee tot leven brengt.

Realiteit
Nog even over die actie. Actie maakt dat een idee uitgroeit tot een beleving, een ervaring. En 
actie creëert realiteit. Neem bijvoorbeeld Amazon. Als we het hebben over een eenvoudig 
idee, wat kan er dan nog eenvoudiger zijn, nog meer voor de hand liggen en nog ‘saaier’ zijn 
dan boeken verkopen op internet? Ik betwijfel of Jeff Bezos de eerste was die een idee had 
van een onderneming als Amazon. Maar wat is dan het verschil tussen Jeff Bezos en andere 
boekenverkopers op het web?

Zodra hij de stap zette, liet Jeff Bezos zich niet tegenhouden door ‘een klein probleem’ als 
de eerste jaren geen winst maken. In plaats daarvan ondernam hij consequent en consistent 
actie op twee fronten: vergroten van het belangrijkste bezit van Amazon – haar klantenkring 
– en telkens opnieuw Wall Street overtuigen weer miljoenen dollars te investeren in dat 
belangrijkste bezit van de onderneming – de klanten. En als je zelf ooit hebt geprobeerd om 
investeerders aan te trekken voor een – zeker in de eerste jaren – geldverslindend project, dan 
weet je wat voor een enorme prestatie Jeff Bezos heeft geleverd. 

Doener
De boodschap is duidelijk: Het is niet wat je kunt doen dat telt, het is wat je werkelijk doet.
Tijdens een presentatie was de oprichter van Atari Computer heel duidelijk toen hij zei “de 
belangrijkste stap is dat je opstaat en iets gaat doen. Zo eenvoudig is het. Veel mensen zitten 
boordevol ideeën, maar slechts een paar van hen nemen de beslissing om er ook iets mee 
te doen. Niet morgen en niet volgende week. Maar vandaag. De echte ondernemer is een 
doener, geen dromer.” Kort gezegd: de succesvolle implementatie van één goed idee is meer 
waard dan duizend goede ideeën waar niets mee wordt gedaan.

Actie is één van de kenmerken van leven. En als je kijkt naar de enorme energie die het in actie 
zetten van dingen je kan geven, dan begrijp je ook dat nietsdoen - weerstand tegen actie – niet 

Wouter ter Reehorst (1960) 

is auteur van Succesvol als 
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natuurlijk is. Een boom stopt ook nooit met groeien, al wordt het groeitempo in de winter 
natuurlijk wel aangepast aan de omstandigheden. Leven is actie. Actie is groei.

Je kent ongetwijfeld de onderstaande parabel, maar die is zo kenmerkend dat ik haar toch wil 
vertellen.

Elke ochtend wordt in Afrika een gazelle wakker. Die gazelle weet dat ze sneller moet rennen 
dan de snelste leeuw, anders wordt ze gedood.
Elke ochtend wordt in Afrika een leeuw wakker. Die leeuw weet dat hij sneller moet rennen 
dat de langzaamste gazelle, anders verhongert hij.
Het maakt niet uit of je een leeuw of een gazelle bent; zodra de zon opkomt, kun je beter maar 
heel hard rennen.

Altijd concurrentie
In theorie klinkt een leven zonder stress heel aantrekkelijk, maar in de praktijk kent het leven 
een zekere urgentie. Vooral als je van je leven een betekenisvolle reis wilt maken. Want één 
ding is duidelijk, het leven is eindig en je weet niet wanneer de jou toegekende tijd voorbij is. 
Ten tweede is het leven een competitie. Ongeacht de situatie, je bent altijd in concurrentie 
met andere mensen. Zakelijk ben je bezig met concurrentie, wil je een leuke huwelijkspartner 
ben je in concurrentie, je concurreert om de aandacht van anderen – je bent constant en op 
zoveel manieren bezig met competitie, dat je je het niet eens realiseert. Dus als je niet wilt 
dat je concurrenten je op een achterstand zetten, dan is het essentieel dat je je focust op het 
in actie komen. Wat die actie dan ook is. Je kunt het niet langer uitstellen, je moet zorgen dat 
je elke dag weer een stukje vooruitgang boekt. Net als die boom, die is de afgelopen 24 uur 
ook weer iets gegroeid.

Vermoeiend of iets anders?
Klinkt het idee van in actie komen vermoeiend, denk dan aan de waarschuwing van Mark 
Twain: “Over twintig jaar zul je meer teleurgesteld zijn over de dingen die je niet hebt gedaan 
dan over de dingen die je wel hebt gedaan.” En het woord teleurgesteld mag je hier ook 
vervangen door het woord spijt. Nu we het daarover hebben, waarom zou je bang zijn om 
die steen in je vijver te gooien? Bang voor mislukking? Probeer je dan eens voor te stellen 
hoe je leven eruit zou zien als je nog dertig, veertig jaar op dezelfde manier zou moeten 
doorsukkelen. In de wetenschap dat je kansen hebt laten liggen. Dat zou pas echte horror 
zijn. 

Nog even over Einstein, want die had ook een formule voor succes. In een volgend artikel 
komt deze formule aan bod. Want of je nu een gazelle of een leeuw bent, het is natuurlijk 
wel belangrijk dat je weet in welke richting je moet rennen. Mag ik voorstellen dat je nu 
begint met een steen in je vijver te gooien? Laat me weten hoe groot de steen was die je hebt 
opgeraapt. Ik ben gek op succesverhalen.

Interesse in Wouter’s boek “succesvol als ZZP-er” ?

>> KLIK HIER VOOR MEER INFO <<

Bedankt!
Liefs, Marian

Fijn dat je mijn cadeautje hebt ontvangen. Ik hoop dat je met plezier dit 
magazine hebt gelezen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 

me bereiken via http://justbeyou.nl/contact
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