
Blij zijn met jezelf 

Zeven praktische inzichten 
voor meer geluk in je leven 

Om gelukkig te zijn moet je iets 
doen waar je gelukkig van wordt. 
(Johan Cruijff)
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Om te beginnen 

Helaas, in dit boekje staat niets nieuws. Alles wat er in staat, weet je al. Het mysterie 
van het leven wordt hier niet verklaard. Da’s pech hebben. Maar wat is het dan wel? 
Waarom zou je het dan lezen als er toch niets nieuws in staat. 

Ik ben ervan overtuigd dat je alle kennis al in je hebt. Dat je alles al weet wat je nodig 
hebt. Toch vergeet je het vaak weer. Trap je - net als ik - regelmatig in dezelfde 
valkuilen.  

Zie dit boekje daarom als een manier om weer even bewust bij een aantal belangrijke 
zaken in je leven stil te staan. En vooral: om iets met je kennis te dóen om zo 
gelukkiger en succesvoller te worden. 

Waarom zou je blij zijn met jezelf

Ik hoor het je bijna denken. Het leven is toch niet altijd zo leuk? Dit is zeker weer zo'n 
mooi praatje van een positiviteitsgoeroe. Zo iemand die de realiteit een beetje uit het 
oog verloren is. Die de hele dag met een big smile rondloopt onder het uitroepen van 
‘tsjakka!’. 

Inderdaad, er gebeuren vervelende dingen in het leven. Dingen die je lang niet altijd 
in de hand hebt. Wat je wél in de hand hebt, is de manier waarop je ermee omgaat 
en hoe je je voelt.  

Wat kun je doen 

De onderstaande inzichten en opdrachten kunnen je daarbij helpen. Belangrijk is dat 
je de opdrachten ook uitvoert. In je eigen tempo, op het moment dat jij dat wilt. 
Maar dóe ze wel, want als je alleen maar leest, gebeurt er niets.  

Belangrijk is óók dat je daadwerkelijk iets opschrijft. Dat mag uitgebreid in de vorm 
van een dagboekje, maar dat hoeft niet. Gewoon korte notities zijn ook prima. 
Sommigen vinden het prettig een heel klein notitieboekje te gebruiken of hun 
smartphone.  

Het maakt niet uit hoe je het doet, áls je het maar doet. Je hoeft het aan niemand te 
laten lezen. Je mag het van mij uiteindelijk weer weggooien, verscheuren of ritueel 
verbranden. Als je het maar eerst opschrijft.  
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Niet morgen maar nu

Neem het besluit dat je je goed wilt voelen. Niet morgen, niet over een tijdje, maar 
nu. Waarom? Omdat je dat verdient! 

Johan Cruijff verwoordde het ooit zo: 'Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je 
gelukkig van wordt.'  

Inzicht 1:  Je bent uniek 
'Niets heeft betekenis van zichzelf. Er is alleen de betekenis die jij eraan geeft.' 

Als jij niet blij bent met jezelf, wie moet het dan wel zijn? Jij hebt jouw karakter, jouw 
persoonlijkheid, jouw vaardigheden en jouw talenten. Daar heb je het mee te doen. 
En dat is prima. Dat is meer dan genoeg.  

Je hoeft niet iemand anders te zijn voordat je blij kunt zijn. Het is juist de kunst 
tevreden te zijn met wie je bent. Met jouw leven op dit moment. Richt je aandacht op 
je goede eigenschappen. Concentreer je op de mooie momenten. Focus op wat je blij 
maakt. Wees blij met jezelf en met je leven, het is geweldig!  

 Schrijf minimaal 10 dingen op waar je blij van wordt. Een mooie film, een 
compliment, een knuffel, een fijn gesprek met een vriend(in). 

Inzicht 2:  Je hebt talenten 
‘Een passiebloem groeit anders dan een roos. Uiteindelijk gaat het om het resultaat 
en dat is in beide gevallen schitterend.’ 

Wellicht ben je je er niet bewust van. Of ben je het een beetje vergeten, maar je hebt 
iets wat je beter kunt dan anderen. Een gave, een passie, een vaardigheid. Het maakt 
niet uit wat het is.  

Misschien kun je heel goed met kinderen omgaan, ben je heel goed in breien, heb je 
'groene vingers' of veel gevoel voor humor. Doe daar wat mee! Als je je talenten 
gebruikt, bevorder je je eigen geluk én dat van anderen. 

 Schrijf minimaal 5 dingen op waar je goed in bent. Dingen die je plezier en energie 
geven. En maak vervolgens tijd vrij om die dingen ook echt te doen.  
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Inzicht 3:  Je doet je best 
'Elke seconde is een deur naar onbegrensde mogelijkheden.' (Deepak Chopra) 

Het leven is niet altijd even gemakkelijk. Er is veel dat je aandacht vraagt: je werk, je 
kinderen, je relatie. Wanneer heb je echt aandacht voor jezelf? Soms kom je tijd te 
kort, ben je te moe om nog iets anders te doen.  

Bedenk dat je ondanks dat toch altijd je best doet. Je zet je in en probeert er elke dag 
opnieuw wat van te maken. Het zit in je karakter om je situatie te verbeteren. Je doet 
je best en dat is genoeg. Wees tevreden met wat je bereikt. 

 Schrijf minimaal 5 dingen op die je vandaag gedaan hebt en waar je tevreden over 
bent. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein ze zijn.   

Inzicht 4:  Je hebt mensen die om je geven 
‘Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent.’ 

Er zijn mensen in je leven die jou de moeite waard vinden. Familieleden, vrienden, 
collega’s, een partner. Kijk eens naar jezelf door de ogen van die mensen. Waarom 
geven ze om je? Waarom zijn ze graag in jouw gezelschap? Waarom vinden ze jou de 
moeite waard en wat zegt dat over jou? 

 Schrijf minimaal 5 dingen op waarom anderen jou waarderen. En als je het niet 
goed weet: vraag het gewoon eens aan ze. 

Inzicht 5:  Je betekent iets voor anderen 
Wim, een vriend van mij, kreeg als kerstcadeau een auto van zijn broer. Op 
kerstavond toen Wim net van kantoor kwam, liep een jongen bewonderend rond de 
nieuwe, glimmende auto van Wim. ‘Is dit uw auto, meneer?’ vroeg hij. Wim knikte. 
‘Ik kreeg hem cadeau van mijn broer.' De jongen was heel verbaasd: ‘Bedoelt u dat 
uw broer u deze auto cadeau gaf en dat het u helemaal niets heeft gekost? Jeetje, ik 
wou…..’ Hij aarzelde. Natuurlijk wist Wim wat de jongen wilde. Zo’n auto wilde hij 
natuurlijk ook cadeau krijgen! Maar wat de jongen vervolgens zei was iets wat Wim 
helemaal niet verwachtte. De jongen vulde aan: ‘Ik wou... dat ik zo’n broer kon zijn.' 

Elke dag kom je mensen tegen. Iedereen die je tegenkomt geef jij iets mee van jezelf. 
Door wat je zegt en hoe je je gedraagt. Je biedt een luisterend oor. Geeft een 
compliment. Een tip. Al deze dingen hebben impact op de mensen in je omgeving. 
Vaak zonder dat je je ervan bewust bent.  
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Wat je ook doet en wie je ook bent, je betekent altijd iets voor anderen. En vaak is 
die invloed groter dan je denkt. Doe eens heel bewust iets voor een ander. Een klein 
karweitje. Luister eens echt naar iemands verhaal. Geef een compliment. Zie je 
iemand zonder glimlach, schenk ‘m de jouwe. Door hun blijdschap voel jij je ook 
automatisch beter. 

 Schrijf minimaal 5 dingen op die je heel bewust voor een ander gedaan hebt. Ga 
ook na hoe het voor je voelde.  

Inzicht 6:  Je kunt alles veranderen 
'Het is nooit te laat om te worden wie je had willen zijn.' 

Je kunt alles veranderen wat je wilt. Alles wat je hebt en ziet in je leven is het 
resultaat van je beslissingen in het verleden. Ben je niet tevreden met wat je hebt en 
wie je bent? Neem dan andere beslissingen. Maak betere keuzes. Je hebt de vrijheid 
om alles te kiezen wat je wilt.  

Je hebt het vermogen je leven in te richten zoals je wenst. De enige beperkingen die 
er zijn, zitten in je hoofd. Bedenkt dat kleine doelen beter werken dan grote die ver 
weg liggen. KISS: Keep It Stupid Simple. 

Je kunt besluiten dat je volgend jaar minister-president wilt zijn. En natuurlijk sluit ik 
niet uit dat het je gaat lukken. Om een goed gevoel te krijgen, is het echter belangrijk 
dat je kleine stappen zet. Ruim je kamer op, schrijf die sollicitatiebrief, koop een 
staatslot. 

 Maak een lijstje met minimaal 5 dingen die je anders wilt. Het maakt niet uit wat 
het is, maar houd het voorlopig klein, zodat je snel succes boekt. 

Inzicht 7:  Je leeft nu 

'Wat voor dag is het,' vroeg Uil. 
'`t Is vandaag!' piepte Knorretje. 
'Mijn lievelingsdag,' zei Poeh. 

Het leven is een prachtig geschenk. Het is een catalogus waaruit je ervaringen kiest. 
Voor je het weet is het voorbij en hoe ouder je bent, hoe sneller het voorbij lijkt te 
gaan. Geluk ligt altijd in het nu, het is de afwezigheid van zorgen die gelukkig maakt.  

Als je weet dat er nu niets ontbreekt aan jezelf en je leven, voel je je tevreden en 
gelukkig. Toegegeven. De media staan bol van de berichtgeving over criminaliteit. 

http://www.andrz.nl/


Copyright  2017 ANDRZ Coaching & Training | www.andrz.nl          5 | P a g i n a

Over toenemende verhuftering in de maatschappij en de integratieproblematiek. Er is 
een economische crisis en je gaat meer betalen voor de zorg. Je moet langer 
doorwerken en krijgt voorlopig geen loonsverhoging.  

Allemaal waar. En toch, vergeleken met al die mensen die geen eten, drinken of een 
dak boven hun hoofd hebben, heb je het meer dan goed. Je hebt een beter leven dan 
wie dan ook in de geschiedenis van de mensheid. Er is nog nooit zo weinig oorlog 
geweest, nog nooit zoveel rijkdom en luxe, nog nooit zoveel mogelijkheden en nog 
nooit zoveel vrijheid. Er is nog nooit zoveel reden voor blijdschap geweest. 

 Leg dit boekje maar even weg en ga iets doen wat je fijn vindt. Nee, niet verder 
lezen. Gewoon doen. Nu! Daarna mag je opschrijven wat het was en hoe het voelde. 

Pas de 7 inzichten toe in je leven 
‘Als je met een probleem geconfronteerd wordt, denk dan goed na. Is er een 
oplossing, dan heeft het geen zin je zorgen te maken. Is er geen oplossing, dan heeft 
het evenmin zin je zorgen te maken.’ (Tenzin Gyatso - 14e Dalai Lama) 

Er is geen enkele goede reden om niet blij te zijn. Je hebt niet altijd invloed op wat er 
gebeurt. Je auto krijgt een lekke band. Je kind heeft een griepje. Je allermooiste vaas 
valt in stukken. Wat gebeurt is, is gebeurd. Daar valt weinig meer aan te veranderen.  

Je voelt je echter beter als je blij bent. Bedenk één echt voordeel van je slecht voelen 
en je mag dit boekje weggooien. 

Aan de slag 

Ben je geïnspireerd geraakt? Begin dan vandaag nog met het toepassen van de 7 
inzichten in dit boekje. Je hoeft ze niet per se in dezelfde volgorde toe te passen en je 
hoeft ze ook niet volledig toe te passen. 

Maar: als je de 7 opdrachten écht uitvoert, kan het niet anders zijn of je bemerkt 
positieve veranderingen. Ga er mee door. Bouw het uit. Maak het tot een 
levensinstelling. Geef er je eigen vorm aan, want jij bent uniek! 

Geluk is niet iets wat je zomaar overkomt. Het is het vermogen in je leven te 
realiseren wat betekenisvol voor je is en leidt tot meer voldoening en meer zingeving. 

Wees de regisseur van je eigen leven. Stop met wat niet (meer) werkt en doe wat wél 
werkt! 
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Tot slot 

Indien je hierbij hulp kunt gebruiken, kijk dan op www.andrz.nl of neem contact op 
voor de mogelijkheden.   

Dit e-book is een uitgave van ANDRZ Coaching & Training. Misschien kun je iemand 
hiermee helpen zijn of haar leven in eigen hand te nemen en doelgericht te leven.  

Je bent daarom vrij om het te delen met anderen, het digitaal door te sturen of het te 
printen. Het is ook toegestaan delen uit dit boekje te publiceren, mits de tekst wordt 
vergezeld van deze bronvermelding:  ANDRZ Coaching & Training | www.andrz.nl 
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