
 

Selflove on 
Valentine s Day‘



Aanvaarden 
Zelfliefde is jezelf helemaal aanvaarden zoals je bent.  
Jezelf aanvaarden in al jouw aspecten, ook de zaken die je niet zo fijn vindt aan 
jezelf. 

Spreek deze minder fijne kanten van jezelf uit & omarm ze.
Hoewel ik (minder fijne kant) ….,  aanvaard ik mezelf volledig zoals ik ben.

Bewaak jouw grenzen 
Om zelfliefde te garanderen is het van essentieel belang jouw grenzen te 
bewaken. 
Jij behandelt de mensen rondom je heen goed, dus jij bent het ook waard om 
even goed behandeld te worden. Maak jouw grenzen duidelijk aan je omgeving.

 

Complimenten 

Geef jezelf regelmatig een schouderklopje hoe goed je wel niet bezig bent!
Wanneer je dit doet, groeit jouw eigenwaarde. 

Schrijf hieronder 3 zaken die je goed hebt gedaan deze week en waarvoor je 
jezelf een schouderklopje geeft.  

1.
2.
3.

 

Doen 

Als je gelukkig bent, je voelt je energiek en je onderneemt acties, is het makkelij-
ker om zelfliefde te voelen. 
Doe daarom zaken die goed aanvoelen, zaken die jouw zelfliefde vergroten.
Denk eens na over waar jij zin in hebt? Aan wat heeft jouw lichaam nood?

Een wandeling in de natuur 
Dansen op je favoriete nummer
Je laten omringen door mensen waar jij je op jouw gemak bij voelt 
… 
 



Egoistisch 
Veel mensen denken dat zelfliefde gelijk staat aan egoïsme. 
Ik kan toch niet voor mezelf kiezen? Wat gaan de anderen wel niet denken? 
Wie gaat er dan zorgen voor de ander? 
Maar wat als jij niet voor jezelf zorgt, hoe kan jij dan nog goed voor anderen zorgen?

Focus op de zaken waarvoor je 
dankbaar bent 

Stel jezelf eens de 3 vragen voor een gelukkig leven:

 Wat heb jij vandaag gedaan waar je best wel trots op bent?
 Wat heeft er iemand uit je omgeving voor jou gedaan waar je dankbaar voor  
 bent? Hoe heb je jouw dankbaarheid geuit naar die persoon?
 Wat heeft jouw omgeving voor jou gedaan waar jij dankbaar voor bent? 

Vond je dit nu moeilijk?
 

Gezondheid  
Als je oprecht van jezelf houdt, dan zorg je ook met liefde voor je lichaam. 
Voedt je lichaam met gezonde voeding, ga regelmatig bewegen, hydrateer & zorg 
voor voldoende rust. 

Begin met beter te zorgen voor jezelf. 
Zeg ‘Mijn lichaam verdient beter dan dit’  hardop & ruil die zak chips voor een 
gezonder alternatief.
Denk beter over jezelf zodat je beter voor jezelf gaat zorgen. 

Hulp vragen
Zoals jij iedereen te hulp schiet, durf jij geen hulp aan anderen vragen. Waarom niet? 
Sommige dingen kan je gewoon niet alleen & op sommige momenten kan je wel wat 
steun gebruiken. Het getuigt van kracht om hulp te vragen. Je hoeft niet altijd alles 
alleen te doen. 

Denk eens na over een moment waar je eigenlijk beter hulp had gevraagd aan een 
vriend(in). Waarom heb je dat toen niet gedaan? 
Zou je het nu wel doen moest je opnieuw de kans krijgen?
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Intuitie
Follow your gut! 
Ga uit dat hoofd & duik in je lijf.
Blijf dicht bij jezelf door op te merken wat je voelt & probeer dat gevoel zoveel 
mogelijk te volgen, los van wat anderen daarvan denken.

Jij
Jij bent jij!
Durf jezelf dan ook te zijn hoe je ook bent!
Pas je niet aan, aan wat jouw omgeving eigenlijk verwacht van jou. 
Cijfer jezelf niet weg om anderen tevreden stellen.
 

Keuze 
Kies voor zelfcompassie! 
Wil je jezelf de mogelijkheid geven om te groeien in jouw leven? 
Stop dan met jezelf constant te bekritiseren. Je voedt niet enkel jouw eigen
onzekerheid, maar je geeft jezelf ook niet de mogelijkheid om je gedrag en 
gedachtes te veranderen zodat je in de toekomst wel nieuwe stappen kunt 
zetten. Voortdurend negatieve self-talk is jezelf tekort doen & onbewust werk je 
jezelf tegen.
Wees lief voor jezelf.

Liefde is besmettelijk
 
Wanneer je echt van jezelf gaat houden, straal je dat ook uit & moedig je 
anderen ook aan om van zichzelf te houden. 
Hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je ook andere lief kunt hebben. 
So spread the love!

.



  

Mindfulness
Het bewust aandacht geven aan een moment zonder hierover te oordelen. 
Je merkt je eigen gedachten en gevoelens op zonder er een label van goed of fout 
erop te plakken.
Mindfulness leert jou om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als 
voorbijgaande gebeurtenissen zodat jij hier afstand van kunt nemen.

 
Zit of lig in een comfortabele positie & sluit je ogen als dat goed aanvoelt voor jou. 
Adem diep in door je neus, terwijl je langzaam tot 5 telt. 
Hou je adem 2 tellen vast & laat je adem dan weer langzaam in 3 tellen los. 
Herhaal dit 2maal & voel dat je hartslag rustiger wordt. 
Beeld je in dat je op het gras zit of ligt en dat je naar de hemel kijkt.
Voel de wind zachtjes op je gezicht. 
Zie je de wolken boven je in de lucht? Merk op hoe ontspannen jij je voelt. 
Al jouw negatieve gedachten en gevoelens waar je al een tijdje mee worstelt, kan je nu 
op één van die wolken plaatsen. Kijk hoe ze langzaam aan wegdrijven langs de hemel. 
Herhaal deze stap tot dat je je rustig voelt. 
Kom dan langzaam terug in de kamer terwijl je dat gevoel van kalmte & rust 
vasthoudt.

 

Nu
Leef in het nu. 
Maak je geen zorgen over de toekomst of over het verleden, maar vestig je volledige 
aandacht in dit moment. 
Als je in het hier en nu leeft, leef je waar het leven aan het gebeuren is. 
En al het moois van het leven speelt nu éénmaal NU af. 



 
Observeer je eigen gedachten

Ons brein is een heel krachtig instrument. 
We kunnen zo hard onze eigen gedachten gaan geloven dat we ze zien als realiteit. 
Soms kunnen we het onderscheid niet meer maken tussen onze gedachten & de 
realiteit. 
Maar geloof niet alles wat je denkt! 

Heb je weer een stroom aan negatieve gedachten, druk dan even op die Pauzeknop.
Neem Afstand van je gedachten & stel jezelf eens volgende vragen: 
Komen die gedachten nu overeen met de werkelijkheid? 
Klopt het nu eigenlijk wel wat ik allemaal denk? 
Maak dan de Keuze: 

Dit noemen we de PAK methode. 

Pauze 
Afstand 
KeuzeTie: 

Wist je dat 1 eetlepel olijfolie zo’n 100 kcal bevat? 
Denk dan maar eens als je giet met je olijfolie hoeveel eetlepels er in je pan 

Positiviteit
Denk niet na over allerlei negatieve zaken die zouden kunnen gebeuren in de 
toekomst. 
De ‘WAT ALS’ vragen die je ’s nachts wakker houden. Zorg voor een positieve blik & 
goede dingen komen jouw richting uit. 
Think positive & feel positive!

Hello ladies!

LET GO

ACT



Quote 
“You deserve to feel the same love you give”

Relatie
Je zult geen eigenliefde creëren door in relatie met een ander te zijn. 
Ook al ziet jouw partner je supergraag in al jouw vormen, maten en gewichten. 
Dat staat niet garant om even hard van jezelf te houden.  
Ben je op zoek naar de liefde? 
Start dan met van jezelf te houden. 

Spreek jezelf tegen
Zeg onderstaande affirmaties luidop & doe dit meer in de toekomst 

 Ik accepteer en waardeer mijn lichaam zoals het is.
 Ik accepteer dat ik het verleden niet kan veranderen.
 Ik hou van mij in totaliteit, ook van mijn imperfecties. 

Tijd
Maak tijd vrij voor jezelf: ME-TIME
We nemen vaak wel eens me-time, maar genieten we daar dan ten volle van? 
Denken we niet aan alle zaken die nog moeten gebeuren wanneer we daar 
in onze zetel liggen te niksen?
Is het omdat we vinden dat we ME-time moeten verdienen? 
Weet dat het zo belangrijk is om wekelijks kwalitatieve me-time in te plannen. 
Trek er dan ook tijd voor uit. 
Wanneer heb jij voor het laatst zonder haast en schuldgevoel uitgebreid niets 
gedaan?
Schrijf hier op wanneer je het écht gaat doen.



Uiten
Het uiten van je emoties is essentieel om van jezelf te kunnen houden. 
Het leven is nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn. 
Emoties toelaten gaat ruimte creëren voor jezelf, jouw dromen en jouw verlangens. 
Denk maar aan hoe opgelucht je je wel niet voelt na een flinke huilbui.

Vergeef jezelf
Laat het verleden achterwege.
Je hebt zaken gedaan in het verleden die je nu waarschijnlijk anders zou gaan doen. 
Maar laat het los. Je bent zoveel gegroeid en veranderd. Dus vergeef jezelf! 
Iedereen verdient een nieuwe start.

Wees niet zo streng voor jezelf
We zijn onze eigen grootste criticus. Anderen gaan we sneller gaan vergeven, maar 
voor onszelf zijn we bikkelhard. We blijven onszelf herinneren aan die fout. Je voelt je 
waardeloos, minderwaardig, misschien voel je zelfs wat schaamte. 
Maar weet dat je best fouten mag maken. Je hoeft niet direct alles te begrijpen en 
alles hoeft niet direct in één keer gedaan te zijn.
Wees geduldig met jezelf en probeer je eigen gedrag te relativeren net zoals je het 
gedrag van jouw vriend(in) zou relativeren. 



X - M - V
Iedereen verdient zelfliefde.

You are your own Valentine
En dat verdien je! 
Hoe mooi het ook is om liefde van een ander te krijgen op Valentijnsdag, geef 
het ook aan jezelf! 
Jij bent compleet en goed zoals je bent zonder die bevestiging van een ander op 
Valentijnsdag.

Zorg voor jezelf
Jouw lichaam is als jouw bondgenoot die je elke dag helpt, overal brengt, 
energie geeft en ervoor zorgt dat je leeft. 
Fantastisch toch?! Zorg dan ook goed voor dat lichaam. 
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