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Vraag. Ben je vandaag, nu, nog wel wie je een jaar geleden was, of wie je, diep in je 
hart, eigenlijk bent? 
rare vraag? Valt mee.
ten minste, als jij er, net zoals wij, vanuit gaat dat iedereen in de loop van zijn of 
haar leven bijna ongemerkt afdrijft van de oorspronkelijke ambities, dromen, het 
zelfbeeld dat je hebt aan het begin van je leven, je carrière, je huwelijk, je….

Dat is niet vreemd, niet erg – je wordt dagelijks ‘bijgestuurd’ door anderen: collega’s 
op je werk, vrienden in het café, berichten in media, maar ook door doelstellingen 
van je baas, verlangens van je echtgenoot en vragen van de kinderen.

Als je door alle eisen, opmerkingen, verlangens en deadlines uit je omgeving, wat 
vermoeid raakt, geïrriteerd, lusteloos of juist onrustig, kan het nuttig en goed zijn 
om af en toe eens te bekijken wie je zelf bent en waar je voor staat. 

Dan ben jij er klaar voor om weer Helemaal jezelf! te worden. Dat is een prettige, 
eenvoudige zelfanalyse - in twee opzichten: een tussentijdse screening VAn jezelf, 
Door jezelf. Met dit boekje zetten we je heel eenvoudig aan het denken – met een 
maand lang elke dag een kleine refl ectieve opdracht of een eenvoudige vraag. Alle 
opdrachten samen – en vooral je antwoorden daarop, leveren een frisse hernieuwde 
kennismaking op met je eigenlijke ik. Zodat je opnieuw jezelf leert kennen, jezelf 
kunt ‘afmeten’ aan de persoon die je door allerlei omstandigheden geworden bent. 
is dat per se een heel andere persoonlijkheid? Dat hoeft niet. Maar het is fi jn om ook 
kleine verschillen te herkennen – om ze eventueel aan te passen, mocht je dat nodig 
vinden.

Helemaal jezelf! is gebaseerd op de online module Jezelf in Beeld in 30 dagen van 
psychologisch adviesbureau Dijk & Van emmerik.
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4 Het leven is geven en nemen. 
soms kan een klein gebaar naar 
een ander, zonder dat je er iets 
voor terug verwacht, een wereld 
van verschil maken. 

uit onderzoek blijkt dat 
mensen gelukkig worden als 
ze iets kunnen doen voor een 
ander. Bied eens hulp aan 
een collega, geef de buurvrouw 
een complimentje, zwaai even 
naar de postbode, omhels je 
partner eens extra lang of 
bedank gewoon eens iemand 
voor zijn aanwezigheid. 
Wanneer je niets terug 
verwacht, doe je het omdat je 
graag iets wilt geven aan de 
ander. Heb geen verwachtingen 
van de ander, hiermee voorkom 
je eventuele teleurstelling als er 
geen reactie komt. realiseer je 
dat je leuker bent als je geeft, en 
dat zal uiteindelijk ook weer bij 
je terugkomen. Al is het maar 
omdat dit jezelf een fi jn en 
gelukkig gevoel geeft.
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5
Hoe wil je dat je leven 
eruitziet? Gebruik de kolom 
hiernaast om eens voor 
jezelf op te schrijven welke 
doelen je graag na zou 
willen streven en hoe je 
leven eruit zou zien als je die 
doelen behaald zou hebben. 
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8 Waarvoor waarderen mensen ons en waar 
waarderen we anderen voor? Betrap je jezelf er 
weleens op dat je streng bent voor jezelf en veel 
toegeefl ijker/vergeefl ijker voor een ander? een 
afspraak afzeggen of het risico lopen dat 
iemand teleurgesteld in je is, geeft een onprettig 
gevoel. Veel onprettiger zelfs dan wanneer je 
toch maar naar een feestje gaat terwijl het 
eigenlijk niet uitkomt. of: gewoon eens geen 
zin hebben. of: liever tijd doorbrengen met 
je partner.
We denken vaak dat we niet snel iets kunnen 
afzeggen, terwijl je er wel begrip voor hebt als 
iemand een afspraak met jou afzegt - hoe 
kan dat?
Veel vragen in één dag, probeer eens rustig te 
beschrijven wat als eerste in je opkomt.
Waarom leggen we de lat voor onszelf zoveel 
hoger dan voor een ander? Ga eens bij jezelf te 
rade waarom je doorgaans wil voldoen aan de 
verwachtingen van anderen. Bij welke 
personen ben je het snelst geneigd meteen in de 
actiemodus te springen wanneer dat gevraagd 
wordt? Heb je er last van dat je je grenzen in 
sommige situaties niet goed aan kunt geven?

20111210_Boek.indd   46 10-12-11   20:49




