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voor gelukkig en voluit leven

ZORG VOOR JEZELF
Mindfulness: Erken wat je voelde zonder het weg te drukken of jezelf erin te verliezen. Probeer zonder oordeel en zo begripvol mogelijk 

te kijken naar je gevoel. Je zou je zelf kunnen afvragen: ‘Waar had ik het moeilijk mee vandaag?’, ‘Wat leeft er op dit moment in mij?’ en/

of ‘Wat voel ik eigenlijk allemaal?’. Maak even ruimte voor jezelf.

Menselijkheid: Wat je ook voelde of hoe je je ook gedragen hebt, het is volstrekt menselijk. Bedenk dat niemand perfect is en dat iedereen 

moeilijke momenten doormaakt. Het is normaal dat je geraakt wordt door dingen. Ook fouten maken is menselijk. Niemand is in staat 

om altijd de beste versie van zichzelf te zijn. Sta even stil bij de omstandigheden die jouw reactie of gevoel in de hand hebben gewerkt. 

Zie dat je er niet alleen voor staat.

Vriendelijkheid: Wat zou je op dit moment willen horen of zeggen om je begrepen te voelen? Welke woorden zouden jou het gevoel 

kunnen geven dat je gezien en gesteund wordt? Wat zou je tegen een dierbare vriend(in) zeggen als hij/zij in deze situatie zou zitten? 

Of wat zou deze goede vriend(in) tegen jou zeggen? Is er nog iets anders dat je nodig hebt op dit moment? Luister naar je behoeften.

Mindfulness. Merk op wat moeilijk voor je was en wat je voelde zonder te verklaren waarom je je zo voelde.

Menselijkheid. Zie dat je niet alleen staat in wat je voelde. Het is menselijk om geraakt te worden door dingen.

Vriendelijkheid. Wat heb je nu nodig om je gezien en gerustgesteld te voelen? Welke vriendelijke boodschap zou je aan jezelf kunnen geven?

Met toestemming gehaald uit: Geluk en optimisme: Een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie. (2017).


