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Aan jezelf denken. Wat betekent dat eigenlijk. Voor de een is dat ‘not done’ en voor de ander is het 

een must, een noodzaak. Een voorwaarde in bijvoorbeeld een relatie. Wat betekent het voor jou? 

Wat ik er mee bedoel lees je hieronder en geef ik handige tips. 

 

Met aan jezelf denken bedoel ik dat je goed voor jezelf zorgt. Aandacht geeft aan datgene wat je op dat 

moment nodig hebt. Om jezelf op te laden zodat je weer voldoende energie hebt om door te gaan. Denk jij 

wel eens aan jezelf? Hoe doe je dat?  

 

Ik doe dat op verschillende manieren. Praktisch gezien plan ik het in mijn 

agenda, bijvoorbeeld een avond of een dag vrij zodat dat ik even niets 

van mezelf hoef. Vaak ben ik met een aantal uur al tevreden. Ik hoef dan 

niets te doen, wat ik ook goed kan . Maar ook eindelijk dat ene boek 

kan lezen, schrijven of naar muziek luisteren. Heel soms wil ik ook wel 

gaan koken, een ander gerecht proberen. Heerlijk vind ik het om een 

recept uit te zoeken, wat dan vooral niet te ingewikkeld is (keukenprinses 

zijn is niet mijn ding). Ik hou van simpele gerechten.  

 

Wat deze me-time me oplevert en wellicht jou ook, is vooral bewust(er) 

bezig zijn met hoe ik me voel en hoe ik me wil voelen. Het luisteren naar 

wat ik nodig heb, zorgt ervoor dat ik weer in balans ben, me goed voel en 

ontspan. Wat levert het jou op? 

 

Uiteraard een aantal tips voor je: 

 Bedenk iets leuks om te doen, alleen of met een vriend(in). Alles mag, niets moet. Je focus voor 

een korte periode ergens anders op richten maakt je hoofd weer leeg. Vooral als je ook wat 

leuks daarbij doet. 

 Maak een wandeling. Gooi je haar los, neem je camera mee en geniet van alles wat je ziet, hoort 

en ruikt. 

 Maak een (dromen)lijstje met wat je graag wilt doen, zonder beperkingen. En/of verwerk deze in 

een moodboard of collage. Let op: maak er geen to-do lijst van. 

 

Hoe verder?  

Wil je nog meer tips of een keer bij mij langs komen voor een sessie? Dat kan! Contact me gerust voor de 

mogelijkheden, je bent van harte welkom. 

 

Shelley Brandon 

Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 

Wil je ook een specifiek probleem, thema of vraag behandeld zien? Laat het me weten. 
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