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50 manieren om van het lichaam te leren 
houden dat je hebt 
 
Een aantal mensen zitten met negatieve gevoelens omtrent hun eigen lichaam. 
Elders beschreven we reeds dat de oorzaken ook voor een groot deel in de 
samenleving liggen. Maar aangezien hier niet onmiddellijk veel aan te verhelpen is, 
is het zeker zo belangrijk om op een positieve manier met het eigen lichaam te leren  
omgaan, met de mogelijkheden en  beperktheden die er zijn.  Zelfacceptatie in relatie 
tot het eigen  lichaam, ongeacht maat, vorm, leeftijd, kleur,mate van gezondheid of graad van 
schoonheid is een eerste stap in het 
proces van in zelfaanvaarding en welbevinden. 
Heel wat mannen en vrouwen voeren een dagelijks gevecht met het eigen lichaam in een poging om 
te conformeren aan het culturele ideaalbeeld. Op een positieve manier met het eigen lichaam leren 
omgaan is het lichaam niet meer centraal stellen als een vijand,maar als een bondgenoot. Het is 
bewust zijn dat het lichaam zowel pijn als genot kan ervaren, energie en vermoeidheid, opwinding en 
rust. Het lichaam is steeds een beeld in de eigen gedachten. Het is steeds aanwezig in alles wat je 
denkt en doet. Je kunt er niet uit ontsnappen. Om een volwaardig leven te kunnen leiden,  moet je 
relatie in de eerste persoon met jezelf uitbouwen, het lichaam in een ik ben mijn eigen lichaam relatie, 
eerder dan een relatie vanuit de derde persoon, waarbij het lichaam wordt gezien als een vreemd 
object. 
Op een positieve manier met het lichaam leren omgaan is een proces  waarbij verschillende 
basisactiviteiten ontwikkeld moeten worden : 

• Je eigen lichaam leren kennen en hoe je in relatie staat met je eigen  lichaam. 
• Bewuste keuzes maken omtrent hoe je wil leven en voelen met het lichaam dat je hebt. 
• Herkennen en transformeren van de negatieve ‘zelfspraak’ die je vastpint op het gevecht met 

het eigen lichaam. 
• Ontdekken wie je bent, en het zelf dat leeft in je lichaam vertrouwen, accepteren en 

waarderen. 
• Herkennen dat het gevoel van zelfwaarde op meer dan alleen maar de staat van je lichaam 

baseert. 
• De gevoelens die over je eigen lichaam hebt , in overeenstemming brengen met de persoon 

die je bent. 
• Realiseren dat je nooit volledige controle over je eigen lichaam kunt krijgen. 

 
Hieronder vind je een hele reeks tips, oefeningen, praktische ervaringen en reflecties om de relatie 
met het eigen lichaam te verbeteren.  
De tips komen van internetsites, work-out boeken (zie uitvoerige bibliografie), tijdschriften en eigen 
ervaringen en bedenkingen.  
 
1. Ik ben bewust 

Ga ergens comfortabel en ontspannen liggen en sluit je ogen. Stel jezelf de vraag : hoe voel ik mij 
in mijn eigen lichaam op dit moment.  Geef een score op 10 omtrent je lichaamsbetrokkenheid.    
Ga nu één voor één je lichaamsdelen af en probeer je te concentreren op dit lichaamsdeel. Begin 
beneden en ga langzaam aan naar beneden. Bij elk lichaamsdeel probeer je je bewust te worden 
hoe het aanvoelt : tevreden of ontevreden, in rust of gespannen, mooi of niet mooi, moe,…. Hoe 
voel ik over mijn tenen, hoe voel ik over mijn benen, mijn buik, handen, borsten, haar, enz.  Na 
deze oefening geef je jezelf opnieuw een score op 10. In welke mate is de score veranderd in 
positieve of negatieve zin door er gewoon aandacht aan te geven ? 

2. Neem een luxueus bad. 
Zorg ervoor dat je op zijn minst 30 minuten absoluut niet gestoord wordt. Barricadeer de deur. 
Zorg ervoor dat je badkamer sfeervol is (gedempt licht, een kaarsje, bloemetje, …). Gebruik 
welriekende badolie en zorg voor een leuk achtergrondmuziekje. Laat de badkuip helemaal vol 
lopen. Geef jezelf de kans om heel ontspannen te worden en denk niet na over hoe je lichaam 
eruit ziet, maar vooral hoe het ontspannen aanvoelt. Laat je zorgen van de dag , maar vooral over 
je lichaam in het water wegvloeien. Beleef de gevoelens op het moment zelf. Laat je lichaam week 
worden. Na het bad wrijf je jezelf droog met een zachte doek en masseer je jezelf met zachte olie. 
Tijdens de hele activiteit probeer je er bij stil te staan dat je lichaam je naast zorgen en 
bekommernissen, ook genot kan bezorgen.  
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3. Dankbaarheid 
Schrijf op op welke manier je lichaam je helpt. Noteer welke dingen je allemaal kan doen met je 
lichaam of niet zou kunnen doen : lekker eten, vrijen, wandelen, mooie dingen zien,lopen, 
huppelen, dansen…. 

4. Lichaamsassociatie 
Schrijf het woord ‘lichaam’ midden op een blad papier. Laat nu je gedachten de vrije gang gaan en 
associeer gedachten en gevoelens die allemaal opkomen als je aan je lichaam denkt. Plaats de 
gedachten die eerst in je opkomen in een binnenste cirkel. Trek vervolgens een nieuwe cirkel en 
schrijf nog dingen op. Maak zo cirkels van binnen naar buiten, met alle gevoelens en gedachten 
die in je opkomen. Op het einde reflecteer je over deze emoties, gedachten en gevoelens en 
probeer je aan te geven of je positief of negatief tegenover je lichaam staat. 

5. Balans 
Maak twee kolommen. Plaats aan de ene kant een plusteken, aan de andere kant een minteken. 
In de positieve kolom schrijf je alle gevoelens, ervaringen die je positief benoemt aan je lichaam, 
in de negatieve kolom schrijf je alle ergernissen, ongemakken, frustraties. 
Is de balans in evenwicht of onevenwicht. Denk na hoe je de balans in evenwicht zou kunnen 
krijgen. Heb je wel eerlijk aan beide zijden alles ingevuld ? Neigt de balans niet teveel naar het 
negatieve ? 

6. Je bent wat je eet  
Ga vandaag eens anders winkelen.  Als je langs de rekken loopt en dingen in je kar legt, maak je 
jezelf iedere keer de volgende opmerking : 

• Deze appelsien gaat een deel van mij worden. 
• Deze kip gaat een deel van mij worden 
• Deze koek met suiker gaat een deel van mij worden 
• Dit snoep met de nodige chemicaliën en additieven gaat  een deel van mij worden. 
• Dit fruit en deze groenten gaan mijn hart, beenderen en organen voeden. 
• Het voedsel  

 
7. Een positieve lichaamsbenadering  

Positieve lichaamsbenadering onderzoekt hoe je met je lichaam om kunt gaan, i.p.v. alleen je 
hoofd waar te nemen totdat je dun bent (en daarna pas naar je lichaam kan kijken).Het is het 
gewicht van je unieke lichaam, dat zich manifesteert wanneer je niet geobsedeerd bent met eten 
en oefeningen. Het is het gewicht welke je lichaam probeert te “verdedigen” als je dieet, of (het 
tegenovergestelde) als je meer eet dan je lichaam vraagt. Voor de meeste mensen is dit gewicht 
hoger dan zij willen, daar onze cultuur de meest slanke lichamen wenselijk acht. Het is 
waarschijnlijk dat mensen zich in diverse gradatie van dik zijn bevinden, net zoals er ook diverse 
maten in lengte bestaan. We vinden het niet slecht als iemand klein of groot is, maar 
tegenwoordig voelen veel mensen zich ellendig wanneer ze zwaarder zijn dan gemiddeld (en zelfs 
als ze een gemiddeld gewicht hebben!). Kunnen inzien dat iedereen de moeite waard is, hoe hij/zij 
er ook uitziet is een eerste stap naar zelfaanvaarding. 

 
8. Kijk terug naar het verleden 

Velen van ons zijn nog steeds bezig met het verleden. We proberen iets goed te maken uit het 
verleden, we zijn nog steeds gekwetst door een gebeurtenis uit het verleden, we hebben littekens 
uit het verleden die zich in het heden vertalen in woede, angst en afzondering. 
Zo'n negatieve band met het verleden geeft vaak een negatief beeld van jezelf. 
Neem daarom eens de tijd om rustig na te denken over de dingen die je in het verleden GOED 
hebt gedaan. Waar je trots op bent. De volgende vragen kunnen je hierbij wellicht helpen: 
• Welke karaktereigenschappen heb je versterkt in de afgelopen jaren? Ben je eerlijker 

geworden in het uiten van je gevoelens naar anderen? Heb je geleerd grenzen te trekken bij 
mensen die jouw energie wegzuigen? Heb je je communicatietechnieken verbeterd? Ben je 
gevoeliger geworden voor de behoeftes van anderen? 

• Heb je een daad uit liefde gedaan of anderen - op welke manier dan ook - gesteund ? 
• Welke speciale herinneringen heb je met je dierbaren? Een bijzondere vakantie? Een speciale 

gebeurtenis die jij hebt georganiseerd? 
• Wat heb je de afgelopen jaren bereikt? Betrek daarbij zowel je privé- als zakelijke leven. 

 
9. Schaamte 

Schaamte is in beginsel een normale menselijke emotie. Het houdt ons binnen onze menselijke 
grenzen, door ons te vertellen dat we fouten kunnen en zullen maken en dat we soms hulp nodig 
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hebben. Maar schaamte als gezonde, menselijke emotie kan verworden tot schaamte als 
zijnstoestand. Gevoelens van schaamte zijn de voornaamste reden waarom personen afstand 
nemen van hun eigen lichaam. Als zijnstoestand neemt schaamte je hele identiteit over. Wanneer 
je identiteit gebaseerd is op schaamte, denk je dat je diepste wezen geschonden is en dat je als 
mens tekortschiet. Schaamte is ook een bron voor verslavingen. De drang achter elke verslaving 
komt voort uit  de overtuiging dat je als mens tekort schiet. De inhoud van de verslaving, of dat nu 
een verslaving is aan het gebruik van bepaalde middelen of aan bepaalde activiteiten (werk, 
kopen, gokken) is de poging een intieme relatie tot stand te brengen - de workaholic heeft een 
liefdesrelatie met zijn werk, de alcoholist met de fles. Elke verslaving verandert de stemming, om 
het gevoel van eenzaamheid en pijn in de zwakke plek van de schaamte maar niet te voelen. Elke 
uiting van verslaafdheid heeft schadelijke consequenties en roept natuurlijk weer meer schaamte 
op. Die nieuwe schaamte voedt de verslaving, en zo ontstaat een vicieuze cirkel. De cyclus begint 
met de valse overtuiging die alle verslaafden hebben, de overtuiging dat niemand van je kan 
houden zoals je bent. Piekeren over het uiterlijk geeft ons een gevoel van schuld en schaamte. 
Vergeleken bij de wereldproblemen lijkt het nogal belachelijk, maar advertenties, televisie, film en 
vrienden zijn er altijd weer om ons te herinneren aan het schoonheidsideaal, ook al zouden we het 
proberen te vergeten. In de kern van het schaamtegevoel ligt het idee dat we gefaald hebben in 
het bereiken van  een ideaal dat wij allen koesteren. Schaamte treft zowel mannen als vrouwen, 
maar op uiteenlopende manieren. Je kunt beperkende schaamte alleen helen als je uit je 
schuilplaats tevoorschijn komt. Om haar te kunnen veranderen, moet je haar aanvaarden. 'De 
enige weg naar buiten voert erdoorheen', is een bekend therapeutisch gezegde. 
Het is belangrijk dat je contact maakt met die delen in jezelf die pijnlijk zijn, en vaak verdrongen. 
Er is moed voor nodig is om mens te zijn, omdat we alleen mens kunnen zijn als we erkennen dat 
we onvolmaakt zijn. De moed om onvolmaakt te zijn geeft de aanzet tot een manier van leven die 
zich kenmerkt door humor en spontaniteit. Wanneer je eenmaal hebt aanvaard dat vergissingen 
een natuurlijk aspect van het beperkte menselijke bewustzijn zijn, hoef je niet langer op je tenen te 
lopen. Je durft meer risico's te nemen en je voelt je vrijer om op verkenning te gaan en creatief te 
zijn. 
 

10. Sex appeal 
Sex appeal hebben is iets anders dan gewoon aantrekkelijk zijn. Dat laatste kan bijvoorbeeld ook 
met je karakter te maken hebben, met elegantie of met een soort onschuldige uitstraling. De 
hoeveelheid seksuele of erotische aantrekkingskracht kan per periode verschillen. Als je net een 
relatie achter de rug hebt, sta je niet altijd direct open voor de seksuele aandacht van mannen. 
Onbewust houd je ze op afstand. Ook de mate waarin je tevreden bent over jezelf, beïnvloedt je 
sex-appeal. Als je je niet mooi voelt, kun je je al helemáál niet sexy voelen. Je moet jezelf dus 
eerst zelf aantrekkelijk gaan vinden, wil je sex-appeal krijgen. 
Je hoeft dus beslist niet het uiterlijk van Claudia Schiffer te hebben om sexy gevonden te worden. 
Veel topmodellen zijn bloedmooi om te zien, maar ze missen vaak sex-appeal. Mannen vallen niet 
op supermager, maar houden juist van een beetje 'vlees'. De uiterlijke kenmerken die wereldwijd 
aantrekkelijk worden gevonden zijn brede heupen, vitaliteit, een gladde, frisse huid, soepelheid, 
afwezigheid van kwalen, fysieke fitheid en symmetrische trekken. 
De sex-appeal van mannen is vaak evenredig aan hun status en succes. Niet voor niets hebben 
oude, lelijke, rijke mannen vaak een mooie, jonge vrouw aan hun zijde. Kijk maar naar Salman 
Rushdie, schrijver van de duivelsverzen, die een relatie heeft met een beeldschoon  topmodel, of 
de nieuwe vriend van Naomi Campbell, een bejaarde Italiaanse miljonair. Wij geven de voorkeur 
aan mannen die zelfverzekerdheid uitstralen, leiding kunnen geven, initiatief durven nemen.  
Er is maar één recept voor het verkrijgen van meer sex-appeal: feel good, relax, get in a sexy 
mood en dress to kill! 
 

11. Jij bent uniek  
We leven in een maatschappij waar iedereen wel iets over iedereen te zeggen heeft. We worden 
overstelpt met normen en waarden die er voor moeten zorgen dat we op de goed afgebakende 
wegen blijven lopen. Je moet van je laten horen, bewijzen wat je kunt en laten zien wie je bent. 
Er is alleen één klein probleem. Ieder mens is uniek. En dat houdt in dat niet voor iedereen 
dezelfde regels kunnen gelden. Tja, het eeuwenoude probleem van wie heeft nu gelijk, komt hier 
stiekem om de hoek kijken. Veel mensen zijn namelijk geneigd om hun eigen levenswijzen en 
normen op iedereen te projecteren. Wie er niet aan voldoet, valt af en doet niet meer mee. 
En daar sta je dan. Eenzaam en alleen met je eigen realiteit op zoek naar bevestiging. Continu 
galmt er in je hoofd: wie denkt er zoals ik dat doe? Ben ik dan echt zo vreemd? Maar ik heb toch 
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gelijk? Ik weet zeker dat het zo is en niet anders! Dat iemand zo dom kan zijn. Geen vrees, je zult 
altijd wel anderen vinden die min of meer dezelfde neigingen en/of gedachten en gevoelens 
hebben als jezelf. Maar nu komt een enge vraag. Is jouw realiteit ook van toepassing op anderen? 
Of heeft iedereen misschien recht op zijn eigen realiteit en denkwijze? 
Door alle regels, meningen en opgedrongen gedachten vergeten mensen wel eens wat ze zelf 
willen. Durf je die vraag eens te stellen: wat wil ik zelf. En een nog moeilijkere: wie wil ik zelf zijn?. 
Daar sta je dan en je bent nog niet verder. En nu een gedurfde uitspraak: het is niet belangrijk wat 
anderen vinden. Het is belangrijk wat je zelf vindt. Anderen leven namelijk niet jouw leven, dat doe 
jezelf. Je kunt anderen niet de verantwoordelijkheid geven hoe jij denkt, handelt en voelt. Want dat 
doe je zelf! Er worden wel aanzetten toe gegeven, maar je beslist zelf wat je met alles doet. Klopt 
dit wel? 
De grootste uitdaging in het leven is die te zijn die je werkelijk wilt zijn. Wees jezelf en geniet van 
het leven. Dan kan het gebeuren dat je merkt dat je veel dichter bij iedereen en alles staat dan dat 
je ooit hebt gemerkt en je bewust was. 
 

12. Tips voor een goed zelfbeeld 
Wie zich goed voelt in zijn vel en tevreden is met zijn eigen persoontje, zal minder last hebben van 
allerlei lichamelijke en psychische gezondheidskwaaltjes . 
1 Maak een lijstje van eigenschappen die je bij jezelf op prijs stelt. Raadpleeg dit lijstje als je je 
eens down voelt. 
2 Sta niet eindeloos stil bij problemen uit het verleden of moeilijkheden die je in de toekomst 
zouden kunnen overkomen, maar leef nu en leer genieten. 
3 Geloof jezelf. Minimaliseer je eigen prestaties of persoonlijkheid niet tegenover jezelf en niet 
tegenover anderen. Wie tevreden is over zichzelf en dat ook laat blijken, straalt rust uit en wordt 
veel sneller serieus genomen dan iemand die niet in zichzelf gelooft. 
4 Kijk naar je geheel. Fixeer je niet op probleemzones, maar bekijk je lichaam als één geheel. 
5 Let op je houding, rug recht, kin omhoog en  borst vooruit. Loop met opgeheven hoofd, zo straal 
je zelfvertrouwen uit, en dat zal je meteen merken aan de reacties van mensen om je heen. Wie 
zelfverzekerd overkomt, ziet er een stuk aantrekkelijker uit.  
6. Think positive. Misschien heb je een dikke kont : so what ? Je hebt ook heel mooie ogen, een 
ontwapenende lach en een geweldig gevoel voor humor en misschien nog zovele andere 
waardevolle dingen waarvan je je zelf niet bewust bent. 
7. Draag enkel kleding die je leuk vindt. Zelfs al heb je er veel geld voor betaald.  Een kledingstuk 
is en blijft een miskoop als jij je er niet goed in voelt. Als je je goed voelt in je kleding, straal je 
zelfvertrouwen uit en dat maakt je aantrekkelijk. 
8. Accepteer dat je geen glamourqueen of boy bent. Als wij het legertje stylisten en personal 
trainers van de doorsnee ster tot onze beschikking hadden, zouden we ook zo op de cover van 
beroemde tijdschriften kunnen staan. 
 

13. De Vicieuze cirkel : zet je voor de spiegel en terwijl je jezelf bekijkt denk je na over het volgende: 
Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken 
blijf denken, zoals ik altijd heb gedacht 
blijf geloven, zoals ik altijd heb geloofd 
blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan 
Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan 
Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt 

 
14. Wat maakt aantrekkelijk? 

Vrolijk zijn. Een lach op z’n tijd 
Humor hebben. Lachen om jezelf bijvoorbeeld 
Direct zijn, oprecht en ad rem. 
Respect hebben voor de ander 
Respect hebben voor de ander 
Belangstelling tonen voor een ander. 
Je mengen in een gesprek / discussie, jouw mening laten horen 
Trots zijn op wie je bent. 
Je niet schamen voor jezelf 
Al deze dingen maken je aantrekkelijk.....  
Geloof je het niet?  
Probeer het dan zelf eens uit.  
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Begin met jezelf trots te presenteren (niet hooghartig, maar uitstralen dat je lekker in je vel zit). 
Begin zelf een gesprek in een ruimte met mensen. Luister aandachtig naar iemand en vertel ook 
jouw verhaal. Sta open om andere mensen te leren kennen. Oordeel niet te snel. Denk niet 
meteen als iemand lacht, dat ze jou uitlachen!Een tekendocent vertelde mij: "Als je trots bent op je 
lichaam (welk lichaam dan ook) word je vanzelf mooi".  

 
15. Zelfsabotage 

Is er een lichaamsgeoriënteerd doel dat je al altijd had willen bereiken ?  Als je het nog niet bereikt 
hebt, is er wellicht een of andere vorm van zelfsabotage aan het werk.  Noteer in een schrift drie 
doelen die je voor jezelf wil bereiken (vb. vermageren, meer aan sport doen, …)  
Maak twee kolommen per doel. Schrijf aan de ene kant alle negatieve gevoelens daarover en aan 
de andere kant alle positieve gevoelens. 
Beantwoord nu voor jezelf de volgende vragen : 
-Wat is het meest riskant aan het bereiken van dit doel ? 
-Wat ga ik winnen als ik het doel bereik ? 
-Wat ga ik verliezen als ik het doel bereik ? 
-Wat is de grootste genoegdoening als ik het doel bereik ? 
-Wat gaat er met mij gebeuren als ik het doel nooit bereik ?  
Welke kolom overheerst ? Kan je beide kolommen niet met elkaar in evenwicht brengen ? 

 
16. Stop met vergelijken. 

Ben je zelf iemand die voortdurend zichzelf en zijn/haar  lichaam vergelijkt met  iedereen die je 
ontmoet ? (Is ze dikker of dunner dan mij ? Ziet ze er knapper uit ?). Door voortdurend te 
vergelijken plaats je jezelf altijd een stapje lager of hoger dan de andere. 
Fysieke aantrekkelijkheid en het lichaamsgewicht zijn nog steeds de voornaamste en door 
iedereen erkende terreinen waarop vooral vrouwen met elkaar strijden. De ultieme 
concurrentieslag –de schoonheidswedstrijd- doet het nog altijd goed. Vrouwen beconcurreren 
elkaar om de gunst van een man, maar hun verlangen slank en mooi te zijn, gaat zelfs hun 
opvatting over wat mannen aantrekkelijk vinden te boven. In het bijzonder gewichtsbeheersing is 
omgeven met beloningen voor een effectieve concurrentieslag. De uitdaging is voldoende duidelijk 
om respect af te dwingen en de grote kans op mislukking versterkt het belang.  
Een andere manier om daarmee om te gaan is niet meer vergelijken, maar zoeken naar 
overeenkomsten. Wat hebben we gemeenschappelijk ? Hoe gelijkt deze persoon op mij ?  Wat 
hebben we gelijk ? In welke mate gelijk ik op u, naar karakter, vorm, enz.  In welke mate zijn we 
beiden even mooi, even dik of slank, enz.   

 
17. Reflectie 

’Vereer je lichaam en draag er zorg voor, het is een tempel.’ (Swami Muktananda) 
Wat is je reactie op deze woorden ? Is je eigen lichaam ook een heilige plaats voor jou ? 

 
18. Je tijd beter spenderen. 

Denk na over al de tijd die je verspilt met piekeren en geobsedeerd bezig zijn met je lichaam.  
Hoeveel tijd besteed je daaraan ?   Bedenk wat je allemaal in die tijd zou kunnen doen : winkelen, 
vrienden ontmoeten, iemand helpen die in nood zit…’ 

 
19. Geluk. 

Bedenk een situatie of gegeven dat je de afgelopen tijd gelukkig gemaakt heeft.  Welke gevoelens 
had je toen ? Hoe voelde je dat geluk in je eigen lichaam. Probeer deze gelukkige situatie terug 
voor ogen te halen en hetzelfde gevoel in je lichaam te ervaren. 

 
20. Boycot spiegels. 

Beslis om vandaag alle spiegels te bannen en probeer jezelf te zien vanuit de innerlijke prikkels 
die je ervaart. Hoe beweegt je lichaam, hoe ervaar je jezelf, …alle signalen moeten van binnenuit 
komen i.p.v. jezelf in de spiegel te bekijken. 

 
21. Onmogelijke droom 

Bedenk hoe je leven zou veranderen als je de onmogelijke droom van een perfect lichaam zou 
opgeven ? Wat zou er dan mogelijk worden, wat nu onmogelijk is ?  Zou je het heel erg vinden als 
je je droom zou moeten opgeven ? 
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22. Aanraken 

Hoe sta jij tegenover aanraken en aangeraakt worden ? Hoe heb je dit als kind ervaren en geleerd 
?  Kan je openstaan voor aanrakingen of schrikken ze je af.  Raak jezelf aan op plaatsen waar je 
jezelf nooit aanraakt ? Bedenk nu dat iemand anders je daar aanraakt.  Vind je het prettig of niet 
prettig ?  Laat iemand je aanraken maar geef duidelijk grenzen aan waar je wel of niet aangeraakt 
wil worden. Let op : dit is geen voorspel op seks of andere romantische ervaringen en laat het zo 
niet uitschijnen of eindigen. Het is gewoon een oefening in het leren aanvaarden van je eigen 
lichaam.  

 
23. Lichaamsgeheimen. 

Zet je rustig in een zetel of leg je op je bed en sluit je ogen. Welke geheimen omtrent je lichaam 
ken jij alleen en weet niemand anders : plekjes die je leuk vindt om aan te raken, plaatsen 
waarvoor je je schaamt, pukkels die niemand anders kent…. Probeer je voor te stellen, dat 
anderen zouden weten wat jij alleen weet over je lichaam. Zou het een groot drama zijn ? Zou je 
jezelf rot voelen of bevrijd als ze het zouden weten ?  Vind je het goed dat je geheimen over je 
eigen lichaam hebt ? 

 
24. Je ideaal. 

Stel jezelf de vraag wat voor je innerlijke zelf ‘er goed uitzien’ is.  Is het een realistisch beeld ? Of 
stel je de eisen voor jezelf niet te hoog. Schat de kansen in dat je je ideaal ooit zou bereiken ? 
Over hoeveel tijd denk je dat je het ideaal zou kunnen bereiken ? 

 
25. Je leven hangt niet alleen af van je uiterlijk. 

Denk na welke momenten in je leven bepaald werden door je uiterlijk en welke momenten vooral 
bepaald werden door je innerlijk. Heb je het idee dat je uiterlijk je leven een bepaalde wending 
heeft gegeven ?   Beeld je in dat je een ander lichaam zou hebben. Zou je andere dingen 
meegemaakt hebben. Zou je gelukkiger zijn ? 

 
26. Toch vergelijken ? 

Ga winkelen in een gewone winkelstraat en bekijk andere mensen. Bekijk hun gezicht en probeer 
je voor te stellen welke problemen ze allemaal zouden kunnen hebben : een man die hen 
bedriegt, moeilijke kinderen, een schoonmoeder die vervelend doet, geldzorgen, enz.   Vergelijk 
dit met de positieve dingen die je in je eigen leven al ervaren hebt.  Maak nu de balans. Zou je in 
hun plaats willen zijn ? 
 

27. Loop blootsvoets. 
Doe je schoenen en kousen uit en loop door je huis op blote voeten. Hoe voelt het aan om zonder 
schoeisel rond te lopen ?  Hoe zet je je voeten op de grond ?  Voelen je voeten koud of warm aan. 
Stap je op een andere manier als met schoenen aan ? 

 
28. Communicatie 

Je lichaam is een belangrijk communicatiemiddel. Denk voor jezelf na op welke manieren je met je 
lichaam in contact komt met andere mensen : hoe gebruik je je handen, hoe gebruik je je gezicht, 
je ogen, je benen,…. Wat zou er gebeuren als je je handen, gezicht, benen op een andere manier 
zou gaan gebruiken ?  Bedenk hoe je zou communiceren als je geen handen ,gezicht, benen, 
buik, mond… zou hebben.  

 
29. Toekomstspiegel 

Doe je ogen dicht en bedenk dat je in de spiegel kijkt terwijl je vijf jaar ouder bent. Hoe zie je jezelf 
dan.  Waar heb je schrik voor. Zal je er beter of slechter uitzien ? Wat ga je doen om te vermijden 
dat je er gaat uitzien , zoals je er absoluut niet zou willen uitzien ? 

 
30. Mist 

Bedenk dat je in de mist loopt en mensen ontmoet. Je kunt de anderen wel horen, maar niet zien. 
Ook de anderen kunnen jou horen maar niet zien. Zou  je op een andere manier met de anderen 
omgaan, dan terwijl je de anderen kunt zien.  Zou je jezelf beter voelen als er mist was ?   
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31. Leer van je fouten houden ? 
”Change your thoughts and you change your world.”Verander jouw gedachten en je verandert ook 
jouw wereld. Norman Vincent Peale. 
Wat vind je van deze uitspraak ?   Kies een aspect van je lichaam waar je ontevreden over bent. 
Zeg nu tegen jezelf dat je gaat stoppen met dit lichaamsdeel te haten en er in tegendeel van te 
houden.  Zeg dit regelmatig tegen jezelf en probeer zo je gedachten te veranderen . 

 
32. Humor 

Ga voor de spiegel staan en spreek hardop de gedachten uit die in je opkomen, zoals 'Ik haat die 
grote neus' of 'Wat ben ik toch monsterlijk dik' of ' Iedereen ziet hoe lelijk mijn voortanden zijn'. 
Overdrijf nu zoveel je kunt. Bijvoorbeeld: ' Die neus van mij is zo groot, daar kan een vliegtuig op 
landen' of 'Mijn heupen zijn zo dik, dat ik klem kom te zitten tussen de deur' of 'Als mensen mijn 
tanden zien, vallen ze om van het lachen'. Ga net zolang door totdat je om jezelf moet lachen, of 
totdat de vervelende gevoelens die je hebt minder worden. Doe dit elke keer als je jezelf 'betrapt' 
op een negatieve gedachte over je uiterlijk. 

 
33. Positief denken. 

Vestig je aandacht op iets anders dan je 'gebrek'. Ga voor de spiegel staan en zoek de dingen die 
je wel mooi (of acceptabel) vindt. Dat kunnen kleine dingen zijn waar je nooit zo op hebt gelet, 
zoals de vorm van je hals, of mooie handen. Je kunt ook een lijst maken van 
karaktereigenschappen waarover je tevreden bent, eventueel met behulp van een vriendin of 
partner. Je zult waarschijnlijk eerst de neiging hebben om je mooie kanten 'weg te cijferen' of te 
denken: 'Wat doet het er toe als ik verder zo lelijk ben'. Maar als je er een gewoonte van maakt de 
aandacht op mooie punten te vestigen, zul je op den duur toch een positiever beeld van jezelf 
krijgen. 

 
34. Zelfhypnose. 

De manier om die negatieve praatjes tegen te gaan, is het op gezette tijden heel bewust herhalen 
van positieve stellingen die een positief gevoel van zelfbevestiging ondersteunen en versterken. 
Je begint 's ochtends heel bewust met het drie, vier keer herhalen van een positieve stelling als "Ik 
voel dat het lukt". Het is een positieve stelling in de tegenwoordige tijd en geeft al een gevoel van 
dat er een gunstige verandering is opgetreden. Je kunt zelf een paar van die positieve stellingen 
opschrijven om te kunnen gebruiken. 's Ochtends, drie, vier keer op de dag en 's avonds voor het 
slapengaan herhalen. Zorg er voor dat de stellingen positief en in de 'voltooid' tegenwoordige tijd 
gesteld zijn, zodat je het gevoel krijgt dat er al een positieve wending in denken en doen is 
doorgezet. 

 
35. Grenzen kennen. 

Als het gaat om uiterlijk kun je twee dingen doen. Eén: je je hele leven lang ergeren aan je 
onvolkomenheden en je blind staren op vrouwen(mannen) die er volgens jou beter uitzien dan jij. 
Of twee: jezelf accepteren en denken: "Met dit lijf moet ik het doen en ik buit mijn mooiste kanten 
uit". Als je voor het laatste kiest, ben je een gelukkiger mens. Je hoeft dan niet eindeloos te lijnen. 
Of bakken met geld uit te geven aan kleren die vervolgens nooit je kast uitkomen. Of met een 
chagrijnig hoofd rond te lopen omdat je niet bent zoals je zou willen zijn. Ben je tevreden met je 
lijf, dan straal je dat uit. En zo'n uitstraling vinden de meeste mensen veel aantrekkelijker dan een 
superslanke taille of een truitje van een duur hip merk! 

 
36. Assertiviteit 

Probeer vanaf nu op te houden met automatisch toestemming te vragen om te spreken, te 
denken, of je te gedragen. Alleen slaven moeten toestemming vragen en de volmaakt aangepaste 
slaaf is een mythe. Kijk mensen met wie je praat zoveel mogelijk recht in de ogen, wanneer je 
opzij kijkt of je blik neerslaat zend je signalen uit dat je eigenlijk niet zeker bent van jezelf en wordt 
jij het slachtoffer. 
Door iemand recht aan te kijken, in de ogen, ook al ben je zenuwachtig, meld je de ander dat je 
niet bang bent hem of haar open tegemoet te komen. (besef dat de andere vaak ook nerveus, 
bang enz is ). Doe iets aan je taalgebruik. Vooral het wegwerken van nietszeggende pauzes en 
het voortdurend gebruik van : eh , hmm , en dus. 
Uit zulke gewoonten spreekt onzekerheid en een goede communicatie raakt er in verstrikt. Praat 
indien nodig langzamer en bedachtzamer, wanneer je besluit je bewust te worden van je 
taalgebruik kun je zwakke spreekgewoonten bijna van de ene op de andere dag afleren.  Uit je 



8 

© Gerard Gielen 
Uitgeverij Garant 

houding en lichaamstaal moet ook zelfvertrouwen en persoonlijke kracht spreken. Maak je zo lang 
mogelijk, wanneer je zit ga er dan niet in elkaar gezakt bijhangen. Bedek je gezicht niet met je 
handen en zit niet zenuwachtig aan jezelf te plukken. Als je zelfverzekerd bent kun je ook 
zenuwtrekjes, grimassen en blozen voorkomen. 
 

37. Spiegelbeeld 
Mensen zien jou niet zoals jij je in de spiegel ziet. Anderen zien meer, die zien een uitstraling, 
glinstering in je ogen, de omgeving, die zien een totaalbeeld. Mensen bekijken anderen in het 
openbaar meestal vanaf een meter of vier. Als jij direct voor de spiegel staat (afstand minder dan 
een meter), dan vervormt je beeld. Je lijkt dikker en je verhoudingen kloppen niet meer. Realiseer 
je dus dat dit beeld niet klopt. Spiegelen in ramen en glanzende muren vertekent zeer en is 
absoluut niet waarheidsgetrouw. Haal daar dan ook niet je oordeel over je lichaam vandaan. 
Beoordeel je lichaam ook niet op de spiegel in de kleedkamer van de winkel. Ten eerste sta je 
vaak te dicht voor de spiegel, ten tweede is het licht vaak verkeerd. TL-licht geeft je onterecht een 
verkeerde indruk (licht is te hard).Probeer eens spiegeloefeningen te doen. Begin met een stukje 
van jezelf wat je mooi vindt en focus je daarop. Leer jezelf kennen in de spiegel. Plak desnoods 
de rest af, zodat je je kunt concentreren op het deel waarnaar je wilt kijken. Probeer het zo verder 
uit te breiden. Doe het stapje voor stapje en leer je lichaam kennen. Doe het rustig aan, het is niet 
eng. Jij bent het en hoe graag je het ook zo snel mogelijk wilt veranderen.. het heeft tijd nodig en 
dat kun je nu eenmaal niet beïnvloeden. 
 

38. Diversiteit 
In plaats van je te focussen op modellen in tijdschriften of op televisie, neem je jezelf voor om te 
letten op al de verschillen tussen mensen.  Hoe verschillen mensen in grootte, in kleur van haar, 
welk neus hebben ze, hoe groot is hun mond, …Sta jezelf toe te genieten van de grote variëteit  
van menselijke types en vraag jezelf af of het wel gezond is om voortdurend te focussen op de 
slanke modellen in tijdschriften en de reclame. 
 

39. Media immuniteit. 
Neem een tijdschrift bij de hand en bekijk het nu eens vanuit de bril van de reclamemaker. Bedenk 
hoe de reclamemaker het juiste model gekozen om dit of dat product aan te prijzen. Realiseer 
jezelf wat de man of vrouw allemaal heeft moeten doen om zo op de foto te kunnen staan.  
Bedenk wat de reclame je doet. Laat je je erdoor beïnvloeden ? Vertel tegen jezelf dat de enige 
bedoeling van de reclame is om je tot kopen aan te zetten. Het is niet de bedoeling om je 
negatieve gevoelens te doen krijgen, maar alleen maar om je iets aan te smeren. Probeer voor 
jezelf te zoeken hoe je immuun tegen dit soort boodschappen kunt worden.  
 

40. Dieet 
Zeg nooit 'ik ga/ben op dieet' 
Op dieet gaan of zijn betekent: afzien, je iets (of liever: heel veel) ontzeggen. het is beter om 
positief te denken. zeg daarom tegen jezelf: 'vanaf vandaag eet ik gezond omdat ik van mijn 
lichaam houd.’ 
 

41. Sporten 
Zeg nooit: als ik eens de tijd kon vinden om te sporten… 
De tijd vind je , ook al was het maar één keer per week. Bovendien heeft een uurtje sporten of een 
stevige wandeling een positieve uitwerking op je humeur. Heb je écht geen tijd om te sporten 
(wees eerlijk tegenover jezelf als je deze vraag beantwoordt) laat dan de auto wat vaker staan en 
loop met stevige pas, tenminste twintig minuutjes per dag. 
 

42. Geluk 
Geluk hangt niet af van materieel of persoonlijk bezit . Mensen maken zichzelf de gekste dingen 
wijs als het gaat om het uiten van hun wens om gelukkig te worden. Als ik straks een leuke relatie 
heb dan wordt ik wel gelukkig . Of als ik in een groter huis woon of een mooiere auto heb , dan zal 
ik gelukkig zijn. Wie zo denkt loopt het risico het omgekeerde te bereiken .  
Ziekte nummer één van onze Westerse beschaving is het motto : als je dit of dat koopt wordt je 
gelukkig.  Maar...plezier is niet hetzelfde als geluk .  Geluk hoeft geen aanwijsbare oorzaak te 
hebben , wie blijft verlangen naar iets wat in de toekomst gelukkig kan maken komt meestal 
bedrogen uit , omdat men voorbij gaat aan de kleine , mooie dingen in het hier en nu. 
Geluk kan pas ontstaan als je in staat bent zinnen als : als ik maar.....en had ik maar.. 
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los te laten. 
 

43. Werk aan jezelf 
Wees creatief , bouw je talenten uit , maak van je hobby je beroep, 
Neem een hobby , luister naar jezelf , sta open voor verandering en vernieuwing .  
Begin een dagboek en leer van jezelf , luister naar je lichaam , verzorg je lichaam , maak je mooi 
voor jezelf en voel je goed. Doe altijd moeite voor jezelf : trek je leukste kleren aan, maak je op als 
je dat leuk vindt staan, doe iets met je haar… Je voelt je dan beter en ziet er daarom ook beter uit. 
 

44. Fundering 
Ga recht staan met je ogen gesloten. Voel hoe je rechtstaat. Wordt er bewust van hoe je voeten 
contact maken met de grond. Voel hoe je gewicht balanceert als je naar voor of naar achter buigt.  
Probeer contact te krijgen met de grond. Maak jezelf een met de grond.  Beschouw je lichaam als 
een voortvloeisel van de aarde.  Zie jezelf als een boom die wortels heeft in de grond.  Hoe 
vertaalt dit zich naar je eigen manier van in de wereld staan ? 

 
45. Buikademhaling 

Ga plat op de grond of op bed liggen. Leg je hand op je buik. Adem nu diep in en uit, maar adem 
vanuit je buik en niet vanuit je borstkas. Voel je hand op en neer gaan. Laat bij elke inademing de 
energie in je lichaam stromen.  Terwijl je diep in en uitademt, neem je een lichaamsdeel voor ogen 
dat energie nodig heeft.  Laat nu de ingeademde energie uitstralen naar dit lichaamsdeel. 

 
46. Verbrandritueel 

Neem een kaars en plaats die op een schoteltje. Schrijf nu alle negatieve gevoelens omtrent je 
lichaam op een klein papiertje. Houd één voor één een papiertje in de vlam en laat het opbranden. 
Neem je voor om op dezelfde manier alle negatieve gevoelens uit je leven uit te sluiten. 
 

47. Je wordt niet mooier door in je zetel te blijven zitten. 
Het beste zit van binnen. Dat weet je , maar daar kom je in de maatschappij niet verder mee. 
Neem je daarom voor om één heel klein ding aan jezelf te veranderen. Als je jezelf te dik vindt, 
neem je dan voor om te proberen een klein beetje minder te eten, bijvoorbeeld een stuk fruit ipv 
koek, of geen dessert.  Verzorg je uiterlijk door mooie kleren, laat je haren knippen en verzorgen, 
…   Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten. Neem jezelf heel kleine stapjes voor in 
het willen veranderen van je lichaam en wees fier op jezelf als je weer een klein stapje hebt gezet. 
 

48. Ga slenteren in een grootstad 
De mensen uit Valkenburg zullen het me misschien kwalijk nemen dat ik hun stad als  voorbeeld 
gebruik, maar deze tip werd me verteld door iemand die met een aangenaam gevoel uit 
Valkenburg terugkwam. In Valkenburg heb je heel veel eetgelegenheden naast elkaar en vaak zie 
je mensen op terrassen smakelijk eten. Een kennis die daar rondliep viel het op dat er zoveel 
mollige, maar vriendelijke en goedlachse mensen rondlopen in Valkenburg. Niemand maakt zich 
daar blijkbaar zorgen over zijn gewicht en geniet van het eten en de gezelligheid.  ‘Ik kwam thuis 
met het gevoel dat ik echt niet te dik ben’, vertrouwde de kennis mij toe, ‘en  iedere keer als ik 
weer denk dat ik teveel gegeten heb, dan denk ik weer aan de mensen die in Valkenburg op straat 
lopen, en dan voel ik me weer een beetje beter.’  Het is goed voor je zelfbeeld als je eens door de 
winkelstraten van eender welke stad loopt en naar andere mensen kijkt. Je zult zien dat de 
meeste mensen zeker niet beantwoorden aan het schoonheidsideaal. Integendeel : je zult 
mensen in alle maten, grootte en gewicht, van lelijk tot mooi. Je zult ook zien dat het slechts 
enkelen zijn die supermooi zijn. De meerderheid is doorsnee, ‘ordinary’ zoals men het in het 
Engels zo mooi uitdrukt.  Kijk niet teveel naar series op televisie met mooie modellen of naar 
reclames, ze spiegelen enkel een bijna onbereikbaar ideaalbeeld voor. Let op de gewone mensen 
rondom je, en je zult merken dat het merendeel van hen , gewoon is zoals jijzelf. 
 

49. De valkuil van het succes 
Succes hebben bij het beheersen van je gewicht of bij de uiterlijke verzorging is de kroon op het 
werk, voor velen de uiteindelijke beloning. Maar hoe vreemd het ook klinkt, het kan voor 
sommigen meer verdriet dan vreugde opleveren. Veel mensen voelen zich bedriegers door de 
enorme hoeveelheid tijd en geld die nodig is voor dat volmaakte uiterlijk. Het ophouden van het 
masker plaatst hen onder voortdurende  zware druk. Weinigen ontwikkelen het vertrouwen dat zij 
hun overwinning kunnen vasthouden.  Een ander aspect van de valkuil komt naar voor bij 
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degenen die hopen dat hun leven door succes zal veranderen. Dit soort hoge verwachtingen 
maakt hen tot potentiële mislukkingen. Voorspoed bedreigt ook goede relaties, of verandert  ook 
aspecten van ons leven.  
 

50. Wie zich goed voelt in zijn vel en tevreden is met zijn eigen persoon, zal minder last hebben van 
allerlei lichamelijke en psychische gezondheidskwaaltjes. Maak een lijstje van eigenschappen die 
je bij jezelf op prijs stelt. Raadpleeg dit lijstje als je je eens down voelt. Sta niet eindeloos stil bij 
problemen uit het verleden of moeilijkheden die je in de toekomst zouden kunnen overkomen, 
maar leef nu en leer genieten. Geloof in jezelf! Minimaliseer je eigen prestaties of persoonlijkheid 
niet tegenover jezelf en niet  tegenover anderen. Wie tevreden is over zichzelf en dat ook laat 
blijken, straalt rust uit en wordt sneller serieus genomen dan iemand die niet in zichzelf gelooft. 
Leg jezelf eens in de watten als je een goede prestatie hebt geleverd of dat je een vervelende  
klus tot een goed einde hebt gebracht. Let op je houding loop rechtop, borst vooruit en met 
opgeheven hoofd, zo straal je zelfvertrouwen uit, en dat zal je meteen merken aan de reacties van 
mensen om je heen. 
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