
 

  

 
Love Yourself First! 

 

Het allerbelangrijkste in je leven is het houden van jezelf. Met deze tools breng ik 

je een stukje dichter bij jezelf om nog meer van jezelf te houden. 
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Proloog 

 

. 

 

 

Wat leuk en fijn dat je mijn 1e e-book ontvangen hebt! 

Je bent welkom om een duik te nemen in de Lovetools van Joyzy. 

 

 

 

 

 

Ik zal een aantal aspecten benoemen waar ik zelf ook heel erg mee zat vroeger. Soms denk ik wel eens terug in die tijd, en waarom ik me 

nou weer vreselijk druk maakte. Achteraf viel het natuurlijk allemaal mee, maar ik hield op dat moment niet genoeg van mezelf. Ik geef je 

graag wat tips mee om jezelf meer te ondersteunen en van jezelf te houden. 

Veel liefs en leesplezier.  

💋 Joyzy 

 

 

 

 

 

 

http://www.joyzy.nl/
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Joyzy LOVETOOLS 

Love Yourself First! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love Yourself First! 

Schijn je eigen licht; het licht van je hart en ziel. 

Je hoeft je niet anders voor te doen, je niet aan te passen 

aan hoe andere mensen je graag willen zien. Jij mag je 

eigen licht laten schijnen. 

Straal zo veel je kunt, want dat is wat jij mag gaan doen. 

Je hoeft er alleen maar te … ZIJN. 

Love Yourself 

First 
   

Via deze link kan je 

jezelf helemaal laten 

onderdompelen in 

liefde. Zelf gebruik ik 

deze meditatiemuziek 

heel vaak om mezelf 

weer even op te 

laden. Het is niet voor 

niets The Love 

Frequency! 

https://www.youtube.

com/watch?v=CQUG

UDc-fZQ 

(Deze liefdes frequentie heeft 

een trilling van 528 Hz, de 

blauwdruk van het leven) 

http://www.joyzy.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CQUGUDc-fZQ
https://www.youtube.com/watch?v=CQUGUDc-fZQ
https://www.youtube.com/watch?v=CQUGUDc-fZQ
https://www.youtube.com/watch?v=CQUGUDc-fZQ
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Love Yourself First! 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jezelf vergelijken 

Door jezelf te vergelijken met anderen plaats je jezelf in een hokje. 

Laat dit los want je mag vrij zijn. 

Die hokjes benauwen je alleen maar en geven een soort maatstaf aan. 

Jij bent precies goed zoals jij bent. 

Je hoeft je helemaal niet te vergelijken met anderen.  

Iedereen is uniek op zijn eigen manier. 

Prachtig niet? 

http://www.joyzy.nl/
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Joyzy LOVETOOLS 

Love Yourself First! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love each other 

Het mooiste is om je liefde te delen met anderen.  

Als je van jezelf houdt, dan kan je ook jouw liefde overbrengen naar anderen. 

Al is het maar voor raad, een schouder om even op uit te huilen of een 

luisterend oor. Dat maakt al zoveel uit voor een ander. Het kost geen enkele 

moeite. De wereld is een stuk mooier als iedereen dit zou doen: een beetje 

zorgen voor elkaar. 

Laten we een rimpeleffect maken en eerst beginnen bij onszelf. ❤ 

http://www.joyzy.nl/
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Liefdesoefening 

Adem eens diep in en uit. Doe dat nog eens. En ga nu over op je normale ademhaling.  

Blijf zo eens even zitten in alle rust. Komen er gedachtes op geen probleem, laat ze 

zoals ze zijn en ze gaan vanzelf weer weg. Geef er geen aandacht aan. Ga gewoon 

weer terug naar je ademhaling. Rustig en kalm en ontspannen. Dan stel je jezelf eens 

mooie plek voor. Waar zie je jezelf 

het liefste begeven? In een mooi 

open plekje in het bos? Of op de 

rotsen kijkend over de vallei? 

Wie zijn daar allemaal? Ben je 

alleen? Of heb je iemand bij je? 

Denk eens aan de persoon waar je 

zielsveel van houdt? Hou dat gevoel 

eens vast. Brengt dat naar je 

hartgebied. Je hartchakra. Voel 

maar eens hoe warm, fijn en veilig 

dat aanvoelt, vol met liefde. 

Laat deze energie groter 

worden en helemaal door je 

lichaam stromen. Adem nog 

steeds rustig in en uit. Blijf zo in dat ontspannen gevoel even zitten. Na 5 a 10 

minuten mag je langzaam weer terugkomen en wanneer je er klaar voor bent, rustig 

in je eigen tempo je ogen weer te openen. 

Hoe voelde dat voor jou; heerlijk ontspannen te wezen in alle liefde? Lekker? Doe dat eens een paar keer per 

week en ik weet zeker dat je je heerlijk blijft voelen. 💜 Zelf mediteer ik ook en ik vind het een heerlijk 

middel om te ontspannen of even weer bij mijzelf te komen in alle rust. Je kan een meditatie op verschillende 

manieren uitvoeren, dit is 1 voorbeeld daarvan. In mijn 2e e-book Meditatie en Ontspanningskit ga ik er 

dieper op in. 

 

http://www.joyzy.nl/
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Nawoord 

Dit was mijn 1e e-book, en ook het eerste woord van het Motto van Joyzy: 

LOVE - SHINE – SPARKLE.  

Ik vind het heerlijk om mensen te inspireren, kennis en ervaringen te delen. Nog nooit  

eerder heb ik echt geschreven, behalve dan mijn eigen blogs: www.joyzy.nl/joyzyblog. Ik 

ben benieuwd wat je van mijn e-book vindt! Laat het me weten. Liefs X Joyzy. (Joyce 

van Zadelhoff) 

Voor meer informatie, opmerkingen, tips, inspiratie, ideeën en vragen kan je contact met mij 

opnemen. Info@joyzy.nl of via Messenger http://m.me/Joyzy.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joyzy.nl/
http://www.joyzy.nl/joyzyblog
mailto:Info@joyzy.nl
http://m.me/Joyzy.nl
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Bronnen 

De link van de meditatie op YouTube is van Unisonic Ascension, en plaatjes zijn vrij te 

gebruiken via Pixabay. 

Heb ik over je geschreven en wil je dat liever niet? Geef even een seintje > info@joyzy.nl, dan haal 

ik je eruit. 
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https://joyzy.nl
http://www.facebook.com/joyzy.nl
http://www.instagram.com/joyzy.nl
https://nl.pinterest.com/joyzy1984/joyzynl/

