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I love myself the way I am  Ik hou van mezelf zoals ik ben 

Geschreven door Louise Hay 

 

I love myself the way I am    Ik hou van mezelf zoals ik ben                               

There’s nothing I need to change   Er is niets dat ik moet veranderen                                              

I’ll always be the perfect me    Ik ben altijd mijn perfecte zelf                         

There’s nothing to rearrange    Er is niets om te herschikken                    

I’m beautiful and capable    Ik ben mooi en capabel                                 

Of being the best me I can    Om zo goed te zijn als ik ben                       

And I love myself     En ik hou van mezelf                                  

Just the way I am     Precies zoals ik ben 

 

I love you just the way you are   Ik hou van jou zoals je bent                

There’s nothing you need to do    Er is niets wat je hoeft te doen               

When I feel the love inside myself   Wanneer ik de liefde in mezelf voel             

It’s easy to love you     Is het gemakkelijk om van jou te houden     

Behind your fears,     Achter jouw angsten,                             

Your rage and tears,     Je boosheid en tranen,                                

I see your shining star     Zie ik je stralende ziel.                           

And I love you just the way you are   En ik hou van je, precies zoals je bent 

 

I love the world, the way it is    Ik hou van de wereld, zoals die is              

Cause I can clearly see     Omdat ik duidelijk kan zien                      

That all the things I judge are done   Dat alle dingen die ik veroordeel               

By people just like me     worden gedaan door mensen zoals ik         

So till the birth of peace on earth   Dus totdat er vrede op aarde ontstaat        

That only love can bring    Die alleen door liefde kan komen zal ik           

I’ll help it grow by loving everything   daaraan bijdragen door van alles te houden 

       

I love myself the way I am    Ik hou van mezelf zoals ik ben                

And still I want to grow     En toch wil ik groeien                              

But change outside     Maar verandering buiten mij                          

Can only come      Kan alleen komen                                  

When deep inside I know    Wanneer ik diep van binnen weet                 

I’m beautiful and capable    dat ik mooi ben en capabel                        

Of being the best me I can    Om zo goed te zijn als ik ben                        

And I love myself      En ik hou van mezelf                              

Just the way I am     Precies zoals ik ben                   

Ahahaha - Just the way I am  (5x)   Ahahaha - Precies zoals ik ben  (5x) 

 


