
Ik ga je wat vertellen over vertrouwen hebben in
jezelf. 
 
(zelf)vertrouwen krijgen in jezelf is niet iets dat
iemand je kan geven en het is ook niet iets dat je met
de tijd opeens krijgt. Je moet er namelijk wel wat voor
doen.
 
Vaak denkt men dat je eerst zelfvertrouwen moet
hebben voordat je belangrijke stappen in je leven
maakt. Het is juist andersom. EERST DOEN EN HET
VERTROUWEN KOMT VANZELF. What you focus on,
grows.
 
But how? Put in the work! Werk aan je
zelfvertrouwen (zoals je nu al doet met deze planner)
en durf de stappen te nemen naar het onbekende en
onzekere. Want zo zal jij momenten gaan creëren en
ervaren die jou zelfvertrouwen gaan geven. 
 
Je kan niet eerst het vertrouwen krijgen of de moed
voordat je iets gaat ondernemen. Lady you will be
waiting all your life.

A message for you 
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Jij moet eerst actie ondernemen (werken aan je
zelfwaarde). En bij elke ervaring die volgt zal  jij een
succesmoment  ervaren of niet. Ervaar jij een
SUCCES moment? Dan ontwikkel jij onbewust
op dat moment meer vertrouwen in jezelf.
Ervaar jij op dat moment geen succes? Dan zal je
leren om jezelf op te rapen en door te gaan (OOK DIT
IS VERTROUWEN!)  
 
Je moet ondanks het gemis van vertrouwen of moed,
kiezen om de stap te zetten naar meer zelfwaarde
en naar een waardevoller leven.... en met het
aanvragen van deze planner heb jij dus jouw eerste
stap al gezet. Chapoo!
 
Je moet kiezen om no matter what toch te
willen werken aan je zelfwaarde, zodat je in
jouw leven meer in jezelf gaat geloven, meer
zal durven en meer gaat ondernemen. 
 
Je moet overtuigd worden dat jij jezelf kan opvangen
mocht je "falen".....En hier komt jouw zelfwaarde aan
te pas. 
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Jouw zelfwaarde is jouw innerlijke gids die “zegt” I
know it’s hard but you can do this!  En wanneer jij
jouw innerlijke gids zo ver ontwikkelt hebt, dan zul je
zien dat niets je meer gaat weerhouden om jouw
dromen/ verlangen achterna te gaan. Ook al zal je
angstig zijn en onzeker. Jouw innerlijke GIDS gaat jou
die push geven die jij nodig hebt om toch die stap te
zetten.
 
Hoe ga je echt verandering teweeg brengen in
je leven?
Je moet zo graag DAAR willen zijn (waar je heen wilt)
i.p.v. waar je NU bent.....  Zolang je dit hebt, dan zal
je blijven groeien en bloeien.
 
 Zelfvertrouwen krijg je on the go. Trust me... maar!
je moet er wel bewust mee bezig blijven.
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Don't give up on the person
you can become.
 
NEVER! trust the "wait"
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