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Checklist
BESLUITELOOSHEID

MASKER OP

SNEL OPGEVEN

LEVEN IN HET VERLEDEN

WAAKZAAM

ZELF SABOTAGE

VERGELIJKEN MET ANDEREN

COMPLIMENTEN AFWIMPELEN

WILLEN BEWIJZEN

OORDELEND

Wat herken je bij jezelf?



Checklist
Vul zelf wat lage zelfwaarde kenmerken in van jezelf.



BESLUITELOOSHEID
GEEN KEUZES KUNNEN MAKEN

Naast het leven vanuit jouw zelfwaarde is het
ook belangrijk dat je keuzes kunt maken.
Keuzes maken is een must als jij verandering
wilt in je leven. Zonder keuzes blijf je waar je
staat en kom je geen stap vooruit. Ze zeggen
wel eens “Je bent 1 keuze verwijderd van het
leven dat jij wilt”. En dit is helemaal waar!
Als je besluiteloos bent dan sta je dus eigenlijk
stil. 

Het probleem is niet dat je geen keuze kunt
maken. Want eigenlijk kun je dat wel. Het
probleem is dat je geen keuze kunt maken die
voor jou veilig aanvoelt en vertrouwd. Je weet
gewoon niet waarom je voor keuze A moet
kiezen of keuze B. 



Keuzes maken zijn ook lastig. Omdat je eigenlijk
vooruit moet kijken. Je moet van te voren als het
ware voorspellen wat de uitkomst zal zijn van je
keuze. En dan nog hopen dat je blij bent met de
uitkomst. En dit voelt eng en onzeker. 

Wat de reden ook is dat je geen keuze kunt
maken, we moeten ervoor zorgen dat je toch
een keuze kunt maken. Een keuze die voor jou
veilig genoeg is en die jij met vertrouwen kunt
nemen.

Jouw zelfwaarde en jouw toekomstbeeld helpt
jou bij het maken van keuzes wanneer je twijfelt,
in onzekerheid zit, maar ook wanneer je wilt
weten of je de juiste keuzes maakt. Het helpt
jou de juiste keuzes voor jezelf te maken a.d.h.v.
jouw verlangen en behoeften. Als jij weet hoe je
tot de juiste keuzes moet komen dan komt er
een einde aan stress, chaos, twijfel en
uitstelgedrag.



 Je weet wat je verdient als persoon
 Je weet wat je waard bent
 Je weet wie je bent
 Je weet waar je met jezelf en je leven
naar toe wilt. 

Wanneer jouw zelfwaarde groeit, dan zal je
merken dat je ook sneller keuzes kunt gaan
maken. Maar hoe kan het dat je dan wel
makkelijker keuzes kunt maken?

Wanneer je zelfwaarde groeit, dan kun je keuzes
maken die ergens op gebaseerd zijn. Met
andere woorden.... je weet dan heel goed of je
voor keuze A wilt gaan of keuze B. Je kan dan
ook makkelijker beargumenteren waarom je
voor een bepaalde keuze gaat. 

Hoe maak je dan betere en snellere keuzes als
je meer zelfwaarde hebt?

1.
2.
3.
4.

En hier ga jij je keuze dan op baseren.



Elke keuze die je dus gaat maken zal moeten
aansluiten op de 4 punten die ik benoemd heb.
Als je dat gaat doen, dan zal je minder
besluiteloos zijn.

De vragen die jij jezelf kunt stellen als je
makkelijker, sneller en waardevolle keuzes wilt
maken zijn:

"Past de keuze bij wie ik WIL ZIJN?"

"Past de keuze bij hoe ik mijn leven voor me
zie?"

"Maak ik deze keuze voor anderen? Voor
mezelf? Uit angst? Vanuit een behoefte?......"



Wat de uitkomst ook zal zijn van je keuze, je
weet dat je de juiste keuze voor jezelf hebt
gemaakt. 

Jij hebt deze keuze gemaakt, omdat jij vind dat
het aansluit op wat jij wilt en wie jij bent. Daar
kan nooit een fout in zitten. Wat de uitkomst
ook zal zijn..... je hebt een keuze gemaakt waar
jij over hebt nagedacht, die dicht bij je staat en
die jij voor jezelf hebt genomen.



"GA ALTIJD VOOR DE KEUZE DIE JOU HET
MEEST OPLEVERT. OFTWEL, DE KEUZE DIE
HET DICHTST BIJ JE STAAT EN AANSLUIT

OP HET LEVEN DAT JIJ  WILT LEVEN . "

-  M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G  -  



Checklist
TE VAAK

Ben jij besluiteloos?

AF EN TOE

NOOIT

HOE ZIE JE DIT TERUG IN JE LEVEN? 



"GA VOOR DE KEUZE DIE NIET GEMAAKT
WORDT VANUIT ANGST OF TWIJFEL EN GA
ZEKER NIET VOOR DE KEUZE DIE JE MAAKT

VOOR EEN ANDER. KIES VOOR DE KEUZE
DIE JE MAAKT VANUIT JE
ZELFWAARDERENDE IK"

-  M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G  -  



MASKER OP
WIE IS DE VROUW ACHTER HET MASKER?

Doe jij je anders voor dan je bent?
Of heb je het gevoel dat je anders moet zijn en
doen bij bepaalde mensen of in bepaalde
situaties? Dan draag je waarschijnlijk een
masker. 

Er is een verschil tussen je anders voelen en zijn
omdat jij je niet op je gemak voelt en je bewust
anders gedragen. Wanneer jij je gaat gedragen
op een bepaalde manier omdat jij wilt dan
mensen op een bepaalde manier over je gaan
denken, dan ben je een neppe beeld van jezelf
aan het opzetten.



Als jij in zelfwaarde groeit dan zal jij niet bewust
je anders voor doen omdat je een bepaalde
resultaat wilt zien. Je wilt geen reputatie meer
hooghouden, je wilt jezelf niet meer verschuilen,
je wilt niet perse vasthouden aan het perfecte
plaatje. Jij wilt zijn wie je bent zonder pardon,
zonder excuus, zonder voorwaarden. 

Als jij constant een masker op hebt dan leren
mensen niet de echte persoon achter het
masker kennen. Zij gaan je dan ook behandelen
zoals jij je voordoet. Zij gaan een relatie
opbouwen met de persoon die jij niet bent. Wat
voor relaties gaan hier uitkomen denk je? 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------



ZET GEEN MASKER OP WANNEER
IEMAND JOU LEERT KENNEN. GA JE
NIET BEWUST ANDERS VOOR DOEN

DAN JE BENT. LAAT PRECIES ZIEN WIE
JIJ BENT. ZONDER EXCUUS, ZONDER

PARDON. 

ANDERS ZIET MEN NOOIT WIE ER VOOR
HUN STAAT. MAAR HET

BELANGRIJKSTE IS...>  JIJ ZULT DAN
OOK NOOIT ZIEN WIJ JIJ VOOR JE HEBT

STAAN. WANT MENSEN BEHANDELEN
JOU ZOALS ZE ZIEN DAT JE BENT EN

NIET VOOR WIE JIJ ECHT BENT. DUS DE
BEHANDELING DIE JE KRIJGT IS DAN
OOK NIET EEN CORRECT BEELD VAN

WIE ZIJ ZIJN.



MENSEN MOETEN JOU NIET
BEHANDELEN ZOALS JIJ HOOPT DAT ZIJ

JOU BEHANDELEN. DAN KRIJG JE
ALLEEN PEOPLE PLEASERS OF

SCHEINHEILIGERDS DIE JE TE VRIEND
WILLEN HOUDEN.

LAAT ZE ZIEN WIE JIJ BENT. DOE JE
MASKER AF. MENSEN GAAN JE DAN
BEHANDELEN ZOALS JIJ BENT EN

ZOALS ZIJ ZIJN. 

ZO ZIE JE EXACT WHO NEEDS TO GO
AND WHO CAN STAY IN YOUR LIFE.

M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G



Checklist
TE VAAK

Draag jij een masker?

AF EN TOE

NOOIT

HOE ZIE JE DIT TERUG IN JE LEVEN? En hoe vind jij dit?



SNEL OPGEVEN
GEEF JIJ  SNEL OP?

Als je een lage zelfwaarde hebt dan geef je
sneller op dan iemand met een hogere
zelfwaarde. Dit komt omdat je minder

optimistisch bent en minder vertrouwen hebt in
jezelf. Hierdoor zul je sneller opgeven.

Iemand met een hoger zelfwaarde denkt in
oplossingen en ziet mogelijkheden. Ook zoeken
ze naar de kansen die er wel zijn.  Voor hen is
opgeven dus geen optie, want zij zien genoeg
wegen die hen naar hun doelen gaat brengen.

Als jij merkt dat je snel opgeeft omdat je er niet
meer in gelooft, of omdat je denkt het toch niet
te kunnen dan kan dit een teken zijn dat je moet

werken aan je zelfwaarde.



Checklist
TE VAAK

Geef jij snel op?

AF EN TOE

NOOIT

HOE ZIE JE DIT TERUG IN JE LEVEN? En hoe vind jij dit?



LEVEN IN HET
VERLEDEN

KIJK JIJ  VOORUIT? LEEF JE IN HET HEDEN OF BLIJF JE

HANGEN IN HET VERLEDEN?

Vaak blijf je achterom kijken. 
Veel dingen uit je verleden hebben ervoor
gezorgd dat je leven er nu zo uit ziet of hebben
je gemaakt tot wie jij bent. Voor de 1 positief
voor de ander niet. Je kan het helaas niet meer
veranderen. The past is the past. Misschien niet
in je hoofd en in je hart, maar het kan niet terug
gedraaid worden. 

Probeer vooruit te kijken, hoe moeilijk het ook
is. Gebruik wat je hebt geleerd om vooruit te
komen. Dit wilt niet zeggen dat je alles maar
moet vergeten. Nee zeker niet! Maar probeer
het verleden jouw toekomst niet Af TE NEMEN.
Dit is moeilijk, maar probeer dit tegen jezelf te
zeggen totdat je het gaat geloven. 



LEVEN IN HET HEDEN
OF IN DE TOEKOMST

Leef jij in het HEDEN? En dan bedoel ik.... leef jij
echt met je focus op dit moment? Of focus jij
je nog te vaak op je toekomst?

Focussen op je toekomst is zeker goed, maar je
moet niet vergeten om te leven op dit moment.
Want het moment nu, dat is het LEVEN.

Het leven kan alleen nu plaatsvinden. Gisteren
bestaat niet meer. En de toekomst kan je alleen
ervaren op dit moment. Wanneer je dit beseft
weet je dus dat je alleen nu een nieuwe
uitkomst, een nieuw leven kan creëren. Verlang
dus niet naar morgen om te starten met leven.
Maar geniet van dit moment, want dat is het
enige moment dat je zal kennen en ervaren.

Leef het leven nu, en werk ondertussen naar
een betere morgen. Vergeef het verleden,
Verlang naar morgen en leef vandaag.



Checklist
IK KIJK MEER VOORUIT

Hoe sta jij in het leven?

IK LEEF MEER IN HET HEDEN

IK LEEF MEER IN HET VERLEDEN

HOE ZIE JE DIT TERUG IN JE LEVEN? Hoe voel jij je hier bij?



Jij ziet in de wereld dat wat jij denkt/ voelt en
gelooft. 

What you focus on grows.

Wanneer je een lage zelfwaarde/ zelfbeeld/
zelfvertrouwen hebt dan ga je ook hieruit leven.
Hierdoor lijkt het alsof alles of een groot deel in
je leven tegen je is. Alsof alles en iedereen niet
is zoals jij zou willen. Je focust je dan ook onwijs
veel op dat wat er niet is. En juist omdat jij je
daar op focust is dat dus ook wat je in de
wereld ziet. Je ziet geen mogelijkheden meer, je
ziet geen kansen, je ziet de mooie dingen niet,
je ziet niet waar je dankbaar voor mag zijn. Je
ziet heel veel niet.

WAAKZAAM
ZIE J IJ  OVERAL EEN BEVESTIGING VAN WAT JE

DENKT EN VOELT OVER JEZELF?



Hiermee zeg ik niet dat er geen mensen of
situaties zijn die echt niet goed voor jou zijn.

Maar zolang  jij niet aan jezelf gaat werken dan
blijf je ook alleen dat zien. Het leven is eenmaal
wat het is. De truc is hoe ga jij er mee om? Met
wie omring jij je? In welke situaties blijf jij
hangen?

Het leven is namelijk het resultaat van de
keuzes die jij maakt. Hoe jij je van binnen voelt,
zo zullen je keuzes zijn, zoals je keuzes zijn
zullen je resultaten zijn.

Tot slot, wat voor gemis of negativiteit je ook in
je leven ziet. Je hebt geen controle over dat wat
buiten jou ligt. Je hebt alleen controle over jezelf
en wat jij doet met datgene wat er om je heen
gebeurt.



zie JIJ overal een bevestiging van wat je
denkt en voelt over jezelf?

Wanneer jij dus in jouw leven een bevestiging
ziet van wie jij "bent", dan ga je jezelf ook waken
voor deze dingen. 

Je zit de hele tijd in beschermingsmodus. 
Want de wereld is hier om je aan te vallen.
alles en iedereen is tegen je. So You need to
protect yourself (dit is wat je onbewust denkt en
doet).

Dit is zo een ongewonnen strijd. Besef je dat?
Je vecht tegen iets dat je niet kunt winnen. Je
bent aan het vechten en beschermen, maar je
bent niet aan het helen.

There is no need for hiding and protecting
when your soul is at peace. 

Je kan ook gewoon een nieuwe pad op gaan en
een nieuwe wereld creëren voor jezelf. Weet je
dat?



Checklist
NEE, NIET ALTIJD, of soms

Zie jij in het leven een negatieve bevestiging over wat
jij denkt en voelt over jezelf?

Ja, het lijkt alsof alles wat ik denk
en voel en geloof over mezelf ik
terug zie in mijn leven. Iedereen
en alles is tegen me.

Licht je keuze toe....



ZELF SABOTAGE
HOE ZIT J IJ  JEZELF IN DE WEG?

Vaak hoor ik vrouwen het volgende zeggen:
”Hoezo moet ik mijn verantwoordelijkheid
nemen? hij/zij/het is de reden dat.... ” 

Ik zeg dan altijd: “je hebt helemaal gelijk.,
maar wat doe jij daar aan?”  Besef je dat je
geen of nauwelijks controle hebt over anderen
en aspecten buiten jezelf? De enige persoon die
je kunt veranderen, is jij zelf. Als jij verandert,
dan verandert de rest met je mee. Maak jij
nieuwe keuzes vanuit je nieuwe IK, vanuit je
zelfwaarderende IK? Dan zul je nieuwe
resultaten zien in je leven.



Leg geen focus op dingen buiten jezelf. Dit wilt
niet zeggen dat anderen niet de reden zijn dat
bepaalde aspecten in je leven zijn zoals ze zijn.
Het is alleen belangrijk dat je gaat kijken naar je
eigen aandeel hierin. Besef dat je totaal geen of
zeer weinig controle hebt over anderen. En dit
moet je eigenlijk ook niet willen. Het zal een
constante ongewonnen strijd zijn als je moet
blijven vechten om anderen, waar je geen
controle over hebt, te willen veranderen. 

Zie het zo...
Het leven is een samenspel waar jij als
persoon veel invloed op hebt.

In dit spel spelen de volgende spelers mee:
1. het leven dat je overkomt;
2. andere mensen;
3. jij zelf.



Het leven komt naar je toe zoals die komt, daar
heb je geen invloed op.  

Andere mensen zijn in je leven en zij hebben
ook invloed op hoe jouw leven er uit ziet. Hier
heb je ook bijna geen invloed op. 

En dan heb je jezelf. Jij bepaalt voor een groot
deel ook hoe jouw leven er uit ziet. 

Deze 3, het leven, anderen en jij vormen jouw
leven. En het enige waar jij controle over hebt is
over jezelf, jouw keuzes en jouw handelingen.
Wat jij dus dient te leren is hoe jij dit spel kan
gaan meespelen, zodat jij een veel gelukkiger
leven kan gaan leven. Jij moet dus jouw eigen
leven gaan MEEvormen door het spel mee te
spelen.  This is your only way out of this life of
routine and unfulfillment.

1.

2.

3.



"STA JEZELF NIET MEER IN DE WEG DOOR
SLACHTOFFER TE BLIJVEN SPELEN.

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
JOUW LEVEN & SET YOURSELF FREE."

-  M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G  -  



Checklist
Voornamelijk ik zelf

Heb jij het gevoel dat jij jezelf in de weg zit of zitten
anderen jou in de weg.....

Voornamelijk anderen

Licht je keuze toe....



dat JIJ altijd jezelf in de weg zit?

Wat als dat echt zo is.... Wat heb je hierop te zeggen? Kan je dit
aannemen? Kan je naar je leven kijken en je eigen verantwoordelijkheid
nemen?

Wat als ik zeg...



Je staat jezelf 
in de weg. Altijd!

Want jij kiest hoe jij
omgaat met dat wat 

er om je heen 
gebeurt.
M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G



VERGELIJKING
VERGELIJK JIJ  JEZELF MET ANDEREN?

ZIE J IJ  CONCURRENTIE IN ANDEREN?VOEL JIJ  JE BETER OF

MINDER DAN DE ANDER?

Vergelijk jij jezelf met anderen? 

Stop met vergelijken! Iedereen is uniek. Ookal doe
je hetzelfde als een ander... de ander doet HET niet

zoals jij dat DOET. Je hebt geen concurrentie. Ga
ook niet willen zijn als de ander. U don't know her
whole story. What u see on the outside can look

very different on the inside.

Waar jij goed in bent kan de ander misschien beter
of juist niet. But who cares? You do. But why?

OMDAT JE NIET GELOOFT IN JEZELF EN NIET VIND
DAT JIJ GOED GENOEG BENT ZOALS JE BENT. IN

PLAATS VAN JE FOCUSSEN OP WAT JE WEL GOED
KAN FOCUS JE OP DE DINGEN DIE MINDER ZIJN.

WAT HEB JE DE WERELD TE BIEDEN ALS WE
ALLEMAAL STREVEN NAAR DEZELFDE PERFECTIE?



Wat de ander heeft kun jij ook hebben,
maar dat zie je niet want je kijkt alleen wat
er op haar pad komt. Je gaat je eigen
blessings helemaal voorbij. Je ogen zijn daar,
terwijl er hier van alles gebeurt.

Er is genoeg op deze wereld voor iedereen.

Afgunst is een lelijk iets, het weerhoudt jou
van je eigen blessings.

Als het gras daar groener lijkt, dan is dat
omdat jij je eigen gras niet genoeg aandacht
geeft. What you focus on grows...

Laat anderen je motiveren om te zien wat er
allemaal mogelijk is. 

Leer van elkaar.





"JE BENT NIET BETER DAN DE ANDER.
JE BENT NIET MINDER DAN DE ANDER.

WE ZIJN ALLEMAAL UNIEK EN
VERSCHILLEND.

MAAR WAARDIG GENOEG OM TE ZIJN WIE
WE WILLEN ZIJN"

-  M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G  -  



Checklist
Ja in positieve zin

Vergelijk jij jezelf met anderen?

Ja in negatieve zin

Leg uit:

Nee



COMPLIMENTEN
HOE GA JIJ  OM MET COMPLIMENTEN?

Hoe groter je zelfwaarde wordt, hoe lekkerder jij in
je vel zit. Hoe beter jij complimenten kunt

ontvangen zonder je bescheiden of awkward te
voelen. Het compliment voelt dan aan als een

erkenning van wat je al gelooft over jezelf.

Als jij een compliment dus niet kunt aannemen,
dan zeg je eigenlijk dat je niet dezelfde mening

deelt als de ander. Of je voelt je er niet fijn onder
als de ander erkent wat je al over jezelf weet. 

Achter beiden zit er dus iets wat niet klopt.

Want waarom neem je het compliment niet aan?
Waarom voelt het ongemakkelijk? 

En misschien neem je het wel aan, maar wil je niet
arrogant overkomen. Hoezo dat dan? Waarom wil

je bescheiden zijn?



Voelt het ontvangen van het compliment fijn? En
neem je het wel aan? Dan is dit een bevestiging
dat wat jij denkt over jezelf en wat er tegen je
gezegd wordt in lijn is met de waarheid over jezelf. 
En daarom voelt het goed voor jou.
Dat wat je in de wereld ziet en uit de wereld
terugkrijgt geeft jou een goed gevoel omdat het in
lijn is met wat jij over jezelf denkt/ voelt en gelooft.

Zodra een compliment ongemakkelijk, raar,
beschamend voelt dan is dit voor jou een wake up
call. Het vertelt jou dat hoe jij nu over jezelf denkt
en voelt en gelooft niet in lijn is met wie jij echt
bent. Het kan toch niet zijn dat de wereld wel ziet
wat jij goed kan en hoe mooi jij bent, maar dat jij
dit niet ziet?



Een compliment dat 
goed aanvoelt is 

eigenlijk een erkenning
van dat wat je al

weet/denkt/gelooft
over jezelf.

M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G



Checklist
Ik wimpel het af

Hoe neem jij complimenten aan?

Ik neem het aan

Waarom doe je dit? Hoe voelen complimenten voor je aan? Waar komt
dit gevoel vandaan denk je?

Ik draai er omheen



Opdracht
Vanaf vandaag neem jij
elk compliment aan met
een dankje. Meer niet!



JEZELF BEWIJZEN

We willen onszelf bewijzen aan anderen terwijl
we niet eens in ons zelf geloven.

We zoeken bevestiging en erkenning, die we
onszelf niet kunnen geven. 

En wanneer we die bevestiging van anderen
krijgen dan wimpelen we het af.

Dus we willen erkenning maar tegelijkertijd
nemen we het niet aan.

Zo zie je maar dat we zo geen stap vooruit
komen..... toch?



"Why are we being praised for WHAT we have or for
WHAT we have achieved? Why aren't we praised for

WHO we are and for WHO we have become?
When was the last time we were being praised for

just being who we are...?

As a baby born on this earth we were enough. But
when we grow up we al try to add things to

ourselves. There is nothing wrong with goals and
achievements, but when we start to believe that

those things make us WHO we are, we are wrong.

We are enough without our job title, our education,
our partner, our child, our grades, our money, our

assets, our body, our....

There is nothing we need to have or achieve to be
enough and worthy. Just being ourselves is enough.

That is all we came with on this earth, and that is
what we will take when we leave this world. All the
other things we add to ourselves are extra.We are

enough by just BEING. So always feel worthy just the
way you are. We have nothing to prove, nothing to

lose and nothing to gain"



Wanneer je voelt 
dat je niks te 
bewijzen hebt, 
kan je jezelf 

beginnen te zijn.
M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G



Checklist
Hoe bewijs jij jezelf? En bij welke mensen en in welke
situtaties heb je dit het meest?

Waarom doe je dit? Wat hoop je te krijgen/ voelen als jij jezelf bewijst?



OORDELEN
HOE JE DE ANDER OORDEELT 

ZO ZAL JE JEZELF OORDELEN

Toen ik begin 20 was, I was so judgemental! Op
alles en iedereen had ik wel wat op aan te

merken. Als ik op straat liep en iets raars zag,
dan begon ik al mijn mond open te trekken "zo

kijk die en kijk dat" en dan nog willen
verklaren waarom een ander zulke rare dingen
doet. Maar ik was dus ook erg oordelend naar

mezelf toe.

Misschien denk je nu..."maar als ik iets of
iemand zie, dan mag ik daar toch wat van
zeggen of vinden?"...Maar ben je (on)bewust

ook judgemental?

Tegenwoordig denk ik "O wauw, ik vind dat niet
mooi. Tja als zij dat mooi vind who am I to

judge." Ik ga geen beeld meer schetsen van
iemand a.d.h.v. wat ik zie, want ik ken die

persoon niet. 



Ook wil ik mijn tijd hier niet meer aan verspillen.
Ik zeg niet dat ik nooit wat over een ander te
zeggen heb. I am not a Saint. But I changed a
LOT! 

Maar waarom heb ik het hier over? 
Toen ik aan mijn groei begon te werken kwam ik
er achter dat ik te veel bezig was met anderen.
Maar ik oordeelde mezelf ook enorm. En hier
wilde ik van af. Ik besefte dat hoe ik anderen
beoordeelde, ik dit ook naar mezelf toe deed.

Ik had dus als doel gesteld om dit te minderen.
Elke keer als ik iets waarnam en mijn 2 cents
wilde geven, zei ik tegen mezelf "nee don't do
it". Ik herinner me nog een oudere vrouw op
schouwburgplein (r'dam) die onwijs veel botox
in haar lippen had gespoten (dit was toen
nieuw). Ik zag het en er kwam meteen een
gedachte en mening bij mij op. Op dat moment
zei ik "NEE don't do it!" Ik heb dus lange tijd
mezelf gestopt met oordelen, want ik zag echt
overal wel iets slechts/raars in. 



En hoe vaker en langer ik dit deed hoe minder ik
begon te oordelen. Het is echt gewoon het
KILLEN VAN OUDE Gewoonten! En ik merkte dat
ik ook mezelf minder begon te oordelen.

So I dare you this week:
-If you see something, just see it and let it go.

- Als er een veroordelende gedachte in je
opstaat, zeg tegen jezelf "don't do it".

- Praat niet mee met anderen. Just observe the
conversation.

Just 1 week! That's all. 



Hoe jij de 
ander veroordeelt, 

zo veroordeel
jij jezelf.

M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G



Checklist
Ja

Ben jij oordelend naar anderen toe?

Nee

Waarom doe je dit? Wat levert het je op?

Alleen naar mezelf toe



Checklist
BESLUITELOOSHEID

MASKER OP

SNEL OPGEVEN

LEVEN IN HET VERLEDEN

WAAKZAAM

ZELF SABOTAGE

VERGELIJKEN MET ANDEREN

COMPLIMENTEN AFWIMPELEN

WILLEN BEWIJZEN

OORDELEND

FINAL CHECK. WAT IS VAN TOEPASSING



Self worth

A WHOLE NEW YOU

UP TO THE NEXT
M A K E  Y O U R  L I F E  W O R T H  L I V I N G


