
30 DAYS

BY MAKEYOURLIFEWORTHLIVING.NL

PLANNER

to Self w!th
One of the biggest blocks to our own success is our sense of 

worthiness! Here is your way to get back on track with the  
30 days Planner to deepen & strenghthen your self worth.
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 H" to 
Dit is een 30 dagen planner van 4 weken. Elke week heeft 5 opdrachten.  
Je hebt 7 dagen om 5 opdrachten te maken. Het zijn 7 dagen omdat niet 

iedereen elke dag tijd vrij kan maken. Zo heb je dan nog 2 dagen om de 

opdrachten in te halen of verder uit te werken.

• HOU EEN NOTITIEBOEKJE BIJ

Hou een notitiboekje bij om daar je antwoorden in te noteren. Of gebruik iets 

anders om je nieuwe inzichten en bevindingen te verzamelen. Ben je niet echt een 

schrijver? Dan kun je het ook opnemen.

• GENIET ERVAN 

Maak het jezelf niet te moeilijk. Het hoeft niet perfect. Het gaat  
er om dat jij de tijd neemt en de inzet toont om jouw zelfwaarde  
te versterken. Probeer hier en daar de diepte in te gaan,  
maar laat los als dat niet lukt.  Er zijn nog genoeg andere  
opdrachten in deze planner die je zullen helpen.

30 DAYS 

TO DEEPEN AND 

STRENGTHEN YOUR  
SELF WORTH

Su#$ xX x
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V%lg$telde vrag&
Wat als ik 1 of 2 dagen heb gemist?  
Dit is helemaal niet erg. Ga gewoon de volgende dag verder waar je gebleven bent.  
Het is een 30 dagen planner maar houd je niet vast aan 30 dagen. Als je er langer over doet is dat prima.  

Wat als ik een opdracht niet wil maken?  
Dan sla je die gewoon over. Wie weet wil je deze op een ander moment maken. Maar juist als het confronterend is zou je hier aan 

moeten werken.  
 
Ik ben een dag of 2 vergeten, is het niet beter als ik weer bij dag 1 start?  
Dat mag, maar dat hoeft niet. Het gaat er niet zo zeer om dat je de opdrachten op volgorde maakt. Het gaat er om dat je zoveel 

mogelijk dagen bezig bent met je zelfwaarde.  

Sommige opdrachten zijn confronterend of voelen ongemakkelijk aan?  
Deze mogen er zijn. Juist omdat je dit voelt weet je dus dat je aan je zelfwaarde moet werken.  
 
Wat als ik vragen heb?

Dan mag je die gerust aan mij stellen.
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- TONI ROBBINS -
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Zelfwa'de
VOELEN DAT JIJ GOED GENOEG BENT ZOALS JE BENT en weten dat jij alles in je hebt om te doen wat jij diep van binnen 

verlangt, no matter what. Zelfs als je “faalt”, dan weet jij dat jij jezelf kunt opvangen en herpakken. Met meer zelfwaarde 

gaat niets je meer weerhouden om eindelijk voor je doelen te gaan. Jouw zelfwaarde is namelijk jouw kompas in het leven. 

Het is dat wat jou laat doorzetten. Wil je meer zelfvertrouwen, een nieuwe baan, een nieuwe liefde of heb je andere doelen? 

Wat het ook is, je bent maar 1 keuze verwijderd van een leven zodals jij dat wilt.  
En die eerste keuze heb je vandaag gemaakt door te starten met deze 30 dagen planner naar zelfwaarde. De planner die 

jou gaat helpen bij het ontdekken, versterken en groeien van je zelfwaarde.
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VOOR WIE IS DEZE PLANNER?  
Deze planner is voor jou als jij meer zelfwaarde wilt of je zelfwaarde wilt versterken.  
Mijn doel is dat jij meer vanuit je zelfwaarde gaat leven. Dat je loslaat wat jou en je leven niet meer dient. Gaat beseffen dat je uniek en 

waardevol bent, zoals je bent. En dat jij je volledige potentie gaat benutten, zodat jij een waardevol leven kan creëren.  
 
Waarom schrijf ik over zelfwaarde?  
Zelfwaarde vind ik één van de belangrijkste eigenschappen die een vrouw kan bezitten. Je zelfwaarde heeft namelijk heel veel invloed op 

hoe jouw leven eruit ziet en hoe jij over jezelf denkt. Wanneer jouw zelfwaarde groeit dan zal je meer in jezelf gaan geloven en zal je 

situaties/mensen los laten die niet meer dienen. Ook zal je met meer zelfwaarde betere keuzes kunnen maken in je leven, die je verder 

gaan brengen dan waar je tot nu toe gekomen bent. Wanneer jij jouw waarde inziet, dan zul je langzaamaan ook jouw uniekheid 

herkennen. Hierdoor zal je ophouden met jezelf vergelijken met anderen. Jij weet wat je waard bent en wat jou anders maakt en 

daar zul je trots op zijn. Je zult zien dat jij eindelijk je volledige potentie gaat durven inzetten om zo jouw doelen te bereiken in 

het leven.    
   
Jouw zelfwaarde is jouw kompas! Als jij trouw blijft aan dat wat jij wilt en verlangt  
dan ga jij komen waar jij het liefst wilt zijn.  

X xx   J()*e 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HOW TO USE THE PLANNER?    
ELKE DAG WORDT AANGEGEVEN MIDDELS DAY ONE.,    
DAY TWO, DAY THREE enz.     
Je leest de planner van boven naar beneden.  

      

L+’s ,'t 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| QUESTION |

Wie is in jouw ogen een  
 zelfwaarderende vrouw of 

persoon? Of wie 

respecteer jij als persoon?  

OneWeek

Welke eigenschappen 

bezit zij die jij waardeert 

en waarom?

D- One D- two D- th.e D- f/r D- fi0

| QUESTION |

Welke eigenschappen wil 

jij versterken/ ontwikkelen? 
en waarom? 

| QUESTION |

Wat vind jij een mooie 

quote over zelfwaarde?  

| QUESTION |

Op welk vlak in je leven 

vind jij dat je meer in jezelf 

mag geloven?  

| QUESTION |

Wat betekent 

zelfwaarde voor jou?

| Opdracht |

Neem een paar minuten 

om na te denken en schrijf 

het dan voor jezelf op.  

Waarom vind je dit?  
Waar sta je nu op dit vlak  

en waar wil je heen? 

One of my favorite quotes:  
Even if we care to watch it 

or not. The sun will always 

rise and shine.

| Opdracht |

Zoek quotes op over 

zelfwaarde en kijk bij welke jij 

een goed gevoel krijgt en sla 

deze op als jouw screensaver.

| Opdracht |

Schrijf op waar je nu staat en 

hoe een idealere situatie er 

voor je uit zou zien.

Wat zijn jouw 

karaktereigenschappen? 
Welke eigenschappen 

bezit je nog niet?

| Extra opdracht |

Schrijf 1 eigenschap op 

waar je trots op bent, iets 

dat typisch jij is en schrijf 

op waarom.

Jij mag er zijn, weet je 

dat? Diep van binnen 

ben je al wie je moet 

zijn. Het wordt tijd om 

haar te ontdekken.

| Opdracht |

Schrijf op wat  
zelfwaarde voor jou 

betekent.
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One 1ek 2 d3e
Well done lady! You devoted one week to SELF WORTH.

Focus brings results. Keep going.

Maybe you skipped a day or two. It doesn’t matter.  
Just do what you can do, But don’t stop. 

Next week will be different, valuable & a lill bit playful.

Pr/d of 4 xXx



9

| DAY ONE |

Jij bent waardevol. 

Wist je dat?

TwoWeek

Vandaag staat er een 

audio voor je klaar in je 

mail: SELF WORTH 

WOMAN

D- One D- two D- th.e D- f/r D- fi0

| OPDRACHT |

Schrijf een paar 

zinnen aan jezelf. 

| DAY OFF |

Het is goed zo.  
Soms even niks, soms 

gewoon even ZIJN.

| OPDRACHT |

PICK A SONG !  
| OPDRACHT |

Stuur min. 5 mensen  
een appje

| TIP |

Neem even tijd voor jezelf.  
Zoek een rustig plekje en 

laat de woorden tot je 

bezinken.

Vandaag draait het 

allemaal om feel good 

songs. Pick 1 good song 

about women 

empowerment.

Vandaag even niks. Of je 

nou wel of niet productief 

bent, het is goed zo. Doe 

vandaag wat jij wilt doen. 

Je mag deze day off ook 

op een andere dag doen.

| TIP |

Luister naar de lyrics, zoek het 

desnoods op. Zet het paar 

keer op repeat! Geniet!

Wat zou je tegen jezelf 

zeggen als je tegenover 

jezelf stond? Welke mooie 

bemoedigende, 

onbevooroordeelde 

woorden.....

| Extra opdracht: |

Sta voor de spiegel, kijk jezelf 

even aan en denk aan wat jij 

allemaal hebt overwonnen en 

spreek de woorden tot jezelf.

Stel hen de volgende 

vraag:  
Wat maakt mij 

waardevol voor jou?

| TIP|

Hoe voelde dit?  
Just receive their  

message and let it  
sink in.

Enj5
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W%k two 2 d3e
Dit was een ander weekje dan week 1, maar hey een beetje 

verandering houdt je alert. How is it going so far?  
Wanneer jij bewust bezig blijft met jouw groei, dan zal er  

verandering komen. So keep going. 

T2 ,7 ה y+ to c8e xXx
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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.

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. 

A 9:age f! 4
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Je moet overtuigd worden dat jij jezelf kan opvangen mocht je "falen".....En hier komt jouw zelfwaarde aan te pas. 

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.

D3t gi0 up 3 tה p;<n 4 =n 7c8e
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| QUESTION |

Hoe ontvang jij 

complimenten?

Th.eWeek

Deze opdracht is voor de 

hele week. Elke keer als 

iemand jou een 

compliment geeft dan 

neem je die aan, meer niet.

D- One D- two D- th.e D- f/r D- fi0

| QUESTION |

Je hebt geen concurrentie.  
Jij bent uniek. Niemand is 

zoals jij. 

| SELF WORTH 

= SELF CARE |

Je verdient het ook om 

even tijd voor jezelf te 

nemen.

| QUESTION |

Wat ben jij zooooo zat!

| QUESTION |

Wat ben je bang  
om op te geven?

| Opdracht |

Just say thank you when 

someone gives you a 

compliment. 

In order to change. We 

must be sick and tired of 

being sick and tired.

Take extra care of yourself 

today. Create Me time 

vandaag. Lees een boek 

(al is het maar 10 min), leg 

jezelf in de watten....

| Opdracht |

Of probeer iets nieuws uit. Doe 

een 5 min meditatie, of lees een 

boek, of kijk een SELF WORTH 

video op youtube.

| Opdracht |

Just write it allll out.  
Wat ben jij zoooo zat! Let all 

that shit go on paper. Write it 

out en scheur het na afloop!

Beluister de audio van 

vandaag. Zie je mail: 

NIEMAND ZOALS JIJ

| Opdracht |

Voel jij soms (on)bewust 

jaloezie of een vorm van 

concurrentie? Waarom? 

Wees eerlijk naar jezelf.

You resist change, 

because you focus on 

what you need to give 

up, instead of what you 

have to gain.

| Opdracht|

Jij weet waar je heen wilt 

qua gevoel en qua 

doelen. Waar ben je bang 

voor? 
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W%k th.e 2 d3e
We zijn bijna klaar! Als jij zover bent gekomen dan salute ik 

jou! Ik hoop dat je veel hebt mogen ervaren en dat je mooie 

en positieve dagen hebt mogen meemaken.  
Misschien merk je het nog niet.... of wel, maar je zelfwaarde is 

aan het groeien....  

We 'e alm>t d3e xXx
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Affir@tA

RBd tCs D& laE of Flf w!th kiEs G

The only one who gets to decide my worth is me.  
Self worth doesn’t come from my achievements, my bank account, my looks, the number of friends I have or my degrees. It does not come 

from what people tell or believe about me.  Self worth comes from me. The word itself says SELF worth.  
 
Yes, I made mistakes and Yes, I am not perfect....  
but from this day I make it my intention to do things different and I have all the right to make this decicion for me.  

I can believe that I am  beautiful, limitless, wonderfull, unique, strong and capable to love myself wholeheartedly. Maybe I am not there 

yet. But I make room in myself for growth and self love. 

I LOVE MYSELF with flaws and all.  
I ACCEPT MYSELF as I am.  
I FORGIVE MYSELF for all the things I did and did not do. I forgive myself for all I did not know.
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| QUESTION |

Hoe heb je zelf 

bijgedragen aan de 

dingen die ongewenst zijn 

in je leven?

F/rWeek

Veel negatieve aspecten 

uit ons leven komt van 

anderen. Maar daar heb 

je geen controle over. 

D- One D- two D- th.e D- f/r D- fi0

| QUESTION |

Waar ben jij dankbaar 

voor?

| QUESTION |

Wat moet jij loslaten om je 

beter te voelen over 

jezelf?

| QUESTION |

Wat heb jij geleerd uit het 

negatieve in je leven?

| QUESTION |

Wat heb je geleerd over 

jouw zelfwaarde? 

| Opdracht |

Wat is jouw aandeel in dat 

wat nu negatief is in jouw 

leven?  

Ondanks de moeilijke 

momenten, hebben deze 

momenten jou gevormd en 

wijzer gemaakt. Zie het 

positieve in het negatieve.

Loslaten is moeilijk, maar 

het is mogelijk. Loslaten 

zorgt ervoor dat je weer 

kunt ontvangen wat je 

echt nodig hebt.

| Opdracht |

Wat wil jij loslaten voor jezelf?  
Schrijf dit op. Dit kan iets 

ingrijpends zijn maar ook een 

gevoel of gewoonte.

| Opdracht |

Wat hebben jouw moeilijke 

periodes jou geleerd?  
Schrijf dit op.

Ondanks de negatieve 

aspecten uit je leven, waar 

ben je wel dankbaar voor?

| Opdracht |

Schrijf een lijstje met waar jij 

dankbaar voor bent?

30 dagen gefocust op 

zelfwaarde. Wat heb je 

geleerd? Wat heeft het 

je gebracht? Waar wil je 

aan gaan werken?

| Share with me |

Laat mij weten hoe deze 

planner heeft 

bijgedragen aan jouw 

zelfwaarde. (mag, hoeft 

niet)
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B3H IdraJt
Neem even de tijd en denk na over deze volgende vragen:  
1. Wie KIES ik te zijn?  
Uitleg: 
Je weet wie je op dit moment bent en welke gevoelens, emoties, gewoontes je nu hebt. Maar wie ga jij KIEZEN om te zijn? Waar ga jij 

aan werken? Hoe ziet de nieuwe, gewenste IK er voor jou uit? Welke emoties wil jij gaan ervaren? Welke gevoelens? Hoe wil jij omgaan 

met jezelf en anderen? Welke nieuwe gewoonten wil je hebben?  
 
2. Waar wil ik naar toe? 
Uitleg:  
Je staat nu waar je staat in het leven. Ben je hier tevreden over? Kan het iets beter volgens jou? Waar wil je heen? Hoe zie jij jouw 

toekomst voor je? Wat zijn je doelen? Waar wil je aan gaan werken de komende periode?
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H/ altijd j/w toek8,7eld & wie jij ki$t te zijn G gedaJte
bij de keuz$ die je dagelijks @akt.

Om meer in je zelfwaarde te gaan staan en een leven te creëren waar jij trots op bent, moet er een mindset change en een nieuw 

geloofssysteem gaan plaatsvinden in jou. Maar ook moet je dagelijks keuzes gaan maken die aansluiten op wie jij kiest te zijn en 

waar jij heen wilt. Doe je dit niet? Dan kom je moeizaam vooruit in het leven. Hoe doe je dit? Door altijd in je achterhoofd te houden 

wie de nieuwe JIJ is en wat jouw toekomst beeld is. Als jij weet wie jij wilt zijn en welke doelen jij wilt bereiken, dan worden keuzes maken 

steeds makkelijker voor je.  
 
Je hoeft niet meer te twijfelen aan welke keuzes je moet maken om je persoonlijke doelen te bereiken, want jij weet zelf heel goed wat 

je moet doen. Jij hebt opgeschreven wie jij kiest te zijn en waar jij heen wilt. Dat wordt jouw leidraad. 

Wanneer jij meer in jezelf gaat geloven, anders gaat kijken naar het leven en betere keuzes maakt, dan zal jij nieuwe resultaten 

bereiken waar jij trost op zal zijn. En het mooie hieraan is dat jij dit helemaal zelf in handen hebt. U GOT THE KEYS TO CHANGE YOUR 

LIFE. Het draait allemaal om wie jij wilt zijn, waar je heen wilt en het maken van keuzes die daar op aansluiten.
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We =9 to tה K of t7 הgGnL
We came to the end of this 30 days to Self worth. But we came to the beginning of something new. A 

new you.  
Een nieuwe JIJ die dieper heeft gegraven in haar zelfwaarde. Een vrouw die bewuster zal leven en de 

weg naar meer zelfliefde en zelfwaarde gaat ontdekken. Dit is de start van jouw reis naar zelfwaarde. 

Hoe meer jij je blijft focussen op jouw groei, hoe mooier en sneller jouw transformatie zich zal ontvouwen. 

Besef je hoe snel je zelfwaarde zal groeien als je zo door gaat? Maar besef je ook wat dit gaat 

brengen in jouw leven? Jouw doelen zal je met meer zekerheid en vertrouwen bereiken omdat jij goed in 

je vel zit, in jezelf gelooft en op jezelf durft te vertrouwen.

Focus je op de vrouw die jij wilt zijn... de vrouw die jij diep van binnen eigenlijk al bent. Let her come out!

Selfw!th 2 key xXx
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A. 4 .ady f! tה nMt le0l of Flf w!th?
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Wordt het geen tijd dat:

Jij jezelf op de eerste plaats zet?

Dat jij je eigen waarde gaat bepalen?

Dat jij in jezelf gaat geloven?  
Dat jij op jezelf kan zijn en op jezelf durft te vertrouwen?

Dat jij in je eigen kracht gaat staan?

Dat jij durft te handelen vanuit wat jij wilt?

JA? 
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Dit online programma gaat jou helpen!

Dit traject is voor jou als jij je 100% wilt inzetten en jij je verantwoordelijkheid wilt nemen over je leven.

Weet jij dat ik drastische veranderingen heb meegemaakt toen ik besefte dat alleen IK mijn leven kon veranderen?  
Ik ben van een bescheiden dame met weinig zelfvertrouwen gebloeit naar een vrouw die trots is op wie ze is en ik heb zo een sterke 

vertrouwen in mezelf opgebouwd. Nothing can stop me! En als ik zie wat voor resultaten dat in mijn leven heeft gebracht dan denk ik 

“waar wacht iedereen toch op? Alles start in jou!”  
 

Jouw leven zal veranderen als jij van binnen ook verandert.....  
Dit is geen mening, maar een feit....

Are you ready for Self Worth INTENSIVE?

Het wordt tijd dat jij de stappen gaat zetten naar je dromen en doelen toe.  
En dit met VERTROUWEN in jezelf gaat doen, zodat je altijd effectief naar je 

doelen toe blijft werken, ophoudt met uitstellen en in jezelf gaat geloven.
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Tijdelijke Off;1 Als je in de maand JUNI dit programma aanschaft dan krijg je:

• GRATIS mijn EBOOK: It’s time for  SELF WORTH

• Een GRATIS 1 op 1 gesprek (telefonisch)     
aan het einde van het traject

• A.d.h.v. dit eindgesprek maak ik een uitgewerkt op maat gemaakt 

doelen actie plan.

IK HEB INTERESSE, VERTEL ME MEER

https://www.makeyourlifeworthliving.nl/books
https://www.makeyourlifeworthliving.nl/books
https://www.makeyourlifeworthliving.nl/selfworth-intensive
https://www.makeyourlifeworthliving.nl/selfworth-intensive
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Self w!th
WWW.MAKEYOURLIFEWORTHLIVING.NL  

LEARN MORE ON INSTAGRAM

LEARN MORE ON FACEBOOK

http://WWW.MAKEYOURLIFEWORTHLIVING.NL
http://WWW.MAKEYOURLIFEWORTHLIVING.NL
https://www.instagram.com/make.your.life.worth.living/
https://www.instagram.com/make.your.life.worth.living/
https://www.facebook.com/make.your.life.worth.living.nl
https://www.facebook.com/make.your.life.worth.living.nl

