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Om te worden
wie je bent,
moet je weten
wie je bent.
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ONTDEK JEZELF
- Met deze eerste snelle stap voor meer zelfinzicht -

Wie ben je, wat wil je?
Je hebt het prima naar je zin. Staat graag voor anderen
klaar. Je hebt oog voor je omgeving. Zorgt ervoor dat
iedereen het naar de zin heeft. Ondersteunend voor
collega’s. Hard werken. Regelt het huishouden zo goed als
het kan. Aandacht voor (schoon)ouders. Broers en
zussen. De buren kunnen op je rekenen. Je vult
verwachtingen in. Je doet elke dag je best. Om klaar te
staan. Te regelen. Te voorzien.
Totdat je de vraag krijgt wat JIJ zelf vanavond het
allerliefste zou willen eten? Moet je daar echt even over
nadenken? Weet je het misschien eigenlijk niet zo goed…?
Je weet wel waar jij je partner blij mee zou maken. Of wat
de favoriet is van je kinderen. Maar wat zou je maken als
je met niemand rekening hoeft te houden, wat maak je
dan voor jezelf? Wat koop je dan het liefst voor jezelf?
Hoe ziet dan jouw ideale vakantiedag eruit? Wat is jouw
lievelingskleur? …. Lastige vragen?

Jezelf leren kennen,
herkennen, erkennen en
begrijpen is een groot
cadeau dat je jezelf kunt
geven.
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"Ik wist helemaal niet wat ik wilde"
Dat waren het voor mij ook. Een paar jaar

Want ik wist helemaal (niet meer) wat ik nou

geleden riep ik uit frustratie ‘en nu ben ik het

precies voor en door mezelf wilde en

zat om alles te doen wat een ander van mij

verwachte. De keus om niet anderen centraal te

verwacht!’. Stoer gezegd. Ik kwam er alleen al

stellen is makkelijk gemaakt. De keuzes wat dan

snel achter dat het niet alleen nog maar voor

wel voor mezelf werd een hele andere

anderen goed willen doen nog best lastig is.

uitdaging. Ik wist helemaal niet wat ik wilde.

Want als het niet voor een ander is, dan is het
dus voor mijzelf. Welke andere optie is er als

Als ik mag kiezen bij welk restaurant we gaan

het niet over een ander gaat? Dan gaat het over

eten denk ik al snel aan keuzes waar de

mij. En precies dáár kwam de crux!

anderen het fijn zouden hebben. Maar voor
mezelf? Ppppfff… lastige vraag eigenlijk. Wat
zou ik zelf willen?

"We are
our choices"
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Ik was mezelf kwijt
Kortom, als ik heel eerlijk was naar mezelf dan was ik
mijzelf best een beetje kwijt. Wie ben ik in dit verhaal?
Wat past bij mij? Waar word ik blij van? Het was er door
de jaren heen in geslopen dat ik van mezelf was
afgedwaald.
Voor wie maak jij het huis schoon? Voor jezelf? Of omdat
het hoort. Omdat anders een ander het niet doet. Om
aan je ouders (mijn moeder) te laten zien dat je het
allemaal netjes voor elkaar hebt? Of omdat je er oprecht
zelf blij van wordt?
Voor wie kleed jij je mooi aan? Voor je uitstraling naar de
buitenwereld? Of doe je het omdat je daar zelf zin in hebt
en blij van wordt? Wat is jouw favoriete kledingstuk? Doe
je die regelmatig aan, of niet? Waarom niet?
Een weekendje weg zonder verwachtingen in te vullen:
hoe ziet jouw ideale weekendje weg eruit? Wanneer heb
je dat op die manier zo gedaan? Hoe vaak per week zet jij
jouw lievelingseten op tafel? Koop je weleens een
cadeautje voor jezelf?

"Als je je blijft
aanpassen om
mensen niet
kwijt te raken
verlies je jezelf"

LEEF MET LEF!

"Wat vind ik eigenlijk mooi, leuk, lekker, fijn?"
Met deze vragen ben ik de zoektocht met

Maar dan moest ik dus wel eerst weten wat

mijzelf aangegaan. Opnieuw ontdekken waar ik

mijn smaak is. Waar ik blij van word. Wie ik

van houd. Mezelf vragen stellen om mijn eigen

ben. En die zelfkennis was ik best een beetje

antwoorden te vinden. Niet om alles om mezelf

kwijt. Ik wist precies wat een ander lekker en

te laten draaien. Of om egoïstisch te worden.

leuk vond. Ik wist precies hoe rekening te

Ook niet om met niemand meer rekening te

houden met alles en iedereen. Wat ik niet meer

houden. Wel om een betere balans te vinden

wist hoe ik daar zelf in stond.

tussen mijzelf en de ander. Balans tussen
geven en nemen. Om in evenwicht te komen en

Wat ik dus heb gedaan is mijzelf vragen stellen.

óók mezelf serieus te leren nemen.

Elke dag. Over kleine dingen. En ik wil je
uitnodigen ook jezelf dagelijks vragen te
stellen. Dat kunnen de meest uiteenlopende
simpele vraagjes zijn met steeds de vraag aan
jezelf: hoe denk ik daar eigenlijk over? Wat vind
ik eigenlijk mooi, leuk, lekker, fijn?

"Stel de
juiste vragen
aan jezelf"
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Ken jezelf
Je hoeft echt niet alle antwoorden per direct in te vullen en
alleen nog maar jouw lievelingseten elke dag op tafel te zetten.
Echt niet. Maar wel dat je weer jouw eigen antwoord weet. Dat je
jezelf kent. Jouw eigen verhaal weer op het netvlies verschijnt.
Wie jij bent zonder de ander. Shoppen zonder de mening van
een ander in je achterhoofd. Weten wat je het liefst zou willen
kopen als alleen jij het maar mooi hoeft te vinden.
Dus stel jezelf vragen. Wat zou ik het liefste willen? Waar word ik
blij van? Wees ook eerlijk naar jezelf: doe ik dit om een
verwachting in te vullen of geef ik het aan mezelf? Er zit een
essentieel verschil in (zelf)liefde of je je mooi maakt voor jezelf
die dag of omdat je wilt dat een ander de beste versie van jou
ziet. Doe het voor jezelf!
Als aankomende zaterdag ‘van jou’ is: wat zou je dan het liefste
gaan doen? Hoe ziet die mooie dag er dan uit voor jou? Kan je
daar ook deels rekening mee houden? Als je voor jezelf een
Valentijn cadeau zou kopen: wat zou dat zijn?
Wat kan jij toevoegen of verwijderen in jullie huis wat jou meer
woongeluk of woongemak geeft? Wat maakt dat jij je geliefd
voelt op moederdag? Kan je dat aan jezelf geven? Het gaat om
de juiste vragen en jouw eigen antwoorden. Niet om aan alles
direct actie te hangen. Je hoeft ook echt niet alles alleen maar
op jouw manier te doen. Wel is het de bedoeling dat je steeds
beter weet wat jouw manier is onafhankelijk van anderen.
Zelfkennis. Zelfcare. Zelfliefde. Inzicht.

"Alles waar je
ogen van gaan
sprankelen,
moet je doen"
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OEFENING ZELFINZICHT
-15 vragen aan jezelfHieronder stel ik je 15 vragen die je op weg kunnen helpen om meer inzicht in
jezelf te krijgen. Beantwoord deze vragen eerlijk voor jezelf, op basis van je
gevoel, je emoties en gedachten. Schrijf de antwoorden op.
1. Waar word ik blij van?
2. Wat vind ik zo leuk om te doen dat ik de tijd vergeet of er niet mee kan stoppen?
3. Waar ben ik goed in?
4. Op welke momenten voel ik mij gelukkig?
5. Hoe wil ik dat andere mensen mij zien?
6. Waar kun ik écht van genieten?
7. Wat vind ik belangrijk in het leven?
8. Waar ben ik dankbaar voor?
ANDERSOM BEKEKEN | Je kan vraag 1 tm 8 ook andersom stellen. Naast weten wie jij bent, waar je
wel blij van wordt en wat je wilt, kan je jezelf ook vragen stellen over wat je mogelijk dus niet meer
wilt. Stoppen met iets waar je niet meer blij van wordt.
Stoppen is vaak een moeilijke beslissing. Maar wat als je het niet meer voelt. Wat als je niet meer
blij wordt van je werk? Van alles regelen. Alles zelf of alleen doen. Als je dan wel durft te zeggen ‘Ik
stop’, dan heb je LEF! Als je weet wat je leuk vindt: doe het! Ontdek ook wat je met enorme
tegenzin of weerstand doet: stop ermee!
9. Besteed ik voldoende tijd aan de dingen die ik leuk vind? Zo niet, wat zou ik kunnen doen
om hier meer tijd voor vrij te maken?
10. Vind ik mijn werk nog steeds leuk? Indien niet, wat vind ik er niet leuk aan?
11. Ben ik gelukkig in mijn relatie en sociale leven? Wat zou ik eventueel anders willen?
12. Waarom doe ik wat ik doe?
13. Wat wil ik écht?
14. Wat houdt mij tegen om te doen wat ik écht wil?
15. Geef je geluksgevoel een cijfer tussen 1 tot 10.

"She remembered who she was and the game changed"
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DE LEF-BOX
-Beschikbaar vanaf 29 maart 2021Herken je dit? Dat je wat bent afgedwaald van jezelf? Wil jij ook wel weer wat
dichterbij jezelf komen? Ontdekken wie je bent en wat je écht wilt? Heb je aan deze
oefening niet genoeg en behoefte aan meer verdieping? Overweeg dan om de LEFbox aan jezelf cadeau te doen. Met als thema van deze box: LOVE yourself.
LOVE yourself is een 6 weken durend online programma, welke bestaat uit het eerste
deel van de LEF-methode. Dit online programma, bomvol waardevolle lessen en
oefeningen, krijg je met deze box cadeau. Van jouzelf. Voor jouzelf. Een kleine
investering voor een super waardevolle kennismaking met de LEF-methode, die in
totaal bestaat uit 3 magische fases:
1. LOVE YOURSELF
2. EMPOWER YOURSELF
3. FREE YOURSELF
Wat brengt LOVE yourself?
Vooral heel veel inzicht in jezelf en een hoge mate van zelfbewustzijn.
Met dit programma ga jij:
Ontdekken wie je bent en wat je wilt
Je bewust worden van je gevoelens en emoties
Inzicht krijgen in je beperkende gedachten en overtuigingen
Een positievere mindset krijgen
Ontdekken wat jouw kernwaarden zijn
Ervaren wat dankbaarheid jou kan brengen
Je leert anders denken waardoor je niet alleen weet wie je bent maar ook wordt wie je
bent.
Om een fijne start te maken met het ervaren van ‘LOVE’ zitten er nog meer
liefdevolle en super toffe cadeautjes in deze box. Van mij. Voor jou. Voor een
positieve start. Met liefdevolle energie. Je gaat er blij van worden #beloofd
Niet alleen een fantastisch cadeau voor jezelf, maar ook geweldig om iemand
anders cadeau te geven. Je moeder, je vriendin, je zus, je buurvrouw, je collega.
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LANCERING LEF-BOX
De totale waarde van de LEF-box is € 119,- en onbetaalbare aandacht en liefde ;-)
Waardevol dus.
Maar ik wil graag dat het een betaalbaar cadeautje is voor jou en dat het
laagdrempelig blijft. Daarom komt er een waanzinnig 'pre-lancering' aanbod:
Ik wil jou de LEF-box aanbieden voor slechts € 39,-. Echt waar! Omdat ik het jou gun,
juist in deze tijd. Écht een cadeautje dus.
ZET IN JE AGENDA:
De LEF-box zal op 29 maart a.s. gelanceerd worden voor het grote publiek en
slechts 48 uur beschikbaar zijn voor deze waanzinnige prijs van € 39,- .
Na de lancering vervalt het aanbod en betaal je de normale prijs.
Omdat jij de eerste stap al hebt gezet met het downloaden van dit E-book, wil ik jou
de mogelijkheid geven om je box alvast te reserveren. Wil jij nu alvast jouw LEF-box
reserveren voor deze waanzinnige prijs?
Stuur een mail met je gegevens naar: info@leefmetlef.com onder vermelding van
‘LEF-box’ !
De box zal op 29 maart naar jou worden opgestuurd.
Met l(i)efdevolle groet,
Judith

