
 
 
 

WERKBOEK 
 
 



 
 

WELKOM BIJ DIT WERKBOEK! 
 
Dit werkboek is bedoeld als ondersteuning bij het begrijpen en toepassen van 
de inhoud van het E-book ‘Jouw 7 Sleutels naar Zelfliefde’. 
 
Het is de bedoeling dat je eerst het boek leest en daarna pas, via dit werkboek, 
toetst in hoeverre jij doet aan zelfliefde. Dit doe je door de vragen zo goed en 
eerlijk mogelijk te beantwoorden. Achter de vragen staat het paginanummer 
van dit thema in het boek. 
 
Werken in dit werkboek is een avontuur tussen jou en jezelf, je hoeft de 
antwoorden en resultaten met niemand te delen. Daarom kan je ook geheel 
openhartig zijn in alles wat je vindt, denkt of voelt. Nadenken over de 
antwoorden en opschrijven hiervan hebben een therapeutisch en helend effect 
en zijn daarom van belang voor je bewustwording van waar je staat, hoe het 
met je gaat, of je op het juiste spoort bent en wat je kan doen om weer ‘on 
track’ te raken. 
 
 
 
 
 
Ik wens je heel veel succes en vooral veel plezier met jouw sleutels naar 
Zelfliefde! 
 
 
Vanuit liefde, 
Stacey Seedorf 
State of Mind Network 



SLEUTEL 1 
MAAK EEN AFSPRAAK MET JEZELF (pagina 4) 

 
 

Zelfliefde betekent voor mij: 
 

 
Ik doe wel/niet aan zelfliefde omdat: 

 

 
Ik sta niet/wel graag voor een ander klaar omdat: 

 

 
Ik vind mezelf wel/niet heel belangrijk omdat: 

 

 
Als ik meer aan zelfliefde zou doen zou mijn omgeving als volgt reageren: 

 

 
Deze reactie vind ik leuk/niet leuk want: 

 

 
Ik wil niet/wel meer aan zelfliefde doen en maak met mezelf de volgende afspraak: 

 



SLEUTEL 2 
LEER JEZELF KENNEN (pagina 6) 

 
Wie ben je? (Beschrijf jezelf zo goed mogelijk in karakter en andere typische eigenschappen) 

 

 
Wat vind je leuk? (Beschrijf zo goed mogelijk wat je leuk vindt, wat je gelukkig maakt en wat 
je graag doet) 

 

 
Wat vind je niet leuk? (Beschrijf zo goed mogelijk wat je niet leuk vindt, waar je ongelukkig 
van wordt en niet graag doet, maar toch vaak moet doen) 

 

 
Waarom doe je toch vaak dingen die je niet leuk vindt? (werk, visite, verjaardagen, omgaan 
met bepaalde mensen, vrije tijd, studie, etc.) 

 

 
Waar liggen je grenzen? (Beschrijf tot hoe ver mensen mogen gaan bij je, wat je wel en niet 
meer accepteert of wil accepteren) 

 

 
Kan je je grenzen goed aangeven en bewaken? Zo nee, waarom niet? 

 



Waar ben je bang voor? (Beschrijf je angsten en onzekerheden, noem wat je wel wilt 
doen/zeggen/proberen maar niet durft) 

 

 
Waar ben je goed in? (Beschrijf je talenten, waarvan je weet dat je hier goed in bent al 
denken andere van niet of weten anderen dit niet) 

 

 
Waar wil je beter in worden? (Beschrijf waar je graag goed in zou willen zijn, wat je zou 
willen leren al heb je hier geen geld, tijd of gelegenheid voor) 

 

 
Wat vind je belangrijk? (Beschrijf wat je belangrijk vindt in het leven, wat je beweegt, 
emotioneert en raakt. Hoe je graag zou willen dat het leven of de wereld om je heen is) 

 

 
Wat wil je? (Beschrijf wat je graag van jezelf en van jouw leven zou willen als er geen 
beperkingen of belemmering zouden zijn. Alles is mogelijk, ongeacht hoe duur of hoe 
moeilijk) 

 



SLEUTEL 3 
LEER SLECHTE GEWOONTES AF (pagina 10) 

 
Ben jij je bewust van je slechte gewoontes en welke zijn dit? 

 

 
Ontdek je automatische piloot (Beschrijf hoe jij jouw automatische piloot ervaart als je er 
op gaat letten. Zijn het gedachtes of gevoelens die je aanzetten om iets te doen?) 

 

 
Time management (Wat zijn jouw dagdoelen en wat doe je op een dag dat je van dit doel 
vandaan houdt?) 

 

 
Keuzes maken en prioriteiten stellen (Welke dingen die je dagelijks doet zouden best 
minder mogen of zou je zelfs helemaal uit je routine mogen halen?) 

 

 
 



SLEUTEL 4 
DENK JE GEZOND EN GELUKKIG (pagina 13) 

 
Heb jij jezelf wel eens bezorgd, boos, verdrietig of bang gedacht? (Beschrijf hier een paar 
recente voorbeelden waarin je dit deed zonder dat er feitelijk iets aan de situatie veranderd 
was. Het speelde zich puur en alleen af in je hoofd) 

 

 
Heb je je wel eens prettig of gezond gedacht? (Beschrijf hier een voorbeeld waarin je ergens 
mee zat of last van had, maar hier niet meer aan dacht waardoor je je er heel even ook niet 
vervelend meer over voelde)  

 

 
 
 
 



SLEUTEL 5 
VOEDING EN BEWEGING (pagina 15) 

 
Je manier van denken en je lifestyle hebben grote invloed op je gezondheid (Ben jij je 
bewust van je lifestyle en het effect op je gezondheid? Weet je wat een gezond eet- en 
beweegpatroon is en hoe ga jij hiermee om?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLEUTEL 6 
MINDFULNESS (pagina 17) 

 
Mindfulness is de mooiste manier van leven (Wat weet jij van mindfulness, wat vind jij van 
mindfulness en heb je hier ervaring mee?) 

 

 
Jouw mening over mindfulness (Hoe is jouw mening over mindfulness ontstaan? Eigen 
ervaring? Mening van anderen?)  

 

 
“Mindfulness is zweverig!” (Wat is jouw mening over deze stelling?) 

 

 
Mindful leven vanuit zelfliefde (Denk je dat je mindfulness ooit zal proberen om te ervaren 
hoe het is om zeker te weten of het iets voor jou is?) 

 

 
Mediteren leert je inzicht te krijgen in jezelf (Beschrijf hier waarom je het wel/niet van 
belang vindt om inzicht te krijgen in jezelf) 

 



SLEUTEL 7 
VISUALISEREN (pagina 19) 

 
Visualiseren doen we al ons hele leven zonder dat we dit beseffen (Beschrijf hier een paar 
voorbeelden waarin je onbewust hebt gevisualiseerd) 

 

 
Visualiseren heeft een direct effect op hoe je je voelt (Beschrijf hier een paar voorbeelden 
van hoe een gedachte met beeld je een prettig/vervelend gevoel heeft gegeven) 

 

 
Visualiseren heeft een direct effect op wat je doet, gaat doen of durft (Beschrijf hier een 
paar voorbeelden waarin je door een visualisatie iets wel of juist niet gedaan hebt)  

 

 
 
 
 
 
 



INFORMATIE 
 
Wil je meer informatie over de boeken van Stacey Seedorf? Kijk dan eens op de website van 
State of Mind Network via deze link: http://bit.ly/StaceySeedorfBooks 
 
 
Kijk hier voor meer informatie over Stacey Seedorf: http://bit.ly/StaceySeedorfWS 
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