Taking control of your life in one
weekend.

The Glitzy life way.

Taking control of your
life in a weekend.
The Glitzy life way.

Een tweetal jaar geleden stond ik op het punt mezelf te verliezen.
Ik besefte dat ik niet meer gelukkig was en mijn leven niet meer
aanvoelde als MIJN leven.
Hoe triest is dit? Verloren in je eigen leven.
Iets wat bij veel mensen het geval is.
Zeker nu social media zo aanwezig is in ons leven.
We zien elke dag via Instagram, Facebook en Tiktok wat andere
mensen kopen en hoe ze leven.
Voor we het weten zijn we beïnvloed door wat we op ons scherm
zien.
Zonder dat we dit volledig beseffen, kopen we dingen omdat het een
hype is of omdat de persoon waar jij naar opkijkt dit heeft.
Dit maakt ons even gelukkig, maar dat is helaas van korte duur. Was
dit nu echt wat je nodig had?
Maakt dit je echt gelukkig?
Meestal niet!
Vandaag nemen we de controle terug!
DREAM IT, PLAN IT AND DO IT!

What do you need?
Het belangrijkste wat je dit weekend nodig hebt is TIJD!
Hou je agenda vrij zodat je elke opdracht rustig en in een goede
vibe kan afwerken.
Indien je creatief bent en deze opdrachten net wat leuker wil
maken kan je wel wat dingen in huis halen.

Schildercanvas en eventueel wat knutselgerief (kan je bij de lokale Action gaan halen).
Lijm, schaar en stiften.
Een planner, want ja we gaan veel plannen.
Notitieboekje.
Eventueel wat leuke kapstokken, want we gaan aan de slag in je kledingkast.
Enveloppen (en neem ze maar in je favoriete kleur).
Een kaarsje met je favoriete geur om de sfeer er wat in te houden.
Je favoriete playlist.
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New
beginnings!
Believe in yourself and see results.

The best time
for new
beginnings is
now!

Het eerste dat je moet doen is dromen.
Zo simpel is de eerste stap!
Droom over hoe jij wil dat jouw leven verdergaat.
In mijn situatie moet ik dit dan ook echt zien.
Ik hou ervan om een vision board te maken.
Zo word je echt geconfronteerd met wie je wil zijn en wat je in je leven wil
bereiken.
Ik deed dit dan ook echt over mijn ganse leven.
Wat wil ik dragen van kledij?
Hoe wil ik eruitzien?
Mijn droomjob en hoe deze eruitziet.
Wie wil ik zijn?
Wat zijn de hobby's die ik wil doen?
Hoe wil je dat je huis eruitziet? (Ook al huur je een huis: welke kleuren en
welke sfeer wil je in huis?).
Noem maar op, wat je ook denkt, maak er een moodboard van.
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Believe in
your dreams.

When you plan your dreams they become
reality.

Stap twee doen we samen met je vision
board.
We gaan kuisen!
Het huis, jouw kledingkast en zelf je social
media.
Laten we eens door je kleding gaan.
Als ik eerlijk ben, hangen er zoveel
kledingstukken in mijn kast die ik bijna nooit
draag.
Het is tijd om jezelf te zijn en de juiste kledij
te dragen voor wie jij echt bent.
Niet wat nu de mode is, maar wat jij graag
ziet en waar jij je goed bij voelt.
Want let's be honest, when you feel good you
shine girl.
Dit is iets dat ik lange tijd niet durfde.
Dat is dus niet oké we zijn 2021 and it is time
to shine.
Vorig jaar besloot ik enkel nog dingen te
kopen die mij blij maken.
Pink vibes, ribbed jeans and teddy coats.
That's me!
Be you, dat is het allerbelangrijkste !
Na de kledij is het tijd om op social media te
kuisen, je zal schrikken hoe nodig dit is.
Scroll door bv. je Insta elke pagina die je
geen goed gevoel geeft of jou niets bijleert
UNFOLLOW.
Het kuisen van je huishouden en je gsm geeft
je rust en plaats voor nieuwe dingen.

Stap drie is plannen.
Hoe bereik je nu jouw dromen?
Iets dat ik nu al een tweetal jaar toepas, is
een tip die ik kreeg van een vriendin.
Neem een envelop en schrijf daar je doel op,
bv een droomjob of een nieuwe kledingstijl.
Eerst kijk je wat je moet doen om je doel te
bereiken en dan schrijf je dit in je
notitieboekje.
Maak een lijstje!
Bijvoorbeeld mijn droomjob.
Hiervoor heb ik een budget van 2000
euro nodig om mijn producten aan te
kopen.
Moet ik zelfzekerder zijn.
Moet ik kennis hebben over wat ik wil
doen.
Wat gaat dit allemaal kosten?
Wat kan ik doen om mijn doel te bereiken?
Ik volgde een cursus om zelfzekerder te zijn
(School of confidence by Anastasya).
Ik volgde een cursus voor kennis.
Avondlessen of privélessen, zoek het even op
en kijk welke cursus je kan volgen en wat het
kost.
Zet dit bedrag samen met je doel op je
envelop.
Begin elke maand het bedrag dat je kan
missen in je envelop te stoppen.
Dit is het begin van je dromen.

"Believe in the magic of planning"
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VISION
& MISSION
Nu is het aan jou.
Je hebt je visie.
Je maakte je plan.
Nu moet je het enkel nog doen.
Elke dag opnieuw werk je een klein
beetje aan je droom.
Jij moet het nu doen.
Nog een tip. Laat je helpen via een
cursus, familie, vrienden en je gezin.

Rome wasn't build
in a day. But they
worked on it every
day.
Dit was mijn verhaal en hoe ik
controle nam over mijn leven.
De nodige cursussen volgde ik bij
De Schoonheidsschool en The
School of Confidence By Anastasya .

CHEAT SHEET
ONE
Durf te dromen.
Je perfecte job.
Wat wil je dragen van kledij?
Hoe wil je dat je huis eruitziet?
Welke hobby's wil je hebben?
Wie wil je zijn?

THREE
Plannen.
Maak een budgetplan.
Spaar.
Plan een bijscholing.
Maak een afspraak bij de kapper.
Maak een jaarplan.

TWO
Kuis je kledingkast.
Kuis je social media.
Kuis je apps.
Kuis je huis.
Kuis je auto.

FOUR

DO IT !

Werk elke dag aan je dromen, zodat je
op een dag je droomleven hebt.

THANK YOU
I wish you
candy
kisses and
unicorn
dreams.

XOXO Kelly
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