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Ik ben Janine. Eind 2020 heb ik besloten om mijn pad volledig om te gooien. Na 2 burn-
outs een hoop minderwaardigheid te hebben gecreëerd in mijn vak als designer, vond ik
dat het tijd was om voor mijzelf te kiezen, als intuïtief coach wel te verstaan.
Ik wilde een stukje mode meenemen omdat dit echt 1 van mijn grote passie is. Ook is het
een groot deel wat maakt van wie ik ben geworden. 

Door mijn 2 werelden te combineren, leerde ik hoe belangrijk het was om door middel
van de juiste kleding mijn patronen en gedrag te doorbreken. Hoe belangrijk dit stukje
was om mijn energie te verhogen. Samen met mijn kennis van de kwantum fysica en
neurowetenschappen rolde hier een heel erg mooi programma uit! 
Een programma om weer de mooiste versie van jezelf te worden van binnen en van
buiten! Daarna kwam de nieuwe richting mijn bedrijf van de grond, De intuïtief stylist! 
Dit bleek zo'n warm besluit, direct mocht ik zoveel mooie vrouwen helpen weer die
versie te worden, van die powervrouw die daar binnen nog ergens zit! 
Nu, met dit kleine gebaar, mag ik jou ook een zetje in de goede richting geven. 
Daarvoor wil ik je graag bedanken. Want door dit met mij aan te gaan, kies jij weer meer
voor jezelf! Ik ben dankbaar dat daar aan mee mag helpen! 

WIE BEN IK?
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Jouw ego is eigenlijk je analytische mind.
Het is dat stemmetje dat jou verteld dat
er gevaren zijn, dat je iets niet zou
kunnen, dat het niet voor jou is
weggelegd. Het is zijn de -ja maar hoe,
pas op want en doe maar gewoon
normaal- gedachten. 

WAT IS EGO?

Je raadt het al een beetje dat jouw EGO heel graag aan het woord is als jij
gaat shoppen. Zelfs op heel veel vlakken als je deze handeling doet.
Gun jij jezelf de tijd ervoor? Vind jij jezelf belangrijk genoeg om hier geld aan
uit te geven? Kan jij die ene outfit wel hebben? Wat zou die ene vriendin of je
partner ervan vinden? Past dit wel bij jouw figuur? Nee dat kan ik echt niet
hebben hoor.
Deze gedachten en vragen in je hoofd zijn de grootste boosdoener van jouw
miskopen. Je koopt namelijk niet iets vanuit je eigen belang, je koopt het om
je ego te stillen.
Je koopt het niet omdat je het jezelf gunt. Shoppen is iets wat je voor jezelf
doet. Je GUNT het jezelf om te stralen met jouw me-time en aankopen. Het is
niet iets wat je doet omdat het moet.
Er zijn 3 key-words, namelijk; EIGENWAARDE, ZELFBEWUST & MONEY. Zit
er bij jou een gat in 1 van deze stappen, of 2, of misschien zelfs 3, is er
overigens niets mis met jouw, maar zal je ego met je aan de haal gaan tijdens
het winkelen. 



Op de volgende pagina's ga ik jouw een
aantal opdrachten meegeven aan de
hand van vragen, zodat jij nooit meer die
gedachten, die je niet helpen, de
overhand laat zijn als jij een aankopen
doet. 

WAT GA JE DOEN?

Het aller, aller belangrijkste is dat je je shopmissie helder hebt voor je in die online
shop, vol onzekerheid en onwetendheid, dat mandje vult. Bij binnenkomst denkt,
serieus, what was I thinking.
Of dat je de winkel in loopt je compleet overwelmed raakt van al het aanbod en er
al uit bent voor je het eerste rek bereikt.
Of dat de verkoopster jouw in een split second heeft omgetoverd naar haar wensen,
en jij al staat af te rekenen voor je er erg in hebt. Bij thuis komst voor de spiegel
staat en denkt, oei, waarom leek het in die winkel zo gaaf?
Dit is vanaf vandaag klaar! We gaan bewust HIgh vibe shoppen en laten ego lekker
thuis! 

Alles wat jij koopt waar jij niet de juiste gedachten en
energie in stopt, wordt een regelrecht resultaat van de

wensen van jouw lieve EGO! 

CONCLUSIE



DATUM Mood

JOUW PRE SHOP CHECK
VOOR HIGH VIBE SHOP RESULTAAT

Welke uitstraling wil ik
bereiken en waarom? 

Welke items heb ik
nodig om dit te

bereiken, heb ik dit
misschien al in de

kast? 

Ga ik hiermee iets uit
mijn comfortzone?

Met welke reden ga ik
shoppen? 

Hoe is mijn emotie
vandaag?

Welk gevoel wil ik
bereiken?

Wat gun ik mezelf? 

Voor wie koop ik de
kleding?

Met welk gevoel koop
ik de kleding?

Draagt dit bij aan wie
ik echt wil zijn? 

Aan de hand van de onderstaande vragen maak jij een mooie samenvatting. De
antwoorden op deze vragen leren jou je EGO shop gedachten herkennen. Zijn de
antwoorden niet heel positief, ga dan sowieso niet shoppen! Wacht op een beter

moment. 
De truc is dat de antwoorden jou altijd een goed gevoel zouden mogen geven. Dat het

gaat om jou, en niet om de mening van een ander of een modebeeld. 
Zorg dat je bij vraag 4,5,6 zorgt dat je wel iets uit je comfortzone durft te gaan, zo niet?

EGO is calling!! 
 



Schrijf alles op waar jij aan denkt bij het
woord shoppen. Lees het eens na, en
schrijf daarna op hoe jij zou WILLEN dat
het is als jij gaat shoppen wanneer jij je
de beste versie van jezelf gunt. 

HET RESULTAAT

Met alle verzamelde antwoorden maak jij een mini verhaal van, wat je mooi
ergens noteert en meeneemt als jij gaat shoppen.
Blijf tijdens het shoppen alert op je gevoel. Ga je denken? en is het antwoord
op jouw gedachten iets wat jou klein houd, of Ja maar, wat als ik kan dat niet
etc?
Laat het vallen en ga terug naar je mooie intentie die jij hier over hebt
opgeschreven. 

Als jij besluit over te gaan op kopen, check dan eerst nog even
bij jezelf;

Draagt deze koop bij aan wie ik mag zijn?
is het antwoord simpelweg geen ja, hang het dan netjes

terug! 

DE VRAAG!



FASHION JOURNAL

DATUM Mood

GEVOELEGO- GEDACHTEN 

SCHRIJF HIER JOUW EGO GEDACHTEN EN SHOP
INTENTIES.



Liefs Janine

Lieve jij, dank je wel voor het aanvragen van deze shop guide, ik
hoop dat het jou mooie inzichten brengt. 
Ik ben erg benieuwd hoe je dit hebt ervaren en wat er voor jou uit is
gekomen, laatje het me eens weten? 

Wil jij nu een ultime ervaring ervan maken en echt nooit meer de
verkeerde aankopen doen. Dan nodig ik je graag eens uit om een
uniek stijl paspoort te laten maken. Hierin krijg je van mij alle
informatie die oprecht bij jou past zodat je weet met welk gevoel,
welke intentie en welke kleding en kleur jij die mooiste versie 
van jezelf wordt! 

Wil jij graag een reading ontvangen om jouw eigenwaarde een 
boost te geven en los te komen van alle gedachten dat jij het niet 
kan, of waard bent, boek dan de reading, ontwaak jouw 
powerwoman

Of zeg je, nou Janine, kan jij niet gewoon voor mij shoppen? 
Ook dit kan. Vraag dan vrijblijvend eens informatie aan over het 
Full potential pakket of 1 van mijn andere prodcuten! 

Scan de QR en stuur me een DM met de vraag over jouw 
gekozen product! 
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Alle rechten voorbehouden. 
De inhoud van deze uitgave mag niet  worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar 

worden gemaakt in enige vorm of op enige wi jze.  Deze
uitgave is  met de grootst  

mogel i jke l iefde en kennis samengesteld.
De maker stelt  z ich echter niet  aansprakel i jk  voor mogel i jke

schade of 
letsel  als gevolg van, of  voortvloeiend uit  het gebruik van de

gedeelde 
kennis en informatie
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