
planner Augustus 2020

Je koers bepalen



De drie aan.dachtspunten voor de maand augustus zijn:

Leef, werk en geniet 

Neem tijd om waar te nemen. Kijk waar je staat en

bepaal de koers voor de komende maanden. 

Kijk naar je agenda 

Maak tijd voor werkzaamheden, projecten of mensen

waar je een glimlach van krijgt.

Neem afstand

Gaat iets moeilijk of moeizaam? Laat het los. 

Seizoen

Kleur

Sterrenbeeld

Hobby

Seizoensgroenten

Materiaal

Vier successen met

Geniet van wat er is

Nazomer

Goudgeel

Leeuw

Koken

Mais

Aardewerk

Chocolade

Geel staat voor energie,

optimisme, vrolijkheid,

creativiteit en geluk.

Weetjes



Augustus

Op welke prestatie van

afgelopen maand ben

je trots?

Van welke projecten

en/of personen krijg je

een glimlach?

Welke challenge start je

deze maand?

Hoe ziet deze maand je

ochtendroutine eruit?



Augustus

Mijn augustus affirmatie: Ik ga sparen voor:

Train je aandacht
Plan 10 minuten per dag (het liefste een vast tijdstip). 

Ga naar buiten of kijk om je heen. 

Schrijf op wat je ziet. 

Hoe vaker je het doet, hoe meer details je zult

waarnemen. Hierdoor leer je beter kijken naar (nieuwe)

situaties. 



Doelen

Productiviteit Focus Energie

Voedzaam eten Bewegen Bewust leven

Geef jezelf cijfers

Noteer 3 doelen voor de maand augustus

 .................................................................. 1.

2. ..................................................................

3. ..................................................................



Kalender

Bijzondere dagen

4 augustus - Wereld vriendschapsdag

7 augustus - Internationale dag van het bier

12 augustus - Internationale dag van de jeugd

13 augustus - Linkshandigendag

21 augustus - Werelddag van de ondernemer

Niet vergeten!
Noteer de data die je niet moet vergeten. Denk aan deadlines en

speciale dagen om te vermelden op social media.   

Dit ga ik deze maand doen:
Meerdere antwoorden mogelijk

O Kleurplaat inkleuren

O Boek herlezen

O Dansen

O Moodboard maken

O Wandelen met iemand

O Trots op mezelf zijn 

O Genieten



planner september 2020

vanaf 31 augustus gratis te downloaden

Tijd om te oogsten


