
IMAGINE
ONTBIJTRECEPT VOOR GELUK EN VREDE

Intentie 
Begin elke dag bij het opstaan vanuit een Intentie Schepper te Zijn van je Leven en je gedachten 

af stemmen op wat je wil bereiken vandaag. Waar wil je aan meedoen, wie wil je tegenkomen vandaag? 
En dan zeg je: waar ik op uit ben vandaag is...een heerlijke ontmoeting te hebben met mijn vriendin. 
Of je moeder, of je relatie of een goed gesprek met je baas, wat dan ook vanuit je dagelijkse leven.

Mogelijkheid 
Laat in je geest verschijnen welke kwaliteit je ervoor nodig hebt, dat als je dat in je gedachten houdt, 

je intentie gaat vervullen. Wil zich dit wonder voltrekken? Dan zeg je: Ik ben een kwaliteit van helder zien, 
of  ik ben een mogelijkheid van geluk vandaag. Het is belangrijk dat je zegt: ik ben de mogelijkheid 

van... alle talenten ter wereld. Dat noemen we liften naar het Kwantumveld.

Appreciatie
Onderdompel jezelf in een bad van mogelijkheden hoe jij bestemd bent te zijn als grootheid. 

Wees bereidwillig en ontvankelijk over wie je kan zijn als je inderdaad los komt van je bijna 
vastliggende voorspelbare toekomst, een herhaling van wat je altijd doet. 

En zeg: ik verbind me met mijn hart en laat Liefde spreken.

Gronden
Sta op en breng je bewustzijn naar je voeten. Je bent een Mens, een hele Mens! Heel betekent heilig. 

Verbind jezelf door een lijn te trekken via je ruggengraat van het midden van de Aarde tot de 
hoogste hoogten in de Kosmos.  Adem 3x diep. En zeg: ik laat alle bezwaren afvloeien in de

Aarde en ik sta klaar voor een Kosmische bijdrage.

Inspiratie
Inspiratie betekent in de Geest zijn. Verklaar dat jij als menselijk wezen, naast je lichamelijke verschijning, 

door en door een geestelijk Wezen bent. En stel je voor dat jouw Creatieve Intelligentie een brug is 
tussen hemel en aarde. Zeg dan: Ik ben geïnspireerd door mijn eigen Intentie.

Nieuw wereld ont-dekken
Ontdek een parallelle wereld die ligt naast de jouwe. Overweeg dat de parallelle wereld niets 

anders betekent dan je waarneming, dus je aandacht, op iets te richten waar jij van houdt. 
Of waar jij op uit bent. En zeg: Ik ben de Schepper van mijn wereld. Ik creëer een wereld waar ik van houd.

Energie
Alles is Energie. Daar kunnen we nu gerust over zijn. Dus als je ergens wil zijn is het in High Energy! 

Ontdek waar jij HE van krijgt en breng dit dagelijks ten minste 5 keer per dag in praktijk. 
Vraag en wissel deze tips uit met je naaste familie, vrienden en zelfs onbekenden. 

Start een wave van HE door jouw leven en door de wereld heen. 
En zeg: Ik ben High Energy.
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Mijn commitment is dat iedereen zichzelf vindt op een plek van Geluk en Vrede. Ik heb het zelf 
ervaren en door training ontwaakt ons bewustzijn vanzelf. Wij als mens hebben daar voorkennis 
van dat wij zijn vergeten. Het is tijd om het je te her-inneren. Ik roep jou op: geef jezelf de 
mooiste dromen terug! Geef jezelf je Geluk en Vrede en ontmoet daar de ander. 
Je zult nooit en te nimmer alleen zijn.

In januari starten wij weer met de cursus “Ik maak mijn dromen eindelijk eens waar” op vrijdag 
de 15e s`middags van 13.00 -16.00 uur. Speciale tijden in overleg mits voldoende deelname. 
Wij komen bijeen 1x per twee weken en er zijn 12 bijeenkomsten. Je traint jezelf door instrumenten 
te leveren die je worden aangereikt. De investering voor deze cursus is 240 euro.

Alleen dit jaar ontvang je een superkorting van 50% en betaal je 120 euro, plus de mogelijkheid 
tot 12 GRATIS lezingen (waarde 12 x 15 euro = 180 euro), te bezoeken in Slot Schagen.

Dromen vervullen doe je niet met een toverstokje. Het is iets wat je in realiteit brengt door jezelf 
te trainen in het bewustzijn van wie je bent als Schepper van de werkelijkheid. Daarvoor geef ik 
je handvatten en je maakt kennis met de universele wetten der kunst van het leven.

Een van de Universele Wetten is dat wij als Menselijk wezen de kracht hebben onze werkelijkheid 
te creëren door Intentie. Intentie is een krachtig middel om je dag te beginnen en jou in het 
dagelijkse leven een ruggengraat te geven voor alles waar je mee bezig bent. Het geheim 
hiervan is dat jij als bewustzijn je uitdrukt in de werkelijkheid van taal, dus door Woord. Daarom 
is de taal de toegang tot creatie van de Werkelijkheid. 

Spreekt het je aan herkenbaar te zijn aan je grootheid, je generositeit, je humor, je schoonheid 
en nog veel en veel meer? Hoe zou het zijn daar te staan, in dat licht dat jij bent, te stralen? 
Je zult nooit meer alleen zijn!

Ga naar www.watisbelangrijkinjouwleven.nl en ontvang een Gratis Advies of bel tel. 06 54745089
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