in 5 stappen
leven vanuit liefde

Lieve jij
Deze opdrachten zijn Van mij voor jou,
ik zie het te vaak om me heen gebeuren
mensen die rondrennen
veel lichamelijke klachten hebben
stress ervaren
omdat ze denken dat ze van alles moeten
en daarbij zichzelf vergeten
Ik wens je een leven uit liefde,
dat je straalt
en doet wat jou gelukkig maakt!
liefs

1 Bewustwording
Beantwoord deze vragen voor jezelf:
* van welke dingen die ik op dit
moment in mijn leven doe word
ik heel blij?
* Voor wie maak ik de keuze om
deze dingen te doen?
*Wat is de onderliggende gedachte
dat ik deze dingen doe?
[Bijvoorbeeld je werk; doe je dit omdat je
daarvan gaat stralen, omdat je hart daar
een sprongetje van maakt of doe je dit omdat
iedereen dit van je verwacht en het inkomsten
genereert?]

2 Verdieping

Kijk naar de antwoorden van de vragen
hierboven. En bij deze stap gaan we nog net
even iets verder. Beantwoord deze vragen voor
jezelf:

*Van welke dingen word ik écht
gelukkig?
*Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik
deze dingen in balans zijn met
wat ik op dit moment doe?
[Bijvoorbeeld dingen waarvan je ECht blij
wordt zijn sporten of iets creatiefs doen,
maar je leven bestaat vooral uit werken,

3 Angsten
* Wat maakt dat ik op dit moment
niet vanuit liefde leef?
* Welke angsten of diepgewortelde
overtuigingen houden mij hierin
tegen?
[Weetje! Het overgrote deel van de
Nederlanders heeft een armoedebewustzijn;
ze denken vaak onbewust altijd in tekorten.
Ik moet werken, anders kan ik deze maand niet
eten. Ik kan dus niet anders, dan deze baan
behouden, want dan zit ik veilig. Maar vanuit
tekort kan nooit overvloed komen én vanuit
angst kun je nooit in liefde leven, denk daar
eens over na!]

4 Inzichten

5 Leven uit liefde

Als je al deze vragen eerlijk voor
jezelf hebt beantwoord ben je
veel inzichten rijker!

Wat heb ik nodig om in liefde te
kunnen leven, stralen en mijn koffer
vol geluk te leven?
Beantwoord deze vragen over JOUW droomleven;

Sta stil bij alle inzichten die je hebt
opgedaan!

'Als je dicht bij jezelf blijft
kun je ver komen’

*Hoe voel je je als je ’ s morgens opstaat?
*Wat is je carriére, wat doe je?
*Waar woon je? Ben je gelukkig in jouw
huidige woning of ben je misschien verhuisd?
*Hoe ziet jouw ideale huis eruit?
*Hoe zie je eruit? [kapsel, kleding]
*Ben je happy single, in een gelukkige
relatie of gelukkig gescheiden?
Hoe is jouw ideale partner?

Veel plezier met het leven vanuit
liefde, zodat je gaat stralen
[omdat JIJ het waard bent]!

