
THE  MIND

Dharma, Purpose, Intuition, Being enough

Neurowetenschap laat zien dat meer dan 90 procent van alles

wat je denkt, doet en voelt voortkomt uit je onderbewustzijn.

Met andere woorden, bijna alles wat je denkt en doet, gebeurt

zonder je bewuste bewustzijn.... 

Je hersenen draaien als het ware op de automatische piloot en

op  zich kan dit lekker zijn. Maar alleen maar als deze piloot voor

je werkt. 

Het probleem is echter dat dit zeer regelmatig niet het geval is. 

We vormen overtuigingen over onszelf in de loop van onze jeugd

en houden -onbewust- vast aan deze overtuigingen in de loop

van ons hele leven. Meestal zijn we ons niet eens bewust van wat

die overtuigingen eigenlijk zijn.

Het goede nieuws is dat je je onderbewustzijn kunt trainen om

je  overtuigingen te upgraden, zodat je onderbewustzijn voor je

kan werken. Negatieve en beperkende overtuigingen kun je

overschrijven met nieuwe empowerende overtuigingen die je

daadwerkelijk dienen.

Je hebt het vermogen om elk gebied van je leven te verbeteren...
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Ik heb een transformerende zelfvertrouwen-audio voor je

gemaakt die je helpt om je intenties voor dit jaar met verve neer

te zetten en je zelfvertrouwen een boost te geven. Deze

persoonlijke audio is afgestemd op jouw wensen en verlangens

en helpt je je overtuigingen te upgraden en je mind te

herkabelen voor succes.

Mijn eigen ervaringen hebben me doen inzien dat de manier

waarop we ons voelen over onszelf, alles te maken heeft met de

woorden die we van anderen binnenlaten en de manier waarop

we tegen onszelf praten. En dit is ook hoe onze mind werkt. Het

reageert op wat we het vertellen en de beelden die laten zien.

Get back in the saddle door je geest te trainen om automatisch

liefdevol en warm te spreken over én tegen jezelf. 

Gebruik je 100% gepersonaliseerde audio  de komende 21 dagen

achtereen en overschrijf oude, beperkende denkpatronen met

nieuwe, empowerende denkpatronen. 

Je kunt de audio (12 minuten) 's morgens luisteren of in bed voor

je gaat slapen (mijn favoriete moment). 

Verandering in je gedrag en daarmee je resultaten begint met

het veranderen van je gedachten!
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