
Aantekeningen - Gratis training: Hoe bereik je je volste potentie?  
 
1. Het start met weten hoe creatie precies werkt.  
 
Hoe creëer je nu WERKELIJK je realiteit.  
Wat zijn de regels van het Universum? 
 
Vraag en het wordt gegeven.  
Maar waar stem je je nu werkelijk op af? Waar vraag je werkelijk om? Energetisch gezien?  
En waar WIL je om vragen, maar durf je niet omdat ….??? 
 
Je bang bent om mensen te kwetsen.  
Je niemand teleur wil stellen.  
Je denkt dat iets op een bepaalde manier “moet.”  
 
Dit luistert ZO nauw.  
Dit is ALIGNMENT Mastery.  
 
Hoe je moet creëren, moet je ervaren en vooral OEFENEN.  
En het is super fijn als je daarvoor de juiste mensen om je heen verzamelt die je steunen en 
die je helpen om de afstemming te zoeken!  
 
2. Je volste potentie bereiken begint vaak met loslaten.  
 
Laten we samen eens kijken wat je los mag gaan laten.  
 
Waar voel je je verantwoordelijk voor? 
Wat zijn alle dingen die je doet die eigenlijk niet bijdragen aan wat je werkelijk wilt creëren?  
Welke mensen mag je loslaten?  
Welke beperkende overtuigingen loslaten.  
Wat mag je loslaten wat je denkt dat je moet doen om een bepaald resultaat te creëren.  
 
Vaak is loslaten moeilijk omdat je ego tegen kan stribbelen.  
Omdat je mensen niet teleur wil stellen.  
Omdat je denkt dat je er moet zijn voor mensen.  
Omdat je denkt dat het is wat je “behoort” te doen.  
 
3. Wat wil je werkelijk?  
 
Kun je voorbij gaan aan wat je HOOFD wil en contact maken met je ZIEL?  
 
Wat mag er nu ECHT ontstaan? 
Als je er van uitgaat dat je mensen op het ALLER hoogste niveau gaat dienen. Hoe ziet dat 
er dan uit?  
Wat hebben mensen ECHT nodig om de resultaten te kunnen bereiken die jij denkt dat 
nodig zijn voor ze?  



 
4. Shift IN die persoon.  
 
5. Waarom is het lastig voor mensen om hun volste potentie te kunnen bereiken?  
 
Angst om mensen teleur te stellen.  
Bang voor wat mensen van je vinden.  
ECHT topsport om constant je energieveld te sturen.  
We zijn ZO getraind om te kijken naar wat IS.  
En je doet vast al veel aan afstemmen maar ben je WERKELIJK IN de persoon geshift die 
heeft waar jij naar verlangt?  
De angst dat ze falen.  
De angst om grote risico’s te nemen.  
 
6. Dus hoe kom je voorbij die angsten?  
 
Door stap 1 tot en met 5.  
En ECHT het contact te gaan maken met het Universum en het Goddelijke en een rotsvast 
vertrouwen te creëren in het Universum.  
Hoe belangrijk is het voor je om te creëren wat je wilt creëren?  
Het leven wil hoe dan ook door jou heen manifesteren.  


