
	  

Herpak	  je	  
AUTONOMIE	  

Hoeveel	  verdriet,	  frustratie	  en	  
verlies	  wil	  je	  nog	  toelaten?	  

	  
Wellicht	  een	  cliché,	  maar	  er	  is	  er	  
maar	  eentje	  die	  jouw	  lijden	  kan	  

stoppen:	  dat	  ben	  je	  zelf!	  De	  beren	  
op	  je	  weg	  zijn	  de	  sleutels.	  Die	  
laten	  zien	  waarin	  je	  jezelf	  nog	  

onderschat.	  Het	  zijn	  de	  
uitnodigingen	  waarmee	  jij	  de	  

hoofdrol	  in	  je	  leven	  leert	  spelen	  en	  
de	  regisseur	  van	  je	  dromen	  en	  

daden	  wordt!	  

Je	  innerlijke	  kompas	  is	  gericht	  
op	  wie-‐je-‐bent	  

Er	  is	  een	  krachtige	  stroom	  van	  
fantastische	  dingen	  op	  weg	  naar	  jou.	  
Als	  je	  van	  dat	  pad	  afwijkt,	  dan	  voel	  je	  
dat	  in	  de	  vorm	  van	  een	  negatieve	  
emotie.	  En	  als	  je	  ontspant	  en	  weer	  

terug	  op	  je	  pad	  bent,	  dan	  voel	  je	  weer	  
helderheid.	  Dan	  voel	  je	  je	  

waardigheid.	  Dan	  voel	  je	  plezier,	  
vitaliteit,	  gretigheid	  en	  passie.	  Dan	  is	  
het	  leven	  mooi,	  precies	  zoals	  je	  het	  
wilde...	  (Uit:	  Afstemmen	  op	  de	  Bron)	  	  

Laat	  je	  HART	  weer	  
VRIJKOMEN	  

Destructieve	  relaties	  op	  de	  schop	  

Contact	  gegevens	  
Spadinalaan	  54	  

Amsterdam,	  1031	  KB	  
+31	  (0)6	  14	  682724	  

contact@deirdrebouwman.nl	  
www.deirdrebouwman.nl	  

	  



	  
	  

Eerst	  geloven,	  dan	  zien!	  

Een	  open	  mind	  
The	  mind	  is	  like	  a	  parachute,	  it	  only	  functions	  
when	  open	  	  -‐	  	  Frank	  Zappa	  
Angst	  en	  verlangen	  uit	  angst	  maakt	  blind.	  Iets	  
wat	  je	  geheel	  zelf	  kunt	  bereiken,	  zou	  er	  al	  zijn.	  
Je	  hebt	  als	  mens	  inspiratie	  en	  voorbeeld	  nodig	  
om	  te	  kunnen	  zien	  wat	  mogelijk	  is.	  Het	  liefst	  
door	  iemand	  die,	  net	  als	  jij,	  heeft	  ervaren	  wat	  
ze	  niet	  wilt	  en	  die	  weet	  waar	  deze	  belangrijke	  
reset-‐knop	  zit.	  

Inzicht	  
In-‐zicht	  in	  jouw	  persoonlijke	  (innerlijke)	  
overtuigingen/conditioneringen/patronen	  leidt	  
tot	  keuzevrijheid.	  En	  met	  keuzevrijheid	  kun	  je	  
jouw	  leven,	  je	  werk,	  je	  relaties	  herscheppen.	  

Bepalen	  welke	  energie	  je	  blij	  stemt,	  waar	  je	  
meer	  van	  wilt	  en	  wat	  je	  aan	  wilt	  trekken	  brengt	  
een	  verschuiving	  van	  focus	  tot	  gevolg.	  En	  focus	  
leidt	  tot	  manifestatie.	  Want	  eerst	  geloven,	  dan	  
zien!	  
	  
Discipline	  
Om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  deze	  focus	  stabiel	  
blijft	  en	  in	  stijgende	  lijn	  groeit	  dien	  je	  hieraan	  
gedisciplineerde	  aandacht	  te	  schenken.	  
In	  je	  eentje	  is	  dit	  een	  zware	  klus	  –	  samen	  kom	  je	  
verder	  en	  maak	  je	  het	  proces	  ook	  lichter	  en	  
leuker!	  
	  
Aanbod:	  	  Dromen,	  Durven,	  Delen,	  Doen	  Sessie	  
voor	  €	  127,-‐	  i.p.v.	  €	  157,-‐	  	  Aanbod	  gebruiken?	  
Mail/bel	  voor	  22	  december	  2015	  

Weten	  wat	  je	  wilt!	  
Weten	  wat	  je	  wilt,	  leer	  je	  door	  te	  ervaren	  wat	  je	  niet	  wilt!	  Wat	  je	  verder	  
nodig	  hebt	  zijn:	  

Een	  open	  mind	  *	  Inzicht	  *	  Discipline	  
	  


