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Voorwoord
Opweg naar Heel zijn

Het is 12 februari 2022. Coronatijd en tijd voor reflectie.
Ik heb de knoop doorgehakt en ga naar de Lifemasterweek van Vilna van Betten. Erg
vrolijk ben ik niet. Ik voel me moe en kamp al een tijdje
met medische ongemakken. Ik heb wel een vermoeden
waar het vandaan komt. Het is tijd om er eens anders naar
te gaan kijken en er iets aan te doen.
Ik deel een kamer met twee andere dames waar ik
het vanaf het eerste moment goed mee kan vinden.
Het programma is erg vol. Er is nauwelijks tijd voor
een douche of om eens rustig in het kleinste hokje
de afvalstoffen te loodsen. We eten op hele vreemde
tijdstippen en maken lange dagen. Toch word ik naarmate
de week vordert, steeds energieker en vrolijker. Ik vergeet alle ongemakken, alle gêne
en leef me uit op de rollercoaster.
Wat wij in deze week beleven zit vol positieve energie, is bijzonder leerzaam, het daagt
uit, opent de ogen, verandert de kijk op het leven en is MAGISCH!
Dit is het verhaal van de Lifemasterweek. Hoe het was, hoe het is, hoe het begon…



Het ontstaan van de Lifemasterweek
De zoektocht en ontwikkeling van Vilna

V

ilna is een energieke, inspirerende, intelligente vrouw. Ze heeft na haar eigen
ervaring met lichamelijke problemen, vele jaren studie achter de rug in Energetische
Geneeskunde, Chinese Wijsheid, Neuro Linquistisch Programmeren, Kinesiologie,
Mindfullnes, EFT…….
Al deze kennis heeft ze gebruikt voor een aangepast programma in de Lifemasterweek.
Daar waar deelnemers de gelegenheid krijgen om weer meester te worden van het leven en
het lichaam. Ze leert ons anders te kijken naar dezelfde werkelijkheid.
Privé heeft ze ontdekt en ervaren wat het zelfhelende vermogen kan, hoe dit geactiveerd
kan worden en welke technieken en omstandigheden nodig zijn om daar optimaal gebruik
van te kunnen maken. Haar
verhaal is te lezen in haar
boek HEEL.
Als een emotie niet kan of
mag stromen, dan kan dat
vast gaan zitten in het lijf
en voor klachten zorgen. In
de Westerse maatschappij
wordt emotie vaak gezien als
zwakte. We slikken het weg,
onderdrukken het omdat het
op dat moment niet uit komt.
We stoppen het in de vriezer
om maar niet te hoeven
voelen.

Vilna leert ons dichtbij onszelf
en ons gevoel te blijven.
Ze wijst ons op de kracht
van taal. Positief denken is
positief praten is positief doen
en mentaal gezond zijn. Dan
volgt het lichaam vanzelf.



Het wonder van Leidschendam
Van Lyme genezen

R

enate is een jonge
vrouw met twee jonge
kinderen en een lieve
zorgzame man. Zeven en
een half jaar lang gaat ze
gebukt onder de ziekte
van Lyme. Een goede
vriendin van Renate hoort
in een podcast het verhaal
van Klaske. Klaske is na
een Lifemasterweek van
Vilna van Betten volledig
genezen van Lyme. De vriendin van Renate
besluit de Lifemasterweek als cadeau
aan Renate te geven. Dat wordt de beste
beslissing ooit in het leven van Renate en
haar gezin.

niet wat ik zag. Ze liep en
straalde als een lichtbal!
Ik ben zo dankbaar. Ik heb
mijn vrouw weer terug!!”
Later in de
Lifemasterweek vertelt
Santiago in een podcast
met Vilna wat deze week
hem heeft gebracht. “Hier
heb ik andere inzichten
gekregen. Ik heb geleerd
oordeelvrij te kijken. Dat verandering
komt vanuit eigen kracht. En ik heb mij
lekker uitgeleefd. Er hangt hier zo’n
geweldige vipe / energie, niet normaal!
De groep is een soort familie
geworden. Het is de enige plek waar
ik in het openbaar een traantje heb
laten vallen. Mijn zoon zei aan de
telefoon: “Moet je vaker doen pappa
want je huilt bijna nooit.” Deze
week is zo heftig maar o zo mooi!”
Op de vraag wat hij luisteraars nog mee
wil geven besluit hij met de woorden: “Als
je liefde geeft, ontvang je liefde. Al zou je
niks mankeren, kom naar deze week. Het is
persoonlijke groei!”

Haar man staat met trillende
benen en zichtbare emotie zijn
verhaal te vertellen op het podium
van de Lifemasterweek. Want na
de wonderbaarlijke ervaring en
genezing van zijn vrouw, wil hij graag ook
zelf zo’n week mee maken.
Santiago: “Mijn vrouw heeft zo’n
extreem bijzondere transformatie
ondergaan. Ze kwam in een rolstoel naar
de Lifemasterweek. Toen ik haar aan het
einde van de week weer terug zag, wist ik



Vlinder kruipt uit cocon
Het verhaal van Sylvia

S

ylvia woont twintig
jaar samen met haar
lieve man, een dochter
van 12 en een zoon
van 10. Ze is Pilates
trainer en doet dat met
veel plezier. Ze kan de
oefeningen echter niet
meer voor doen.
Dertien jaar geleden
kreeg ze de diagnose MS
met fysieke achteruitgang
tot gevolg. Ze heeft het hele alternatieve
circuit doorlopen, voortdurend op zoek
naar mogelijkheden om er iets aan te
kunnen doen. Ze zegt: “Vroeger was ik een
vlinder. Ik heb het gevoel dat ik de
laatste tijd in mijn cocon gegaan ben.
Ik heb zo’n mooi leven! Ik wil weer
kunnen fladderen. Er moet iets aan te
doen zijn.”

geeft zo veel energie. Het
programma is heerlijk vol.
Toch voel ik mij niet moe.”
Daarover zegt Vilna:
“Emotie is energie in
beweging. Er komen
hier propjes los. En als
die blokkades vrijkomen
dan heb je energie over.
Daarbij is de kracht van de
groep vermenigvuldigend
voor de resultaten van
gelijkgestemden met hetzelfde doel:
persoonlijke groei.”
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen issues.
Maar in tegenstelling tot de meeste
hulpverlening wordt er in de
Lifemasterweek niet over gepraat.
Vilna legt uit: “Alles wat aandacht
krijgt, groeit. Dan houd je de
energie op die frequentie in stand.
Problemen worden hier opgelost
zonder erover te praten. Er over praten mag
maar doe het dan opbouwend of als na een
heling sessie de lading eraf is.”

Via haar zus komt Sylvia in
aanraking met de verhalen van Vilna.
Sylvia koopt direct het boek HEEL, is gaan
lezen en de oefeningen gaan doen. Sylvia:
“Maar alles doe ik tussen alle andere
bezigheden door. Daarom heb ik besloten
mezelf een Lifemasterweek te gunnen.”
En zo laat ze zichzelf onderdompelen in
alle krachten van energie en Heling. Ze
voelt dat er van alles gebeurt in haar lijf en
verwondert zich over
het feit dat andere
deelnemers dat zien en
haar feedback geven.
Over hoe ze de week
beleeft zegt ze: “De
energie die hier hangt
is zo hoog. Onder
het zingen en dansen
de oefeningen doen

Alle deelnemers van de Lifemasterweek
zijn het erover eens. Het zijn zeven
lievelingsdagen in een lievelingsweek.
Dagen die zoveel liefde en energie geven.
Het is MAGISCH!



BMR methode
Reset van Body en Mind

W

e leven in een maatschappij waarin het denkende brein oveuren maakt en er weinig
ruimte is om te voelen. Als emoties worden weggestopt, niet mogen stromen,
dan gaan ze vast zitten in het lijf met fysieke klachten tot gevolg. Daarmee zegt het lijf
eigenlijk tegen het brein: “Ho, stop, geef mij aandacht. Doe de dingen anders.”
De BMR methode reset nare ervaringen en overtuigingen opgedaan uit het verleden door
naar het onbewuste te gaan. Nare ervaringen worden gestuurd naar een goede afloop. Oude
overtuigingen worden opgeruimd en nieuwe overtuigingen worden ervoor in de plaats
gezet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van taal. Het brein kent geen verschil
tussen fantasie en werkelijkheid en zal uitvoeren wat er ingestopt wordt. Lichaam en geest
werken samen. Een gezonde positieve geest, geeft een gezond lichaam.



BMR methode
De relatie emotie en lichamelijke problemen
De emotie ladder:

BMR vooronderstellingen

Emotie is cellen in beweging met een
trilling. Hoe hoger de trilling, hoe gezonder
de cel. Hoe lager de frequentie, hoe
moeilijker de cel zijn werk kan doen en hoe
groter de kans op een ziekmakend effect op
het lichaam.

1. Respecteer het model van de wereld van
de ander en van jezelf

De emotieschalen 1 t/m  geven de
positieve emoties weer.  t/m 22 zijn de
negatieve emoties. Hoe verder naar boven,
hoe gelukkiger, gezonder en prettiger je je
voelt

. Iedereen beschikt over een
zelfherstellend vermogen.

2. Er is geen falen, alleen groei.
. Elk gedrag heeft een positieve intentie

. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich
die nodig zijn om het gewenste resultaat te
bereiken.
. Al jouw acties dienen keuzes te
verruimen en gericht te zijn op (opnieuw)
één en volledig te worden met jezelf.
. De persoon met het meest flexibele
gedrag, heeft de meeste invloed.
. Er is geen content zonder context,
de betekenis die jij ergens aan geeft is
afhankelijk van de context.
. Vergeving, dankbaarheid en liefde leiden
tot heling, gezondheid en geluk.
10. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar.



Vechten, vluchten of bevriezen
Omgaan met stress

D

e primaire reactie op gevaar of stress van het oerbrein bestaat uit vechten, vluchten
of bevriezen om zo te overleven. Dieren volgen dat principe nog steeds. Heb je ooit
een antilope met een posttraumatisch stress syndroom gezien? De antilope doet net alsof
hij dood is, bevriest, als hij gepakt wordt door een tijger. Op het moment dat moeder tijger
haar welpjes gaat halen, ontdooit de antilope om op een andere veilige plek letterlijk alle
stress van zich af te schudden.
Stress is een emotie. Emotie is energie in beweging. Een heftige emotie dat vrij komt voelt
als stroom door het hele lichaam. Als vanzelf gaat het lichaam schudden. Als die energie
op dat moment niet mag of kan stromen omdat het even niet uitkomt of niet gezien mag
worden, dan gaat het vast zitten in het lijf. Vastzittende energie kan gezondheidsklachten
veroorzaken.
Om die reden leren we in deze week ons lijf lekker te schudden op de muziek van M.
Level D/jem\be. Het ziet er raar uit maar het voelt heerlijk. Even schudden na gebruik:)
Met de BMR technieken leren we bevroren emoties te ontdooien. Van tevoren weten we
niet wat er komt en hoe. De één wordt misselijk, de ander heeft het gevoel onder stroom te
staan, weer een ander wordt overmand door opkomende waterlanders.
We gooien briefjes met een negatieve belevenis of gevoel in het kampvuur en schreeuwen
frustratie van ons af over de weilanden. Dat lucht op! Op naar versie 2.0 van onszelf! We
zijn het waard!

Meridianen
De energiebanen in het lichaam

M

eridianen zijn de energiebanen in
het lichaam. Deze energie wordt
ook wel Qi ofwel levensenergie genoemd.
Het komt voort uit de traditionele Chinese
geneeskunde.
Er bestaan 12 hoofdmeridianen die
gekoppeld zijn aan een specifiek orgaan.
Meridianen hebben zowel een fysieke
als psychische kant. Volgens de Chinese
orgaanklok is elke twee uur een specifieke
meridiaan het meest actief.
Hiernaast een globale tabel met gegevens
vanuit een Shiatsupraktijk.
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Meridiaan
Maag

Waar
Onder oog tot tweede teen

Tijdstip
0.00
tot
0.00

Milt

Oksel tot puntje grote teen

0.00
tot
11.00

Hart

Diepste gedeelte oksel
over bovenarm en
onderarm naar pink

Dunne darm Buitenste nagelhoek pink
via pols onderarm naar
schouder
Binnenkant oogkas
Blaas
over hoofd naar rug via
achterkant been en kuit tot
buitenste nagel kleine teen
Voetzool langs binnenkant
Nier
naar enkel, onderbeen,
dijbeen langs navel over
buik onder sleutelbeen
Naast tepel over borstkas
Hart
beschermer naar biceps via elleboog
over midden onderarm
en hand naar top
middelvinger
Verwarmer Vanaf buiten nagelhoek
ringvinger over rug hand
naar midden onderarm
via elleboog en schouder
naar hals en onderkant
oor eindigend buitenkant
wenkbrauw
Buitenkant oogkas naar
Galblaas
kaak zigzag zijkant hoofd
naar nek via zijkant naar
beneden tot vierde teen
Binnenste nagelhoek grote
Lever
teen via binnenkant been
omhoog naar dijbeen, buik
en tussen ribben

Fysieke taak
Afbraak en transport
voedsel. Invloed
functioneren
vrouwelijke organen
Spijsvertering

Disbalans fysiek
Gebrek eetlust,
maagpijn, zin in
koude dranken,
stijve benen
Misselijk,
gebrek eetlust,
tandvleesprobleem

11.00
tot
1.00

Bloedsomloop,
spraak. Gewaar zijn

1.00
tot
1.00
1.00
tot
1.00

Voeding assimileren.

Vermoeidheid, hart
en vaat ziekten,
stotteren, veel
transpireren
Gehoorproblemen,
buikpijn, diarree,
pijn in schouders
Blaasklachten, last
van knieën, rug,
kramp in benen

1.00
tot
1.00

Opslag en
uitscheiding
afvalstoffen.

Disbalans psychisch
Bezorgdheid, denken
en gevoelens van
zorgzaamheid en
sympathie
Onzeker, piekeren,
overbezorgd, behoefte
empathie, te veel
geven
Gekwetst, nerveus,
onrust, opgewonden,
hysterie, ongepast
lachen
Kwetsbaar, rusteloos,
besluitenloos
Besluiteloos, angst,
bezorgd, rusteloos,
achterdocht

Stuwkracht.Vorming
van merg voor
hersenen, ruggegraat
en botten.
Bloedsomloop.
Beschermend vlies
om het hart.

Vermoeidheid, vaak Angst, ongeduld,
plassen, oorsuizen
slaapproblemen,
bezorgd, gebrek aan
wilskracht, doorzetten
Rusteloos, angst,
Benauwd,
relatieproblemen
gespannen, stijve
armen, hoge of lage
bloeddruk

21.00
tot
2.00

Bescherming.
Lichaamsthermostaat
beschermt je
weerstand via
lymfestelsel.

Koud gevoel,
oorpijn, loom,
spanning in armen
en schouders

2.00
tot
01.00

Opslag en verdeling.
Vertering van vetten,
verspreidt energie
voedingstoffen.
Opslag van bloed,
voedt de pezen,
banden, ogen en
nagels.

1.00
tot
21.00

01.00
tot
0.00

Longen

Voorkant schouder tot
buitenste nagelhoek duim

0.00
tot
.00

Dikke darm

Buitenste nagelhoek
wijsvinger via schouder
en hals naar kuiltje naast
neusvleugel andere kant

0.00
tot
0.00

Sociale onzekerheid,
weinig warmte op
sociaal gebied

Misselijk,
Verbittering,
hoofdpijn, duizelig, verlegen, gebrek aan
vermoeide benen
initiatief, ongeduld,
prikkelbaar, gejaagd
Problemen ogen,
Woede, agressie,
lever, spijsvertering, ongeduld,
gewrichten,
prikkelbaar, gebrek
migraine
aan visie, overmatig
werken
Nieuwe levensenergie Vermoeid,
Verdriet,
en verwijdering
stijve armen,
geïsoleerd voelen,
afvalstoffen
moeilijk ademen,
melancholisch,
verkoudheid
verdrietig
Afscheiding en
Verstopte neus,
Rigide, gesloten,
uitscheiding van
sneller verkouden
moeite met loslaten,
afvalstoffen.
pessimistische
instelling
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Wijsheden

12

Waarom koude goed voor je is
De Wim Hof methode
Zes redenen waarom een koude start door

bijvoorbeeld een koude douche, goed voor
je is:
- Het verhoogt je weerstand. Je voelt je
energieker en productiever.
- De schok van kou stimuleert de aanmaak
van witte bloedcellen, de afweercellen in
het bloed. Het wapent je beter tegen ziekten
en infecties als griep en verkoudheid.
- De koude straal stimuleert het
lymfesysteem dat afvalstoffen uit je cellen
verwijdert. Het zorgt voor een toename van
het antioxidant glutathion. Dat helpt om
sneller te herstellen van ziekte.

W

im Hof, beter bekend onder de naam
“The Iceman”, werd in het verleden
nogal eens voor gek verklaard. Hij doet
extreme dingen, dat zeker, maar is beslist
zo gek nog niet.

- Je bent beter bestand tegen stress. De
koude straal zet jouw lichaam kort onder
acute stress. Maar door kalm te blijven
ademen kan het lichaam weer ontspannen.
Je leert ontspannen vanuit stress.

Hij stelt dat het lichaam een natuurlijke
aanleg heeft om bij lage temperaturen
meer bruin vetweefsel te activeren om
meer lichaamswarmte te produceren.
In de Wim Hof methode combineert
hij ademhalingstechnieken met koude
trainingen. Door de ademhalingstechnieken
kan er meer zuurstof in het gehele
lichaam terecht komen waardoor je na
een uitademing langer de adem in kan
houden. Wim Hof is bijzonder goed
getrained in koude trainingen en heeft een
uitzonderlijk goed zelfhelend vermogen
van het immuunsysteem. De oefeningen
moeten echter altijd onder toezicht worden
gedaan omdat soms door hyperventilatie
het bewustzijn verloren kan worden.

- Het bevordert de bloedcirculatie. Door
de koude vernauwen deze maar na de kou
verwijden ze. Daardoor word je warm na
blootstelling aan koude. Het is een goede
training voor je bloedvaten.
- De gelukshormonen endorfines komen
vrij. Je wordt blij en het werkt pijnstillend.
Kortom: koude is goed voor jouw lijf maar
bouw het wel voorzichtig op.

1

In de stilte vind je antwoorden
Meditatie wandeling

Stil in het hoofd. De ene voet voor de ander volgt. Vogeltjes fluiten. Hoor ik daar een

specht een gat in de boom tikken? Het is heerlijk. Die rust van de natuur. Met een grote
groep wandelen en toch niets zeggen. Het is bijzonder. Het maakt de andere zintuigen
wakker. Ik ben wakkerder dan ooit.

In de stilte vind je antwoorden
Meditatie, Hypnose en Yoga

1

Mindfulnes
Mediteren kan je leren

We jagen en we jachten maar
geen tijd voor een simpel praatje
We jagen en we jachten maar
in onze agenda zit nauweliks een gaatje
Leven in het hier en nu
dat is Mindful leven
Opladen van de eigen accu
met aandacht het moment beleven
Niet veroordelen van eigen gedrag
mild zijn in gedachten
Fouten maken is menselijk en mag
geen perfectie van jezelf verwachten
Even een moment alleen
luisterend naar eigen ademhaling
Meditatie heet het fenomeen
zonder gedachten afdwaling
Langzaam wordt het stil in mijn hoofd
en voel mijn lijf ontspannen
Wat ik van tevoren niet had geloofd
ik leer mijn gedachten een moment verbannen

1

Vullen of voeden
Alles over gezond eten

Gedurende de Lifemasterweek krijgen we eten met veel voedingswaarde en weinig
koolhydraten. De onbewerkte verse fruit, groenten en kruiden ondersteunen het
ontgiftingsproces. Lekkernijen worden gezoet met dadels, vijgen of honing. Die
natuurlijke suikers komen langzamer in de bloedbaan terecht dan kristalsuiker. Daardoor
blijft de suikerspiegel stabiel. Koolhydraten in brood worden in het lichaam omgezet
in snelle suikers. Om die reden hebben ook koolhydraten invloed op een wisselende
suikerspiegel.
De Westerse wereld zit vol bewerkte, gesuikerde voedingsmiddelen, bespoten groenten en
fruit, vlees van dieren die antibiotica of groeimiddelen hebben gekregen. De mens krijgt
op die manier veel toxische stoffen binnen. Om dat te vermijden kan je ervoor kiezen om
puur en biologisch te gaan eten. Dan zal je wat vaker achter het aanrecht staan.
Je kan ook eens in de zoveel tijd een detox week inplannen. Een week puur en gezond
eten, aan oil pulling doen, spoelen met baksoda en een glaasje bleekselderij sap drinken.
Zoals we geleerd hebben in het ochtendritueel in de Lifemasterweek.

1

Snoep verstandig
eet een hazelnootballetje!

Hazelnootballetjes
Ingrediënten:
-  gr hazelnoten
-  Medjoul dadels
- 1 eetlepel gesmolen kokosolie
- halve theelepel kaneel
- halve theelepel kardemom, gemalen
- snufje zout
Bereiding:
1. Ontpit de dadels, snijd ze in stukjes en
laat ze 10 minuten weken in warm water.
2. Maal de hazelnoten in een
keukenmachine tot een niet te grof en niet
te fijn meel.
. Giet de dadels af en voeg ze samen
met de gesmolten kokosolie, kaneel,
kardemom en zout toe aan de gemalen
hazelnoten. Mix het tot een egale massa.
. Vorm met natte handen balletjes. Wentel
ze naar wens door wat kokossnippers,
cacao of een restje gemalen hazelnoten.
. Bewaar de hazelnootballetjes in de
koelkast.

Dadelballetjes met chocolade
Ingrediënten:
- 200 gr Medjoul dadels
- 20 gr pompoenpitten
- 1 theelepel kaneel
= 10 gr pure chocolade (0% cacao)
Bereiding:
1. Ontpit de dadels. Doe ze met
de pompoenpitten en kaneel in de
keukenmachine.
2. Maal tot een fijne plakkerige massa.
. Vorm balletjes ter grootte van een
golfballetje en leg ze op een bord.
.Smelt de chocolade au bain-marie en
wentel de balletjes er doorheen.
. Leg de balletjes op een vel bakpapier om
uit te harden.
1

Iedere maaltijd een feestje
Heerlijke gezonde recepten

1

Iedere maaltijd een feestje
Heerlijke gezonde recepten
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Iedere maaltijd een feestje
Heerlijke gezonde recepten

20

Iedere maaltijd een feestje
Heerlijke gezonde recepten
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Ochtendritueel
Een goed begin zet de toon van de dag

Met mijn snoet in de ochtendzon
en blote voetjes in het gras
sta ik in mijn ingebeelde cocon
begroet de dag en ben in mijn sas
De lucht bruist van het leven
ik tank energie voor een nieuwe lievelingsdag
het leven heeft zoveel liefde te geven
ik ben dankbaar dat ik volop leven mag

Ochtendritueel
Ontgiften met Oil Pulling
Met Oil Pulling gebruik je de olie als mondwater. Het heeft vele gezondheidsvoordelen!
De mond zit vol mondbacterieën. Dit veroorzaakt in de ochtend de ‘slaaplucht’ uit de
mond. Spoelen met olie werkt daarom het beste in de ochtend op de nuchtere maag nog
voor het tandenpoetsen.
Je kiest een olie, koudgeperst sesamolie, lijnzaadolie, biologische extra verge olijfolie of
dito kokosolie.
Je doet een eetlepel olie in de mond en kauwt er ongeveer een kwartier op. Je trekt het
langs je tanden en laat het rondgaan in de mond. De olie zal steeds soepeler worden.
Spuug de olie uit in het gras of in de prullenbak in een papiertje. Niet door de gootsteen
want dan raakt die verstopt.
Spoel daarna de mond met zout water. Gebruik daarvoor baksoda of Himalaya zout.
Kokosolie bevat laurinezuur. Daarvan is bewezen dat het goed werkt tegen virussen en dat
het anti-bacterieel is.
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Ochtendritueel
Affirmaties voor heling en gezondheid
Ik maak gezonde keuzes omdat ik mijzelf respecteer
Ik voel mij geweldig
Ik ben vol zelfvertrouwen
Ik zie er jong en gezond uit en zo voel ik mij ook
Ik eet alleen wat goed en gezond voor mij is
Ik geniet van voedsel dat het allerbeste is voor mij
Ik houd van elke cel in mijn lichaam
Mijn lichaam waardeert de zorg die ik er aan besteed
Ik werk samen met mijn lichaam
Ik luister naar mijn lichaam
Het is mijn gezonde gewoonte om in beweging te zijn
Ik voel mij prachtig
Alle cellen in mijn lichaam werken keihard voor mijn gezondheid
Mijn lichaam is mijn tempel en ik zorg er goed voor
Ik houd van het leven en ik ben dankbaar voor mijn lichaam
Mijn hoofd en hart zijn in balans
Ik houd van mijn lichaam van binnen en van buiten
Ik eer mijn schoonheid, mijn kracht en uniekheid
Ik houd van het gevoel als ik goed voor mijzelf zorg
Vandaag is mijn welzijn mijn topprioriteit
Ik ben gezond, fit en vitaal

Bevrijdingsdag
De weg naar de vrijheid

Bevrijd jezelf van angsten
bevrijd jezelf van gevoelens van haat
bevrijd jezelf van opgekropte emoties
bevrijd jezelf van oordeel
Vind de vrijheid in jezelf
wees vol van liefde
wees licht, word verlicht, wees vrij
als een ieder die vrijheid in zichzelf heeft gevonden
zal er vrijheid op de hele wereld zijn
2

De theorie in praktijk
Naar het onderbewuste

De reis naar het onderbewuste:
Al luisterend naar de rustgevende woorden
zak je in gedachten weg naar een heerlijke
ontspannen plek. In die staat ben je
ontvankelijk voor positieve suggesties en
affirmaties.

Alles is energie:
Alles is energie, energie is alles. Is het magie of is het vanalles
We leren het te voelen, we leren het te zien, we leren het te ondervinden

We leren vragen aan ons onderbewuste wat goed voor ons is of niet.
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Gedachten lezen door te voelen

Spiertest om probleem uit te vragen

Boetseren van emotie en zo
waarnemen

Familie opstelling

Leren zintuigen ten volle te gebruiken
2

Zing, dans, lach, sport, speel, leef!
Kom in beweging
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Gooi de liefde in de lucht
Knuffel er op los
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De deelnemers
Februari 2022

De crew

2

In Memoriam
Kiki Van der Linden

Kookstaf

Lifemasters
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Inspirerende boeken
Kennis is macht

0

Inspirerende boeken
Kennis is macht
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Volg jouw hart
dat klopt altijd!

In de rust kunnen
we voelen
in de haast gaan we
analyseren

Ieder mens is uniek
op het moment dat je
labelt, ontken je de
rest

Yesterday is history
Tomorrow is a mistery
Today is a gift
That’s why they call it
a present

Koester de kleine
dingen in het leven
Op een dag zul je
beseffen dat het de
grote dingen zijn

Schenk mij de kalmte
om te accepteren wat ik
niet kan veranderen, de
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het
verschil te kennen.

Soms beteknt overgave
dat je de pogingen om
te begrijpen opgeeft en
er vrede mee hebt dat je
het niet weet

Succes is krijgen
wat je wilt
Geluk is willen
wat je krijgt

Er is geen falen, alleen
feedforward

Begin met te doen
wat nodig is,
doe dan wat mogelijk is
en opeens doe je het
onmogelijke
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Elk gedrag heeft eenbehoefte
elke pijn een positieve
intentie

Het onbewuste is de
blauwdruk van het
lichaam

