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Vragen gebeurt automatisch want
op het moment dat jij iets
meemaakt in je leven dat je niet fijn
vindt, lanceer jij de wens om een
verbetering van je situatie. Dus je
vraagt door het ervaren van
contrast. 
Daarnaast heb je tuurlijk je wensen
en dromen, en die wensen heb je
omdat je het gemis ervan ervaart.
Door het ervaren van dit gemis
lanceer je dus ook je wensen en je
dromen... Hier hoef je dus niet veel
voor te doen want dit is een
ungoing proces wat de hele dag
doorgaat.
Realiseer je dus dat AL jouw wensen
allang bekend zijn en opgeslagen
zijn op je vibrationele zolder; je
Vortex!

Ook hier hoef je dus nog niks te
doen want het Universum reageert,
als een wetmatigheid , door in een
tiende van een seconde meer dan
100 opties voor je klaar te zetten in
je Vortex, waarlangs al je wensen
vervuld kunnen worden.

Je hebt dus per direct al je wensen
al vibrationeel gemanifesteerd

Vragen Het Universum reageert

Actie: geen

Actie: geen

"Alles wat je wilt is
vibrationeel al

gemanifesteerd"



Kijk, en nu ben jij aan zet...want hoe
ontvang je? Dit doe je door alle
weerstand, emotionele ballast die je
hebt los te laten. Jouw weerstand zijn
alle negatieve emoties en overtuigingen
die je hebt zoals;

 - Ik geloof nooit dat dat haalbaar is
-  Hoe dan???
-  Dat is voor mij niet weggelegd
-  Ik heb nooit zoveel mazzel
-  Dat is te mooi om waar te zijn

Deze overtuigingen zorgen voor een
vibrationeel gat tussen waar jij nu staat
en waar jouw wensen staan. want als je
denkt aan je wensen word je blij maar
omdat je niet gelooft dat ze te
realiseren zijn raak je ontmoedigd,
teleurgesteld en gefrustreerd. 
En juist die emoties zorgen ervoor dat je
niet kunt ONTVANGEN! Want om te
ontvangen moet jouw vibratie gelijk zijn
aan de vibratie van jouw wens. 
Zo ben je een match met je verlangen en
zal het zich moeiteloos manifesteren.

Je blijft jezelf continu ontwikkelen om
steeds beter te ontvangen net zolang tot
het een automatisme wordt, een tweede
natuur want je vertrouwen is 100%!
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“Ontvangen doe je dus
door er in te geloven

en erop te vertrouwen
dat het zal komen.”

Leren ontvangen Master het ontvangen

Actie: gebruik alle tools die je kent om je
emotionele ballast los te laten.

Actie: maak er een gewoonte van om
dagelijks emotionel ballast  los te laten



Als je hier bent aangeland dan ben je
een Master in het creëren. Je hebt
vertrouwen en focust je altijd op je "zo
goed mogelijk" voelen en hebt daarmee
een mooi fundament gelegd. 

Als er nu wat gebeurt wat je niet leuk
vindt, maak je je niet meer zo druk, je
haalt je schouders op en denkt; "ook dat
lost zichzelf wel weer op", en daarna
kun je het loslaten. 

En ook als je je wel rot voelt is het ok. Je
hebt geen weerstand tegen het je slecht
voelen. Je accepteert dat het is zoals het
is en hebt er vertrouwen in dat het
beter wordt. 
Want je weet dat jij in de basis alleen
maar "wellbeing" bent en daar zul je
altijd naar terugkeren.
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Steady blijven als je weer in

stap 1 zit.
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Actie: Ontspan, vertrouw, leun achterover
en geniet!

"Make the most of
Now!"


