
OPDRACHTEN MASTERCLASS

AFGESTEMD ONDERNEMEN

ONTDEK KE BLOKKADE OVER JE IDEALE KLANT

WIE IS JOUW IDELAE KLANT?

Antwoord:

.

.

.

 Ga voorbij elke grens door jezelf te vragen: 

💫  niet naar je huidige klanten kring te kijken, maar til jezelf (op zn minst als experiment) 
daarbuiten!

💫 Stel je voor alles was mogelijk, wat zou ik dan kiezen?

💫  Kijk naar de 10 meest interessante mensen die jij volgt en kies er drie die jij wel zou willen 
helpen (gebruik je intuïtie!)



GELOOF JIJ DAN NU ZELF DAT DIE PERSOON OOK JOU WIL ALS HULP?

Wat voel je?

Wat denkt je?

Hoe voelt het om in die gedachte te geloven?

VOEL JIJ JE WAARDEVOL GENOEG?

Wat voel je?

Wat denkt je?

Hoe voelt het om in die gedachte te geloven?

GELOOF JIJ DAT JIJ GENOEG EN AANTREKKELIJK BENT VOOR DIE PERSOON?

Wat voel je?

Wat denkt je?

Hoe voelt het om in die gedachte te geloven?

LAAT ALLES TWIJFEL, ONZEKERHEID EN ONGELOOF LOS MET DE RELEASE 

(die je na dag 3 van de change krijgt opgestuurd)



BLOKKADE VAN DE RESULTATEN VAN JOUW DIENT/PRODUCT

OPLOSSING/RESULTAAT VAN MIJN DIENST/PRODUCT:

Ga voorbij het ego nu!!

Ga voorbij de huidige resultaten! Wat WIL je!! Als alles mogelijk was, wat zou je dan kiezen? Wat 
zou je dan je klanten gunnen? 

Antwoord:

.

.

.

GELOOF JIJ IN DIE OPLOSSING?

Geloof jij dat jou dienst/product die oplossing kan geven aan jouw ideale klant?

Geloof jij dat iedereen die jouw dienst/product koop, daadwerkelijk die resultaten gaat hebben?

Antwoord:

.

.

.

Hoe voelt dat?

Wil je dat blijven geloven?

LAAT ALLES TWIJFEL, ONZEKERHEID EN ONGELOOF LOS MET DE RELEASE 

(die je na dag 3 van de change krijgt opgestuurd)



INTENTIES:

Ik ken mijn ideale klant! 

Het is de persoon waarvoor ik op aarde ben gekomen.

En hij/zij wil niks liever dan dat ik hem/haar help!

Ze staan voor mij in de rij!!

Ik voel me waardevol en aantrekkelijk voor deze persoon!

Ik geloof en weet en voel dat ik DE aangewezen persoon ben om hem/haar te helpen!

Elke ziel die mijn dienst/product koopt, heeft de droomresulaten die ik ze beloof!

WAT VOEL JE BIJ ELK VAN DEZE INTENTIES?

WAT DENK JE?

HOE VOELT HET OM DAARIN TE GELOVEN?

Schrijf onder elke intentie je gevoelens en gedachtes

LAAT ALLES TWIJFEL, ONZEKERHEID EN ONGELOOF LOS MET DE RELEASE 

(die je na dag 3 van de change krijgt opgestuurd)

VEEL MANIFESTATIE PLEZIER 💫

ARREZINA


