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Hier is je E-Book 

Wat je moet weten over gedachten

Hallo lief mooi mens!

Dus, Wat denk je hiervan?....

Ik wil je handvatten geven om anders met deze gedachten om te gaan, ze

daardoor minder serieus gaat nemen en je een lichter leven kan leven.

Een gedachte is maar een gedachte, jij geeft er waarde aan. 

Het is niet positief of negatief, maar gewoon een gedachte.  

Elke dag hebben we meer dan 30.000 gedachten!

Dat zijn er schokking veel vind ik... En het erge is dat we zoveel waarde hechten

aan die gedachten. 

We ervaren het als positief of negatief maar vooral de nare en negatieve

gedachten hebben veel invloed op ons leven.
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Wat zijn gedachten?
Als jij denkt dat je nog niet je maximale potentiële leeft, dat er meer in je zit, en

je doelen hebt die je wilt realiseren dan wil je wellicht meer betekenis geven

aan wie je bent en wat je doet.

Dan wil je je er bewust van zijn dat je gedachten de basis zijn van je gedrag en

dat het belangrijk is hoe jij denkt en je gedraagt.

Dat je weet dat jij met je intelligente brein betekenis geeft aan al je gedachten

en dat dat je een bepaald gevoel geeft.

Ook elk oordeel dat je hebt is het gevolg van de betekenis die je geeft aan de

gedachte. En of je nu een boek leest of er naar luistert, als je daar iets van vindt

heb je een mening. Vraag jij jezelf dan wel eens af: waar komt hij vandaan die

gedachte?

Waarschijnlijk denk je net zo makkelijk en onwillekeurig als iedereen die je kent,

maar als je je Mindset probeert te transformeren en je je Bewust hebt

voorgenomen dat je een andere, een fijnere, een positievere Mindset wilt

creëren dan ben je nu aan het ontdekken dat je het verkeerde software hebt

geïnstalleerd.

Je merkt dat je aan het vastlopen bent en je wilt vrij zijn, vrij van de opgelegde

denkwijze die in de loop der jaren gedrag in je denkpatronen heeft gevormd.

Succes!

De E-training die je hebt aangeschaft gaat daarvoor zorgen, samen met deze

effectieve reminders wat gedachten nu eigenlijk zijn.
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Als je de gedachte onprettig vind, kan je natuurlijk ook wat anders denken. 

Zo simpel is het!

1. Je niet je gedachten, je gedachten.BENT HEBT 
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2. Of je houdt vast aan je gedachten, of je laat ze los,
of je onderzoekt ze, een andere keuze is er niet.

3. De realiteit is altijd beter dan de verhalen die we
erover vertellen.
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4. Neem afstand van je denken en er is geen plek in
de wereld waar je niet heen kan.

5. Door vragen aan jezelf te stellen ga je de dimensie
in waar je de controle hebt, je binnenste.
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6. Hoe beter je jezelf en je gevoelens begrijpt, des te
meer ga je houden van “dat wat is”

7. Je bent heel ver van de realiteit verwijdert als je
gelooft dat er een geldige reden is om te lijden.
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    8. Alles gebeurt VOOR mij, niet MET mij.

9. Niets buiten jezelf kan je ooit geven wat je zoekt.



Herschik je
gedachten en je zal
prettiger leven.

Namaste

www.ingekamerling.nl   contact@ingekamerling.nl


