Welvaartspel
Dit energetische spel zal je helpen om je
open te stellen om grote - zelfs héél grote bedragen te ontvangen èn uit te geven.
Je zal je verbeelding mogen aanspreken om
leuke dingen te kiezen voor jezelf. Ja, voor
jezelf, en natuurlijk kunnen je familieleden
en vrienden daar mee van genieten, maar
het gaat hier vooral om jezelf veel moois te
gunnen!
Voelt dat oncomfortabel?
Dan heb jij deze oefening zeker nodig!

Dit spel komt uit het boek 'Vraag en het wordt gegeven' van Esther Hicks.
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In deze gids vind je
de nodige richtlijnen om de beste resulaten
met het Welvaarspel te creëren
een brief van het Universum aan jou
een tabel met de bedragen die je de
komende 21 dagen energetisch mag
ontvangen en uitgeven
een blad met blanco cheques van de Bank
van het Universum

Go !
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Hoe werkt het?
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Vul je naam in op de brief van Universum, en laat de
woorden helemaal binnenkomen.
Op de tabel zie je de bedragen die je elke dag
energetisch zal ontvangen èn mag uitgeven.
Je zal merken dat het héél grote bedragen worden
want ze verdubbelen elke dag!
Print en knip de cheques uit, en vul er elke dag een
in met de datum en het bedrag van die dag.
Neem een schriftje of bloc-note en noteer elke dag
waar je het geld aan besteedt. Schrijf de bedragen
die je uitgeeft erbij. Je kan ook de cheque erbij
kleven.
Schrijf het totale bedrag van je uitgaven in de tabel.
Tracht elke dag alles uit te geven, maar als je nog iets
over hebt, schrijf je dat in de kolom 'slado' en tel je
dat bij het bedrag van de volgende dag.
VOEL hoe het zou zijn als ...
Get happy!
Doe dit 21 dagen achter elkaar.
Sla geen enkele dag over!
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Belangrijk!
Het is de bedoeling dat je echt concrete dingen
kiest, en het geld niet zomaar weggeeft aan andere
mensen, ook al weet je dat ze het goed zouden
kunnen gebruiken.
Je hoeft niets te bewaren want de volgende dag
krijg je gewoon dubbel zoveel!
Heb je toch wat over, schrijf het dan in de kolom
"saldo" en voeg het bij het bedrag van de volgende
dag.
Naarmate de bedragen hoger worden, zal je het
misschien moeilijk vinden om nog dingen te
verzinnen, en dat is goed om op te merken.
Het kan nuttig zijn om die gevoelens te 'off-loaden'
in je dagboek.
Dit is een super oefening om je mind open te stellen
voor grotere mogelijkheden dan ooit tevoren!
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Belangrijk!
Gebruik je verbeelding. Go wild!
Het kan leuk zijn om bv. prijzen op te zoeken van
een yacht, een reis met een privé jet, een wereldreis,
een buitenverblijf in St.Tropez, ...
Als je ècht niets meer vindt om je geld aan uit te
geven (wat een luxe probleem!), dan kan je bv. een
stichting oprichten om studiebeurzen toe te kennen,
scholen te bouwen, vervuilde rivieren te zuiveren,
enz.

Geniet ervan,

en hou het vooral speels!
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Brief van het Universum
(vul je naam in)

Lieve …
Wij houden zoo veel van jou en wij hebben besloten om jou
een financiële toelage te geven voor de rest van je leven.
Dit geld is jouw geboorterecht; je hoeft er niets voor te doen
om het te verdienen. Jij ontvangt deze financiële overvloed
omdat je bent wie je bent, want wie jij bent is perfect.
Het bedrag dat je ontvangt zal elke dag verdubbelen, want
wij weten dat ook jouw waarde elke dag verdubbelt.
Gebruik dit geld elke dag om te ervaren wat jij kiest om te
ervaren, vanuit je hart. Je mag jezelf veel moois gunnen en
er volop van genieten!
Weet en vertrouw dat je altijd meer dan genoeg zal hebben
voor alles dat je nodig hebt en verlangt.
Heel veel liefs,

Het Universum
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Print dit blad 7 x
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Hulp nodig?!
Voel je dat je echt enorm veel weerstand hebt
om volop grenzeloos te kunnen ontvangen?
Voel je dat je niet alleen door oude patronen
geraakt?
Heb je het moeilijk om emoties te verwerken?
Wil je graag begeleiding in jouw persoonlijk
manifestatieproces?
Dan ben je helemaal welkom voor een
5D healing / coaching
manifestatie coaching
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