Alsjeblieft.
Dit is het meest
waardevolle dat ik
jou kan geven.
3 vragen die mĳn leven voorgoed hebben verbeterd
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3 vragen die jouw leven
óók kunnen verbeteren!
Of leef jij al het leven waar je écht blij van wordt?
Nee? Dan wil ik jou van harte feliciteren, want je
staat op het punt om te ontdekken wat jou tot nu
toe heeft belemmerd.
De vragen in dit E-boek laten je inzien waarom
alle pogingen gedoemd waren om te mislukken
én hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen.
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Wees welkom
Ik ben heel blij dat je dit E-boek hebt gedownload.
Misschien is dit wel de beste beslissing die je ooit
hebt gemaakt. Dit klinkt wellicht hoogdravend,
maar ik weet zeker dat als je de vragen in dit Eboek eerlijk en oprecht voor jezelf beantwoordt, jij
jezelf in de toekomst een hoop stress en frustratie
kunt besparen. En dat is ook wat ik jou gun. Dat je
ontdekt hoe je een leven kunt creëren waarin je de
beste versie van jezelf bent. Ik wens je veel succes.

René Bussink
Contactgegevens
rene.bussink@renesans.nl
https://www.renesans.nl
facebook.com/creatiecoach
linkedin.com/renebussink
twitter.com/renebussink
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Ieder-Eén kan dit leren
Johan Cruĳff zei het heel pakkend:"Je gaat het pas zien als je het
door hebt." Dat geldt ook jouw antwoorden op deze 3 vragen. Al
honderden mensen hebben dankzĳ de 3 vragen in dit E-boek inzicht
gekregen in hun belemmeringen zodat ze eindelĳk aan de slag
konden met het creëren van hun ideale leven. En jĳ kunt het ook.
HERKEN JIJ DIT?

Het onderstaand plaatje illustreert het verschil tussen wat je zegt /
denkt en wat je (vaak zonder dat je je ervan bewust bent), voelt /
ervaart. Voordat jij jouw leven óók kunt verbeteren, zul jij je eerst
moeten realiseren dat jouw huidige situatie het gevolg is van wat je
denkt en wat je hierover tegen jezelf en anderen zegt.
De 3 vragen op de volgende pagina's helpen jou om je bewust te
worden van het verschil tussen jouw denken en jouw voelen. Ik wens
je heel veel succes met het beantwoorden van de vragen.
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DE EERSTE VRAAG LUIDT:

Ben ik op ieder moment in staat om
mijn eigen (bewust of onbewust
gecreëerde) werkelijkheid volledig te
accepteren, zonder ooit ook maar één
enkel excuus te gebruiken?
JA OF NEE?

Is jouw antwoord zonder enige twijfel
een volmondig: "Ja!", dan kun je gelijk
verder gaan naar de volgende vraag. Is
dat niet zo, dan is het belangrijk dat jij
inzicht krijgt in de oorzaak hiervan.
ZIT JOUW HART OP SLOT?

Als je de vraag niet met een volmondig
'Ja' hebt beantwoord, dan hoef je niet in
paniek te raken, Het betekent alleen dat
je op dit moment meer waarde hecht
aan wat je denkt, dan aan wat je voelt.
Om te kunnen voelen is het belangrijk
om te luisteren naar de fluisterende
stem van jouw hart.
Voordat je dit kunt, zul je je eerst
bewust moeten worden of je op dit
moment al naar je hart luistert, of dat
jouw hart nog (gedeeltelijk) gesloten is.
Daarvoor is de volgende vraag bedoeld.
Ik wens je veel succes met vraag 2.
©RENÉ BUSSINK 2020
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DE TWEEDE VRAAG LUIDT:
Stel dat jij op dit moment heel erg boos voelt. Beantwoord
dan vanuit dit gevoel van boosheid de volgende vraag:
"Hoe komt het dat ik me zo boos voel?" Dit komt omdat IK:
..................................<Vul op de puntjes jouw antwoord in>
IK? IK DOE TOCH NIETS VERKEERD?

Als jouw eerste reactie is om de schuld van jouw boosheid bij de
ander te leggen, dan hecht je nog teveel waarde aan jouw gedachten.
Dat komt omdat jij jouw gedachten over jouw boosheid voor waar
aanneemt. Ook heel logisch, want dat is wat wij van kinds af aan
hebben geleerd. Dit is niet iets om je voor te schamen. Je neemt het
een baby toch ook niet kwalijk dat hij of zij nog niet kan lopen?
Als jij jezelf dwingt om vraag 2 te beantwoorden door wél met 'IK' te
beginnen, dan zul je merken dat je anders moet reageren dan je
gewend bent. Deze manier van reageren opent jouw hart.
WAAROM ZOU IK LUISTEREN NAAR MIJN HART?

Als je naar een leven verlangt
waarbij je écht het verschil
kunt maken, dan is het
essentieel om te ontdekken
wat jouw hart jou ingeeft.
Hiervoor zul jij jouw gedachten
tijdelijk 'uit' moeten zetten en
jouw gevoel 'aan', zodat je in
contact kunt komen met
de stem van jouw hart.
De volgende vraag helpt jou om te luisteren naar de stem van jouw hart.
©RENÉ BUSSINK 2020
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DE DERDE VRAAG LUIDT:
Stel je voor dat je op dit moment op je sterfbed ligt. De mensen
die jou het meest dierbaar zijn, houden liefdevol je handen vast
en vragen jou: “Waar wil je NU naartoe? Wat is jouw ideaalbeeld?”
Stel je dan voor dat je binnen één seconde een scherp beeld moet
hebben. Een ideaalbeeld dat precies zo wordt gecreëerd, zoals jij
het je na die ene seconde hebt verbeeld. En vertel eens:
GAF JOUW IDEAALBEELD JOU EEN GOED GEVOEL?

Ja? Gefeliciteerd! Op de volgende pagina's vind je een uitnodiging
om de volgende stap te zetten, zodat je kunt leren hoe je dit goede
gevoel kunt omzetten naar een leven waar je diep van binnen écht
naar verlangt.
Voelde je het nog niet? Dan luister je op dit moment nog te veel
naar jouw gedachten. Dit is heel logisch, want de belangrijkste taak
van jouw gedachten is om jou te beschermen. En nadenken over
de dood hoort daar niet bij. Toch is het belangrijk dat je dat wél
doet als je wilt ontdekken wat jouw werkelijke ideaalbeeld is.
Voordat je de vraag nog een keer gaat beantwoorden, is het
belangrijk om je hoofd zo leeg mogelijk te maken door je te
ontspannen. Dit kun je doen door rechtop te gaan zitten, met je
voeten vlak op de grond, je ogen dicht te doen en 3 keer diep in te
ademen door je neus. Beantwoord de vraag nu nog een keer.
Mocht je nog niet tevreden zijn, lees dan nog even verder.
Misschien vind je op de volgende pagina's nog waardevolle tips.
Maar wees bovenal trots op jezelf, want je bent op zoek naar iets
waardevols in jezelf en soms kost dat gewoon even wat meer tijd.
5
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Een reis van 1.000 mĳl begint met de eerste stap
Of het je nu gelukt is of nog niet, je hebt wél de eerste stap gezet en
de moeite genomen om de vragen serieus te beantwoorden. En ook
al ben je misschien nog op zoek naar het goede gevoel, je weet nu in
ieder geval wél welke drie vragen jĳ (ook in de toekomst) aan jezelf
kunt stellen om te ontdekken wat er voor jou écht toe doet.
DIT IS WAT JE HEBT GELEERD

Je weet dat het lastig is om jouw huidige
werkelijkheid in alle omstandigheden te
accepteren. En dat dit heel menselijk is.
je hebt ontdekt dat de oorzaak van het niet
accepteren bij jezelf ligt. En dat is best lastig.
Je bent je er nu van bewust dat, (hoe goed je ook je best doet), je met
alleen jouw gedachten onmogelijk jouw ideaalbeeld kunt verbeelden.
DE VALKUIL VAN BEWUSTWORDING

Weet je wat het bijzondere is van je ergens bewust van worden? Dat
er geen weg terug is. Als je het eenmaal hebt gevoeld, vergeet je het
nooit meer. Je kunt gaandeweg wel het gevoel kwijtraken, maar je
weet nog steeds dat het er ooit was. Denk maar aan die keer dat je
je verliefd voelde. Diep van binnen weet je dat dat gevoel er nog is.
Toen ik in 2012 mijn boek "Ieder-Eén is Al-Eén" publiceerde, kénde
ik de antwoorden op de 3 vragen. Maar ik heb in de jaren daarna
ook ervaren dat het goede gevoel weer heel snel verdwijnt als je het
niet voedt. Het gevoel 'voeden' kun je in je eentje doen, maar ik heb
ontdekt én ervaren dat dit veel beter werkt als je het samen doet.
Op de volgende pagina's vertel ik je hier graag meer over.
©RENÉ BUSSINK 2020
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Hieronder lees je of een vervolgstap zinvol is
Je weet diep van binnen zeker dat het anders en beter kan, maar je
weet nog niet precies wat dat is en hoe je dat zou kunnen bereiken.
Je voelt aan alles dat er een échte verbetering in jou schuilt, maar je
vraagt je af of deze verbetering ooit (in je eentje) valt te realiseren.
Je vindt nog steeds dat je het eigenlijk alleen moet kunnen, maar je
weet ook dat het jou dan allang gelukt zou zijn. Dus ja, wat is wijsheid?

Heb je de moed om een vervolgstap te zetten?
We zijn nu op het punt aanbeland waarop je een vervolgstap kunt
zetten. Als je liever alleen aan de slag gaat, dan adviseer ik jou om
eerst mijn boek te lezen. Zegt jouw gevoel: "DOEN!", al is het maar één
seconde, plan dan vandaag nog een gratis kennismakingsgesprek.

Zegt jouw gevoel: "DOEN"?
Plan dan hier een gratis
kennismakingsgesprek.
Twijfel je nog? Lees dan
eerst mijn verhaal en
bestel mijn boek als pdf
hier voor slechts € 4,95
©RENÉ BUSSINK 2020
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Bedankt voor jouw interesse -:)
Ik hoop dat ik je verder heb kunnen helpen met dit e-boek. Ik gun
het jou dat je jouw gevoel van nu af aan serieus neemt. Nog een
laatste tip. Wacht niet op een ander, want er is maar één persoon
die verantwoordelijk is voor jouw geluk en dat ben jezelf!
P.S.: Wil je op de hoogte blijven en periodiek geïnspireerd worden?
Meld je dan via onderstaande link aan voor mijn blog.

Ja, ik meld me graag aan voor de blog
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