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Welkom!
In de Focustraining Liefdevol Egoïstisch Zijn
neem ik je mee naar de geheimen van een
onuitputtelijke energietoevoer en gemoedsrust. 
Het is belangrijk dat jij bepaalt wat van de 11
lessen voor jou goed werkt. De manier om dat
te weten te komen is simpelweg dóen!
 
Daarom zijn er per les oefeningen opgenomen
om mee te experimenteren. Dit werkboek
ondersteunt je daarbij. Digitaal of uitgeprint.
Hierin kun je je antwoorden kwijt en ook extra
inzichten die onderweg ontstaan.  
 
Zo maak je het je al doende eigen en heb je na
afloop ook nog eens je eigen persoonlijke
samenvatting. Alles staat dan mooi bij elkaar. 
 
Enjoy!       

Linda



1. Domineer met de energie die je wilt uitstralen

Inzichten



1. Domineer met de energie die je wilt uitstralen

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z


2. Bied jezelf steeds het beste gevoel waar je nu bij kunt

Inzichten



2. Bied jezelf steeds het beste gevoel waar je nu bij kunt

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://youtu.be/u65CtFVmVZo


3. Laad elke dag je trots en dankbaarheid voor jezelf op

Inzichten



3. Laad elke dag je trots en dankbaarheid voor jezelf op

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-3-oefening/s-tlMww


4. Waardeer anderen om wat ze voor je kunnen betekenen

Inzichten



4. Waardeer anderen om wat ze voor je kunnen betekenen

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-4-oefening/s-pfovF


5. Eis je verantwoordelijkheid op

Inzichten



5. Eis je verantwoordelijkheid op

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-5-oefening/s-YMUzE


6. Wees bewust waarom je iets doet

Inzichten



6. Wees bewust waarom je iets doet

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-6-oefening/s-zacoh


7. Omgeef je met mensen bij wie jij jezelf het leukst vindt

Inzichten



7. Omgeef je met mensen bij wie jij jezelf het leukst vindt

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/lez-les-7-oefening/s-P5iYG


8. Verzorg je lichaam met wat het nu nodig heeft

Inzichten



8. Verzorg je lichaam met wat het nu nodig heeft

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/lez-les-8-oefening/s-i9ZTW


9. Je blijft ontwikkelen, kies zelf in welke richting

Inzichten



9. Je blijft ontwikkelen, kies zelf in welke richting

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/lez-les-9-oefening/s-9szQT


10. Maak er een gewoonte van je eigen ingevingen te volgen

Inzichten



10. Maak er een gewoonte van je eigen ingevingen te volgen

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/lez-les-10-oefening/s-yDTMS


11. Vraag je regelmatig af of je nog in lijn bent met jezelf

Inzichten



11. Vraag je regelmatig af of je nog in lijn bent met jezelf

Oefeningen
beluister de oefening

https://soundcloud.com/user-970387897/flez-les-1-oefening/s-cse9Z
https://soundcloud.com/user-970387897/lez-les-11-oefening/s-UFGxr


 

 

 
 



 

 

 
 

Dit was de training!
Ik bied online en offline vertrouwenswerk.
Hierdoor ervaren de mensen met wie ik werk
meer vertrouwen. In het leven in het algemeen.
In zichzelf. In het kunnen omgaan met de lastige
situaties die ontstaan. 
 
Mensen ervaren meer gemoedsrust en een
stabiele energietoevoer. Daarmee zijn zij in
staat van mooie situaties te genieten en van
minder mooie te leren. 
 
Hoe mooi is het als naast jou en mij nog meer
mensen in staat raken zichzelf een goed gevoel
te bezorgen, ongeacht omstandigheden. Ik ben
ervan overtuigd dat als jij je goed voelt in je
leven, de hele wereld daarvan profiteert!
 
Dankjewel voor je vertrouwen...in jezelf :-) 

Linda
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