
                  E-book:
De kunst van het  Creeren

''Ga mee op reis langs verschillende inzichten uit de
spiritualiteit, wetenschap en de praktĳk over

mindset, gedachten & creëren.'



Ik heb altijd een soort basis overtuiging gehad, dat alles mogelijk is. Dat als je iets heel graag wilt je
het ook kunt bereiken. 
Ik denk overigens dat we dat allemaal tot op zekere hoogte hebben. Spreekwoorden als “Wat je zaait
zul je oogsten” en “Wat je aandacht geeft groeit”, impliceren 
allemaal dat hoe je kijkt, handelt of voelt invloed heeft op je 
huidige situatie en dat je daarmee je omstandigheden en uitkomst
creëert. 

Machtig interessant. Dus als we dit allemaal roepen, hoe werkt het 
dan in de praktijk?

Wat maakt dat voor sommige de 'sky-the-limit' is? Is het geluk 
of is er meer? Welke invloed hebben we op de door ons 
gewenste uitkomst? Vragen die mij bezig hielden (en nog steeds
houden).

En dus startte jaren geleden mijn zoektocht naar inzichten, 
antwoorden en duidelijkheid. Ik heb vele boeken gelezen, 
seminars bijgewoond, opleidingen gevolgd, films bekeken. Van het 
spirituele tot de wetenschap. En dan is er nog natuurlijk mijn eigen 
kennis en ervaring uit het coachvak. Alles met als doel een helder beeld te krijgen.

Oké, er is heel veel informatie. Echt heel veel. Om te voorkomen dat er een overkill van informatie en
visies op me af kwam, heb ik besloten mij verder te verdiepen in wat bij mij resoneerde en dat echt
tot mij te nemen. En dat is precies wat ik jou ook adviseer.

In dit e- book neem ik je mee op reis en gids je langs een aantal invloedrijke personen en hun
zienswijze als het gaat over creëren, mindset, en de kracht van gedachten. Het zijn verschillende
inzichten en perspectieven die mij persoonlijk verder hebben geholpen in het verkrijgen van de
antwoorden op de vragen die ik had. Aan het eind geef ik je ook mijn eigen visie. 

Er zullen zaken tussen zitten die boeien en wellicht zaken waar je niets mee kunt, laat die vooral los.
Ik zal je wellicht een beetje gaan stretchen, rek vooral met me mee. Ik hoop je een inkijkje te geven in
wat er mogelijk is op het gebied van creëren en of het inderdaad een kunst is.

Eén ding is gedurende mijn eigen verkenning van dit onderwerp duidelijk geworden, we hebben en
kunnen invloed uitoefenen op het leven dat we leiden. En ik deel graag mijn inzichten met je.

What is it all about?!
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Let's Create 
The Potential!



Oké, deze informatie maakt dat ik jullie misschien een beetje ga stretchen, rek je uit en
rek vooral even mee. Abraham-Hicks is niet een man, 
maar is een samenvoeging van Esther Hicks en Abraham. 
Esther Hicks is een Amerikaanse vrouw die in  contact 
staat met Abraham. 

Maar wie is Abraham? Oké, here we go. Abraham refereert 
aan zichzelf als “A group consciousness  from the 
non-physical dimensions”, een  groepsbewustzijn vanuit 
niet fysieke dimensies. De uitleg voor mij in Jip & Janneke, 
Abraham is een groep niet fysieke wezens die zij channelt 
en van wie zijn boodschappen ontvangt.

Esther reist de hele wereld over, heeft meerdere boeken geschreven over het creëren
van wat je wilt en de wetten van aantrekkingskracht. In de spirituele wereld geld
Abraham-Hicks als een autoriteit en veel van de lessen van meer mainstream coaches
en leraren als Marie Forleo en Gabrielle Bernstein vinden hun wortels in de lessen van
Abraham-Hicks.
 
Maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter: Wat is hun verhaal. Er is heel veel
over te vertellen dus ik neem je mee  naar de kern van haar lessen:

Een hele heldere uitspraak volgens mij. Abraham geeft aan dat er dus direct verband is
tussen je denken en voelen en wat je in je leven ervaart. Nu denk ik dat we dat tot op
zekere hoogte al weten, misschien zelfs deels ervaren, maar hoe werk het volgens hun
precies?

Abraham-Hicks
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Spiritualiteit

"What you are living is the evidence of 
what you are thinking and feeling – 

every single time."



Volgens Abraham werkt creëren volgens 3 universele wetten:

Abraham legt het als volgt uit. Zie je zelf als een magneet die vergelijkbare gedachten en gevoelens aantrekt. Zonder
uitzondering is datgene wat je denkt, wat je zal gaan uitnodigen in je ervaringen in het leven. Je zendt dat uit en kun je
dus vergelijken met een vibratie. Volgens deze wet worden dus mensen, situaties en gedachten met vergelijkbare
vibraties samengebracht.

Maar hoe dan? Gedachten gaan soms zo onbewust. De tip hier is om niet alle gedachten te gaan monitoren, maar
simpelweg aandacht te besteden aan hoe je je voelt. Hoe beter je je voelt, hoe sterker je punt van aantrekking des te
beter zaken kunnen keren in positieve zin. Door simpel weg aandacht te besteden aan hoe je je voelt, krijg je altijd en
direct zicht vanuit welk perspectief jij als magneet aantrekt.

Als je iets bewust wilt creëren, is het belangrijk dat er een balans is. Aan de ene kant zet je je gedachten bewuster in en
aan de andere kant de verwachting en het geloof dat het komt. Hoe meer je er mee bezig bent, je het voor je kan zien,
hoe enthousiaster je kunt worden. Dit leidt weer tot positieve gevoelens. Het enige wat nog rest is het op je pad laten
komen door het te verwachten.
Als er twijfel ontstaat over of je iets kunt creëren, zal het ook niet komen. Wanneer je denkt aan wat je wilt, voel je je
goed. Als je denkt aan wat er mist, voel je je slecht. Zo simpel is het.

Misschien is  dit wel de universele wet die het lastigst is. Het gaat om het vinden van een manier om te kijken naar de
wereld en daarbij nog steeds verbonden te blijven met jezelf, in balans, zonder oordeel. Je weet dat je dit bereikt hebt, als
je instaat bent om te doen wat je wilt doen, zelfs als anderen daar wat van vinden, het niet eens zijn of niet goedkeuren.
Als je nog steeds instaat bent te zijn wie je bent zonder dat er negatief gevoel is richting die ander of de situatie. Wanneer
je naar de wereld kunt kijken en blijdschap kunt voelen, dan kun je echt toestaan.

Dit betekent dat ondanks je huidige situatie, werkgever, partner, wat er in de wereld gebeurt of wat dan ook, je je niet
negatief laat beïnvloeden door negatieve emoties. Dit betekent niet dat je er niets van mag vinden. Het is natuurlijk prima
om te zeggen als iets niet voor jou is, maar je laat het je niet negatief beïnvloeden.

Abraham-Hicks
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Wet van de aantrekking 
Je trekt aan wat vergelijkbaar is met jezelf.

De wetenschap van bewust creëren 
Wat je aandacht geeft, gelooft en verwacht, is wat er zal zijn.

Kunst van het toelaten
Je bent wie je bent en ik ben bereid alle anderen te laten zijn wie ze zijn.



Doordat deze informatie eigenlijk zo simpel en helder en tegelijkertijd zo herkenbaar is,
resoneerde het voor mij gelijk. Voor mij klopte dit. Ik kon en kan het nog steeds voelen.
Hier zit voor een kern van waarheid in, een essentieel gegeven. 

Wat het ook deed is mijn nieuwsgierigheid nog meer prikkelen. Dus ging mijn
zoektocht verder. Hoe verbaasd en opgewonden was ik toen ik ontdekte dat niet
alleen vanuit spiritualiteit gekeken kan worden naar creëren, de wetenschap is het
principe van het bewust creëren aan het aantonen.

Abraham-Hicks
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Boekentip:



'"Your hands are tied in
action but your hands are not

tied in imagination and
everything springs forth from

imagination. Everything."

Abraham - Hicks



Joe Dispensza kwam een aantal jaren geleden op mijn pad. Deze Amerikaans is van
oorsprong een chiropractor met postdoctorale opleidingen op het gebied van o.a.
neurologie, neurowetenschappen en hersenfunctie & chemie. Hij reist de hele wereld
over om, vanuit wetenschap en de werking van het brein, emotie en lichaam, inzicht
te in onze invloed op ons leven en hoe we kunnen creëren wat we willen. Hij werkt
samen met wetenschappers en onderzoekt het 
verhaal achter spontane genezing en het zelf kunnen 
herstellen van je ziekte. En hij onderzoekt de invloed 
van meditatie op de hersenen.

Ik ben mij in zijn boeken en persoonlijke levensverhaal
gaan verdiepen. En hoe meer ik las, des te meer ik 
herkende uit eigen opvattingen over hoe creëren 
werkt en dat hij dit vanuit een wetenschappelijk 
oogpunt aan het benaderen en onderzoeken is. En dat 
datgene wat ik heb meegekregen van 
Abraham – Hicks ook een wetenschappelijke basis 
heeft.

In 2017 bezocht ik zijn 3 daags seminar en wat een aantal eye openers opleverde.
 

Dispensza geeft aan dat alles toegankelijk voor ons in het 'Quantum Field'. Dat je via
een elektromagnetisch signaal richting een potentiële realiteit getrokken kan worden
dat overeenkomt met wat je wilt.

Hij praat hier over vanuit de leer van Kwantummechanica, een tak van natuurkunde die
zich bezig houdt met deeltjes die kleiner zijn dan atomen, In Jip en Janneke, en
waarschijnlijk kort door de bocht, redeneert de Kwantummechanica dat alles energie
is en op een bepaalde manier met elkaar verbonden. 

Hierdoor ben je dus instaat door middel van een subjectieve mind, datgene wat je wilt,
de objectieve wereld te beïnvloeden omdat alles energie is.

Daarmee zegt Dispensza: "Change your mind, change your life".

Dr. Joe Dispensza
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Kwantummechanica



En hoe doe je dat dan? Dan moet ik eerst even kort uitleggen wat hij zegt over hoe de
hersenen werken. 

De huidige neurowetenschap geeft aan dat de hersenen georganiseerd zijn om alles
wat we hebben meegemaakt weer te geven in onze omgeving. Alles wat we hebben
meegemaakt gedurende ons leven, ervaringen en kennis, is opgeslagen in de
synaptische verbindingen in de hersenen. 

Hebbs Law (uit de neurowetenschap) geeft aan dat 'nerve cells that fire together,
wire together.' Dat houdt in dat als je dezelfde gedachten blijft volgen, dezelfde
dingen blijft doen en dezelfde emoties blijft voelen, je je hersenen aan het
programmeren bent. En als je dit jaren lang blijft doen, het vanzelf een automatisme
wordt waar je niet meer over na hoeft te denken. Het lichaam reageert als vanzelf, en
dan heb je te maken met een gewoonte. 

En als je je gewoontes wilt doorbreken, omdat je een verandering wilt of een leven
voor jezelf wilt creëren, is het zo ontzettend lastig. Je probeert een programmering te
doorbreken en misschien herkenbaar, het lukt dan heel vaak gewoon niet om het vol
te houden. Om dit succesvol te doorbreken beschrijft hij een aantal stappen:

Welke overtuigingen heb je door de jaren heen gecreëerd. Je overtuigingen zijn de gedachten die je al jaren als een wet
of een gegeven hebt geaccepteerd in je leven. Onderzoek ook welke onbewuste gedragingen, emotionele reacties er bij
komen kijken en beslis of je deze wilt houden en onderdeel wilt laten zijn van je leven.

Heb een helder en gefocust beeld van wat je wilt. Laat de 'hoe' voor wat het is, focus alleen heel duidelijk op de 'wat'. Je
moet het duidelijk voor je kunnen zien. Zorg dat je bij dit beeld een gepassioneerde emotie ervaart. Blijdschap,
dankbaarheid, inspiratie, noem het maar op. Maar voel het daadwerkelijk bij het beeld dat je voor je ziet. Eigenlijk moet je
het beleven alsof je het al gerealiseerd hebt.

Breng je handelingen en gedrag in overeenstemming met je intenties en gedachten. Hierdoor kunnen er nieuwe
verbindingen op het mentale en emotionele gebied gemaakt worden en waarmee je je hersenen en lichaam als het ware  
her-programmeert.

Dr. Joe Dispensza
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De rol van je hersenen

1. Onderzoek je overtuigingen

2. Ontwikkel een duidelijke focus

3. Breng alles in overeenstemming



Wauw,  wat veel informatie. Ik kan me voorstellen dat het je misschien een klein beetje
duizelt. Door me steeds meer in te lezen en te verdiepen werd het steeds logischer. En
hij onderbouwt het met het wetenschappelijk onderzoek dat hij verricht met diverse
wetenschappers en artsen. Dus wordt de spirituele leer steeds verklaarbaarder.

Dr. Joe Dispenszas

© Sabrina Vink Training & Coaching - 2020

Wetenschap

Boekentip:



"How you think, how you act
and how you feel is called
your personality and your
personality creates your

personal reality, When you
change your personality,

you change your personal
reality."

Joe Dispensza



Na het volgen van het seminar van Dispensza werd mijn interesse getrokken naar de
invloed van het voelen van bepaalde emoties op je leven. Ik leerde daar zelf nog veel
meer over toen ik het boek van Gregg Braden op mijn pad kwam en ik uiteindelijk een
van zijn seminars bezocht.

Braden is geoloog, ingenieur en natuurkundige. 
Hij heeft meerdere bestsellers geschreven en 
staat bekend als een pioneer op het gebied van
het verbinden van wetenschap, spiritualiteit en 
het alledaagse leven. Recentelijk sprak hij voor 
de VN over zijn werk.

 

Braden werkt samen met het HeartMath
Institute die al jaren onderzoek verrichten naar 
de werking van het hart. In 1991 heeft onderzoek aangetoond dat het zenuwstelsel van
het hart een cluster van 40000 sensorische neuronen heeft vergelijkbaar met ons
brein. Er wordt ook wel aan het hart gerefereerd als het kleine brein. Dit betekent dat
ons hart intelligentie bezit. 

Elke ervaring wordt niet alleen geregistreerd in ons brein maar ook in het kleine brein,
ons hart. Het kan onafhankelijk functioneren van ons brein en het hart is dus instaat om
zelfstandig te leren, onthouden, voelen en waarnemen. Het blijkt dat het hart meer
informatie naar de hersenen verstuurd dan omgekeerd. 
 
Ervaringen worden dus opgeslagen in zowel het hoofd als het hart. Als je iets wilt
veranderen, is samenwerking tussen het hoofd en hart dus van essentieel belang. Dit
kun je bereiken door hoofd-hart coherentie.

Wij zijn dus als mensen instaat om het hart en hoofd samen te laten werken, te
synchroniseren, synergie te creëren. Het betekent dat datgene wat in het hoofd onze
gedachten, op dezelfde wijze wordt ervaren in het hart. Ze zitten op dezelfde
frequentie.

Gregg Braden
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Het belang van het hart



Deze frequentie is wetenschappelijk te meten door de elektromagnetische energie.
Hoofd-hart coherentie heeft een directe aantoonbare positieve invloed op diverse
biochemische reactie op het gebied van het immuunsysteem en ouderdomsproces.
Het is de manier om denken en voelen in overeenstemming te brengen op de manier
dat jij wilt. Daarnaast is het regelmatig realiseren van deze coherentie een manier om
makkelijker bij je eigen intuïtie te komen. 

Jij kunt zelf ook hoofd-hart coherentie creëren, Braden leerde ons tijdens het seminar
een hele simpele manier in 3 stappen:
 
 

Als je je hart gebied aanraakt, verplaats je aandacht en je bewustzijn automatisch naar de plek die je
aanraakt.

Doordat je dit doet wordt het signaal ‘ik ben veilig’ verstuurd naar je lichaam. Op dit moment wordt
het stressniveau bijna direct verlaagd. Dit is bijvoorbeeld een techniek die je kunt toepassen in een
verhitte discussie. Vertraag je adem tot 5/6 seconden op de inademing en 5/6 seconden.op de
uitademing.

Roep, terwijl je vertraagd blijft ademhalen,  een een gevoel van dankbaarheid, mededogen,
waardering of compassie op. Houdt het gevoel vast. 

 

Braden geeft aan dat je hier geen uren mee bezig hoeft te zijn. Dagelijks een paar keer
een minuut of 6 is voldoende om te biochemische reacties opgang te brengen en
versterking van je intuïtie. 

Als je actief aan de slag wilt met het creëren van een nieuwe werkelijkheid of een
verandering, houd je het gevoel vast en roep je het beeld op van datgene wat je wilt.
Het beeld wordt dan zowel in het hoofd als het hart in overeenstemming gebracht.

Gregg Braden
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Stap 1:Verplaats je focus vanuit je brein naar je hart

Stap 2: Vertraag je ademhaling

Stap 3: Verander je gevoel



Als je iets wilt veranderen is het hart net zo belangrijk. Het gaat niet alleen om
gedachten, hersenen, maar net zo goed om het hart. Met het grote verschil dat het
hart denkt niet, het hart voelt. En dus andere aandacht vraagt.

En dan komen we weer terug bij wat zowel Abraham Hicks als Joe Dispensza ook al
zeiden. Het is wat je met je gedachten én je gevoel doet wat het verschil zal maken.

Gregg Braden
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"What the studies are
showing is that human
emotion, heart based

emotion, is one of the signals
that literally influences the

DNA in our bodies"

Gregg Braden



Je hebt tot nu toe veel informatie gekregen vanuit verschillende invalshoeken.
Informatie die ik zelf van tijd tot tijd ook nog aan het processen ben. En tegelijkertijd
informatie waarvan ik weet en voel dat er een kern van waarheid in zit. 

Het komt namelijk, ongeacht het onderwerp, terug in mijn werk met cliënten en binnen
organisaties. Het begint namelijk altijd bij je eigen gedachten en gevoelens over een
onderwerp. Je visie, dromen, belemmeringen en emoties.

Ik zal het concreet maken voor je aan de hand van de coachvraag van een client van
mij, Eline.

Mijn ervaring
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Het verhaal van Eline

Eline is een zogenaamde young potential binnen een van de organisaties waarvoor ik werk. Zij
kwam bij mij, niet geheel vrijwillig, omdat zij op de afdeling waar zij voor werkte niet uit de

verf kwam en dus niet aan de verwachtingen voldeed. Haar Management Development
begeleider vond eigenlijk dat zij 'het' maar met een coach moest oplossen, voordat ze aan haar

volgende opdracht zou beginnen.  

Eline kwam bij mij op gesprek met de vraag, help mij mezelf te verkopen. Beter vertellen waar
ik goed in ben zodat het duidelijk wordt waar ik toegevoegde waarde kan bieden en dus de

prestatie kan leveren die er van mij verwacht wordt. Oké dacht ik, gaan we mee aan de slag.

We begonnen met het bespreken van haar talenten. Ik vroeg haar waar zij zelf denkt dat haar
talenten liggen en op welke wijze dat zich uit op het werk. Eline kon dit prima vertellen. Zij
vertelde me dat ze goed is in het maken van analyses, om van daaruit de vertaalslag te maken
naar behapbare feiten. Haar financiële kennis is sterk, ze kan goed communiceren en werkt

graag en goed samen met anderen. Een goed verhaal, er viel me alleen één ding op, ik kon haar
totaal niet voelen. Er zat geen overtuiging in. Het was alsof het lege woorden waren die ze uit

automatisme opdreunde.

Ik vroeg haar wat er volgens haar mis gegaan was in haar huidige functie. Ze kon het me niet
vertellen. Ze bleef in rondjes draaien op mentaal niveau en kwam er niet meer uit. Ze zat vast
en de energie in het gesprek voelde stroef. Op dat moment besloot ik het onderwerp even te
laten rusten. Om haar uit haar hoofd te halen bracht ik haar naar een heel ander stuk van

zichzelf. 



Mijn ervaring
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Het verhaal van Eline (vervolg)

Ik vroeg haar waar zij plezier aan beleefde naast naast werk, wanneer zij voor het laatste echt
gelachen en genoten had. En ik vroeg haar ook wanneer zij voor het laatst echt gepassioneerd
was over iets. Dat als datgene een nieuwe baan mogelijkheid zou zijn, ze er meteen voor zou

tekenen. Allemaal vragen die er puur opgericht zijn om haar  uit het hoofd en in haar gevoel te
krijgen. En toen gebeurde er wat meestal gebeurt, we kwamen bij een interessant verhaal. 

Ze vertelde mij dat ze op vrij jonge leeftijd alleen door Amerika had gereisd. Niet per se om
dingen te zien, maar om de verhalen van de mensen die daar woonden te doorgronden. Ze
wilde zien hoe de mensen leefden, begrijpen wat de mensen daar dreef en bewoog, zodat ze

daar een verhaal van kon maken voor zichzelf. Ze wilde de vertaalslag maken naar iets wat ze
kon begrijpen. Ze vertelde hoeveel ze genoten had van de vrijheid en onafhankelijkheid. Het
niet hoeven te verantwoorden, maar puur ontdekken van wat er is en daar iets van maken.

De verandering in Eline tijdens het gesprek was enorm. Ze straalde, er verscheen een
twinkeling in haar ogen en er ontstond ruimte en energie. Ze was open. Nu komt het

interessante van dit verhaal. Inhoudelijk lagen de uitleg van waar ze goed in is in haar werk en
wat zij gedaan had op haar reis in Amerika niet uit elkaar. In beide gevallen gaat het om

doorgronden en analyseren om een vertaalslag of een verhaal er van te kunnen maken. Het
grote verschil is het gevoel dat ze had.  In Amerika voelde ze haar kracht, haar talent en de

energie die daaruit voortkwam, in haar werk niet. Ze voelde ook wat ze nodig had om in haar
kracht te kunnen staan en wat er miste op dit moment.

Het was alsof de tijd even stil stond voor haar. Ze begreep het, datgene wat ze nodig heeft om
te kunnen excelleren; vrijheid, vertrouwen en onafhankelijkheid. Dit was niet aanwezig in haar

huidige baan, waardoor ze op gevoelsniveau volledig uit contact was en haar kracht 
niet meer kon voelen. 

Ik heb haar gevraagd dat gevoel wat ze had bij haar reis door Amerika toe te voegen aan het
werk dat ze deed binnen de organisatie en mij vanuit dat gevoel opnieuw te vertellen waar zij
goed in is en welke waarde ze kan toevoegen. Het samen brengen van het hoofd en gevoel in

haar verhaal, dat nam een paar sessies in beslag, maar ze begreep het en ze kon haar verhaal zo
mooi verwoorden én overbrengen.

En niet alleen aan mij. Doordat het beeld zo scherp geworden was en ze het ook kon voelen was
ze instaat actief de regie te pakken op haar toekomst en daarmee de door haar gewenst

toekomst creëren. Ze handelde met einddoel in gedachte en in haar gevoel. Dit was echt haar
kompas geworden. Fast forward, in de gesprekken die ze had met haar Management

Development begeleider kon ze precies met overtuiging overbrengen wat ze in huis heeft en
waar ze goed tot haar recht komt. Maar dat niet alleen, de opdrachten, managers en afdelingen
die op haar pad kwamen sloten aan bij haar. De kansen kwamen als uit het niets op haar weg

en ze hoefde zelf vrij weinig moeite te doen. Een enkele kans of ervaring paste niet, en dat
voelde ze direct haarfijn aan. 



Mijn ervaring als coach
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Nu is Eline één van de vele voorbeelden uit mijn werk, maar het komt eigenlijk altijd op
hetzelfde neer. Een heldere focus en het bijpassend positief gevoel zorgen voor de
juiste energie. En daarmee de beste uitgangspositie zodat wat binnen in leeft als het
ware geleid de potenties in de buitenwereld kan ontmoeten.  

Om zelf een start te maken met creëren, vind je hieronder een aantal concrete tips!

Zorg dat je een haarscherp beeld hebt van wat je wilt en je einddoel voor je kunt zien.

Welk gevoel krijg je bij het bereiken van dat je wilt? Blijdschap, dankbaarheid, vrijheid? Visualiseer het
einddoel dat je wilt bereiken en roep dan ook het gevoel op dat het je geeft.

Wees regelmatig, dagelijks, kort bezig met het beeld en gevoel. Alleen daarmee, niet met manier
waarop je het bereikt! Hierdoor kan het preciezer worden en steeds meer gaan leven.

Door regelmatig bezig te zijn met dat wat je wilt komen vanzelf (intuïtieve) ingevingen, inzichten en
ideeën boven drijven.· Onderzoek, ontdek, handel en geef op deze manier vorm aan dat wat je wilt.  

Als je iets wilt neerzetten of een verandering wilt aanbrengen, kan het een kwetsbaar proces zijn. Het
is belangrijk zelf te ontdekken, te voelen en daarmee te creëren. Vanuit je omgeving kunnen
goedbedoelde adviezen en ideeën je net bij je eigen stuk weghalen. Kies zorgvuldig met wie je je
proces, gedachten en gevoelens deelt.

Abraham Lincoln zei het mooi: 

Deze quote resoneerde gelijk. Het feit dat je je eigen toekomst zou kunnen
voorspellen door hem zelf te creëren, dat is toch wat. Het legt de
verantwoordelijkheid in je eigen handen, opent direct allerlei mogelijkheden en
potenties en sluit mooi aan bij wat in dit e-book aanbod is gekomen.. 

En is creëren een kunst? In mijn beleving niet. Het is geen kunst op zich. Het is
misschien meer de kunst van het leven. Het anders omgaan met gedachten en
gevoelens en in een flow terecht komen die anders is, maar je direct toegang biedt tot
het creëren van jouw potenties. 

1. Weet wat je wilt

3. Leef in het gevoel

2. Blijf bezig met je beeld & gevoel

4. Onderzoek, ontdek en wees nieuwsgierig

5. Leef bewust

"The best way to predict your future is to create it."



"Laat wat binnen in je leeft de
kansen in de buitenwereld

ontmoeten." Sabrina

Je bent door dit e-book heen. Ik hoop dat het je inzichten, ideeën en

inspiratie heeft gegeven. Dat het een bijdrage kan leveren aan de stappen

die je wilt zetten, wanneer jij daar klaar voor bent. Behoefte aan meer

inspiratie of een volgende stap? Neem dan een kijkje op mijn website,

facebook of instagram. Wil je contact, kan dat natuurlijk altijd! Ik denk

graag met je mee en vertel je graag op welke manier je meer verdieping

en antwoorden kunt krijgen op jouw vragen.

Waar je weg je ook brengt, ik wens je veel succes!

Website:
Email:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

www.sabrinavink.nl
contact@sabrinavink.nl
www.facebook.com/sabrinavinktrainingencoaching
@sabrinajvink
https://www.linkedin.com/in/sabrinavink/

Klaar voor de volgende stap?


