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Leer afstemmen
Creëer het leven van je dromen met
behulp van je afstem journal
www.be-lievecoaching.com

Welkom bij onze
gratis challenge!
Ben jij klaar om
in je rijke zelf
te stappen?
Mijn naam is Godelieve Tubbax.
Ik ben zaakvoerster van Be-lieve Coaching® en Be-lieve Academy®
Ik ben Kick-Ass Business Coach en Life Changing Coach.
Mijn specialisatie is de Wet van Aantrekking.
Mijn grote passie is mindset en alles wat daar mee te maken heeft.
Welkom in de Challenge !!!
Veel liefs,
Godelieve x
www.be-lievecoaching.com

DAG 1
Wat we gaan doen deze week
Deze week neem ik jullie mee op de fascinerende
weg van afstemmen. Dit is 1 van de eerste
stappen in het proces van de Wet van
Aantrekking.
Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van deze
Universele wet. Het is 1 van de vele Universele
wetten die eigenlijk ons Universum "besturen".
Ze werken altijd en overal, voor iedereen !
Het is heel fascinerend om ermee bezig te zijn en
ze beter te leren kennen. Spijtig genoeg zijn er
nog niet zoveel mensen die weet hebben van
deze wetten. Dat is mijn grote missie op deze
wereld : zoveel mogelijk mensen vertellen over
deze wetten en ze ze helpen met leren toepassen.
Als je eenmaal de wetten onder de knie hebt kan
je je hele leven creëren zoals je zelf wilt. Klinkt als
een droom ? Dat is het zeker niet !
Ikzelf ben het levende bewijs dat dromen geen
bedrog zijn. Een jaar geleden was ik nog
doodongelukkig en in een burn out. Niets
interesseerde of boeide me nog. Alles was teveel.

Tot ik op een dag wakker werd en dacht :"Is het
dit nu ?" "Is dit hoe mijn verdere leven er gaat
uit zien ?" Een middelmatig leven met een job
die ik wel redelijk graag doe maar waar ik toch
niet helemaal mijn ei in kwijt kan. Waar de
laatste tijd zoveel veranderingen zijn
doorgevoerd dat ik er me niet meer op mijn
plaats voel. In een relatie die helemaal niet OK is,
waar amper intimiteit is maar vooral sleur en
gewoonte. Met een verschrikkelijk slechte
relatie met mijn moeder waar niks uitgesproken
wordt en onderhuids heel veel spanning hangt.
Met een verleden dat verwerkt is maar toch nog
regelmatig opspeelt. (ik ga hier niet dieper op in
omdat het te veel zou zijn, maar ik heb er in
"mijn verhaal" op mijn site veel over geschreven.
Je kan het daar lezen als je dat wil).
Tot ik op een dag in maart van dit jaar wakker
werd en besloot om te stoppen met een groot
slachtoffer te zijn van de omstandigheden en
eindelijk mijn leven terug in handen te nemen.

www.be-lievecoaching.com

Het was een proces van vallen en opstaan. Van
proberen wat werkte en wat niet. In die periode
kwam ik in aanraking met The Miracle Morning
(morgen hierover meer) en zo met afstemmen.
Ik begon heel sceptisch met afstemmen,
probeerde wat voor mij werkte en wat niet.
Doorheen de volgende weken en maanden
kwam ik tot mijn eigen versie (die je gratis kan
downloaden op mijn site).
Door af te stemmen kreeg ik mijn focus helder,
kon ik mijn doelen definiëren en de stappen
nemen die noodzakelijk waren voor mijn groei.
Dag na dag kroop ik verder uit het dal en begon
enkele maanden later aan het realiseren van mijn
lang gekoesterde droom / Be-lieve Coaching® en
Be-lieve Academy®

Zonder het afstemmen had ik nooit gestaan
waar ik nu sta. Het is zo'n krachtig
instrument dat ik het heel graag met zoveel
mogelijk andere mensen wil delen zodat ook
zij hun leven kunnen creëeren zoals ze het
willen.
Concreet ga ik elke morgen een live stream
doen in onze Facebook groep. Jullie kunnen
me daar vragen stellen waar ik in een
volgende live stream op kan terugkomen.
Verder gaan we actief aan de slag met het
afstem journal. Moest je dat nog niet
aangevraagd/gedownload hebben, kan je dat
hier doen.
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