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Lieve jij, 

Je bent hier niet 

toevallig, toeval bestaat 

niet. 

Allles heeft een reden. 

Ook al weten we de 

reden op dit moment 

nog niet, achteraf gaat 

ons dat heel duidelijk 

worden. 

Vandaag exact 1 jaar 

geleden zette ik mijn 

dromen om in realiteit 

en werd Be-lieve 

geboren. 

In de livestream van 

vandaag ga ik je mijn 

verhaal en proces

vertellen zodat je kan 

geïnspireerd geraken 

om zelf je dromen te 

verwezenlijken. 

Deze week ga ik samen 

met jou op zoek naar 

"Je Rijke Zelf". Dit Rijke 

Zelf staat gelijk aan je 

authenthieke zelf. 

Aan de jij die in 

verbinding leert staan 

met Spirit en intuïtie. 

Aan de hand van mijn 

afstem journal : "Be-lieve 

in yourself and unleash 

your true potential" gaan 

we deze week op zoek 

naar je Rijke Zelf. 

Als je het journal nog 

niet gedownload hebt 

(of het is langer dan 2 

weken geleden 

aangezien ik het recent 

heb bijgewerkt), dan kan 

je dat vandaag doen. 

Ik zet de link om het te 

downloaden in onze 

facebookgroep. Hou er 

rekening mee dat het 

een relatief zwaar 

bestand is. Het is 

normaal dat de pagina 

bij het downloaden eerst 

een beetje "grijs" wordt, 

na enkele seconden is 

de download compleet. 

Je gaat zien het wordt 

een interessante en 

boeiende 

ontdekkingstocht.

Ik zou je willen vragen

om een open mind te 

behouden. 

D A G É É N





Elke dag doe ik een live

stream in onze groep : 

"Gratis Challenge". 

Deze livestreams gaan

vooraf aangekondigd

worden, uren kunnen

elke dag verschillen.

Als je erbij kan aanwezig

zijn, kan je live vragen

stellen over het

onderwerp van die dag.

Zie je achteraf de

opname kan je je

vragen onder de

livestream zetten. 

Gebruik dagelijks het 

afstemjournal, dat gaat

je helpen om je energie 

en intenties helder te

krijgen.

Tijdens deze challenge 

is het eventueel een 

goed idee om een apart 

notitieboekje te

gebruiken om je

dagelijkse indrukken op

te schrijven, je proces als 

het ware in verslagvorm.

Achteraf is dit een heel 

waardevol document 

voor jezelf waar je je 

eigen vorderingen kan 

zien. 

Je kan het ook 

gebruiken om de 

oefeningen en 

opdrachten die je tijdens 

deze week van mij gaat 

krijgen in op te schrijven 

en op te lossen. 

Op die manier blijft alles 

mooi bij elkaar. 

Ik sluit onze week af op 

zaterdag 20 mei met

een webinar waarin ik al 

je vragen kan 

beantwoorden. 

Dat webinar gaat 's 

avonds doorgaan. 

De link om je te 

registreren voor dit 

webinar ontvang je later 

deze week in de groep. 



Mijn naam is Lieve 

Tubbax en ik ben 

zaakvoerster van 

Be-lieve. 

Ik noem mezelf 

Spirituele Supervrouw. 

Waarom ? 

Bij alles wat ik doe, 

maak ik gebruik van de 

ongelimiteerde kracht 

van Spirit. 

Constant maak ik 

contact met het 

Universum, voor mij is 

dat hét belangrijkste. 

Als Spirituele 

Supervrouw geef ik 

coaching op 

verschillende 

levensgebieden bij Be- 

lieve : life, business en 

mindset. 

Ik bied op regelmatige 

basis curssussen (online 

en offline), workshops, 

bootcamps, trajecten,... 

aan.. 

Je vindt mijn aanbod op 

mijn website of ontvangt 

het via mail als je je 

inschrijft op mijn 

mailinglijst 

Ik kijk er enorm naar uit 

om samen met jou op 

weg te gaan !!!! 

Veel liefs, 

Lieve x 


