
Ontdek jouw

Ikigai



Welkom Mooi Mens!
Wat super dat je ervoor kiest

om gelukkig te zijn! 

Met dit document help je jezelf

herinneren aan waar jij

zielsgelukkig van wordt en wat

jouw reden van zijn is.

Aan de hand van vier vragen

maak je een Reis naar Binnen en

ontdek je in jouw Innerlijke

Landschap waarom je hier nu

bent. Ga tot het eind voor een

mooi aanbod...

Liefdevolle groet, 

Vera



Op mijn eigen weg naar Geluk

kwam ik Ikigai tegen.

Ikigai betekent zoveel als

'Reden van Zijn.'

Het is waar jij in de ochtend je

bed voor uitkomt of liever nog

springt.

Al wat je nu nodig hebt, is tijd

om naar binnen te reizen en een

pen om dat wat opkomt op te

schrijven of te tekenen.

Op weg naar Geluk



Vraag 1
Waar word jij blij van?



Vraag 2
Waar ben jij goed in?



Vraag 3
Wat heeft de wereld nodig?



Vraag 4
Wat levert het op?



Er is nog een 5e vraag:

Wat is de overlap in de vorige

vier vragen? Is er iets dat

overal terugkomt?

Hoera! 

Je hebt Jouw Ikigai gevonden!

En dan nu...



Is dat het?
Ja en Nee.

Ja, omdat dit de eerste stap is

op weg naar het hervinden en

herontdekken van jouw geluk,

jouw reden van zijn en misschien

zelfs jouw waarom of

Zielsmissie.

Nee, omdat er iets meer nodig

is dan dit. Want waarom is het

tot nu toe niet gelukt jouw

droomleven te leven?



Tijd voor Actie

Jij kunt het verschil maken.

Je hoeft het niet alleen te doen,

maar wel zelf. 

Ik help je graag bij het vinden

van jouw geluk, rust, wijsheid,

waarheid, kracht... aan het

helpen herinneren wie je in

werkelijkheid bent.

Dwars door alle belemmerende

overtuigingen, programma's,

ideeën, verhalen heen.



Hoe nu verder...
Eigenlijk is de keuze heel simpel:

Reis je verder naar binnen...

of niet?

Ik gun je de wereld en vind het

fijn als jij daar jouw plek op

vindt, zodat je niet meer hoeft

te verdwalen en je jouw

droomleven kunt leven. 

Dat mag samen met mij, dat

mag ook zeker met iemand

anders. Jij bepaalt!



Reis je verder met mij?
Hartstikke gezellig!

Altijd super om een

medereiziger te ontmoeten. 

Ik nodig je uit voor een gesprek

voor de duur van een kop

thee. Dit doen we telefonisch.

Je mag je ook meteen als

reiziger aanmelden voor een

Individuele Reis naar Binnen.

Dat kopje thee krijg je er dan

gratis bij.

http://www.connectyin.com/contact
http://www.connectyin.com/reis-naar-binnen
http://www.connectyin.com/reis-naar-binnen


Wat levert het op?

> Bevrijding van belemmerende

gedachten, overtuigingen,

programma's 

> In je eigen energie zijn en al

wat niet van jou is leer je

terugsturen met bewustzijn

> Focus, liefde, geluk, wijsheid,

waarheid om vanuit jouw zijn

keuzes te maken die passen

> Uit je hoofd in je lichaam

> Leef jouw droomleven in

vrijheid!



Dit en nog meer!

> 6 diepgaande gesprekken

in 6 weken of max 6 maanden

> Al wat in mijn toolbox zit om

jou te helpen herinneren

> Gratis Akaija (2021 zolang

de voorraad strekt)

> Gratis kop thee met mij

> De eerste reiziger ontvang ook

een gratis yogamat van Love

Generation

> €100 korting met de code:

IKIGAI



Ga mee op Reis 

Lees verder op:

www.connectyin.com/reis-

naar-binnen

Laten we afspreken om thee

te drinken! 

Stuur een mailtje naar

vera.connectyin@gmail.com

of neem contact met mij op.

http://www.connectyin.com/reis-naar-binnen
http://www.connectyin.com/contact


Dank je wel!

Liefdevolle groet, Vera


