Negatieve Gedachten Loslaten
Negatieve gedachten loslaten wil jij dat ook??
Heb jij er ook last van?
Van die vervelende gedachtes die je dwarszitten?
Zelf heb ik er ook af en toe last van.
En soms zijn ze best wel irritant veel aanwezig.
Om die vervelende gedachtes uit mijn hoofd te zetten heb ik
gelukkig best wel een aantal technieken tot mijn beschikking.
Want je kunt beter zorgen dat je ze uit je hoofd kunt zetten dan
dat je ze tracht om weg te drukken.
Met die technieken lukt het mij ook snel om ze positief te maken.
Daarmee ben ik in staat om het negatieve gedachten doorbreken snel en eenvoudig aan
te pakken.
Zodat ik weer door kan gaan met mijn leven.
Zonder lastig gevallen te worden door die gedachtes die mij niet opleveren.
Waar ik niets mee kan.
Die mij niets opleveren.
Een aantal van deze technieken om negatieve gedachtes aan te pakken heb ik voor jou
verzameld.
En wanneer jij weer last hebt van zo’n vervelende gedachte, dan hoef je alleen maar één
van deze technieken er bij te pakken en toe te passen.
En is jouw hoofd weer vrij.
Vrij van die akelige gedachtes.
En denk je eens in hoe jou leven eruit ziet zonder die gedachtes.
Zonder dat negatieve in je hoofd.

Dan ziet je leven er toch opeens veel anders uit?
Wil jij weten hoe je snel en eenvoudig negatieve gedachtes kunt oplossen? Ga
dan naar …………
Vrij van Negatieve Gedachten

Negatieve Gedachten loslaten
Heb jij last van die akelige gedachtes die je dwars zitten?
Die maken dat jij je niet blij kunt voelen.
Die ervoor zorgen dat het maar blijft malen en malen in je hoofd?

En hoelang wil je daar nog mee blijven lopen?
Het is nu toch wel lang genoeg geweest?
Je wilt toch weer kunnen genieten van je leven?
Je lekker in je hoofd voelen.
Je gewoon goed voelen.
Zonder dat gezeur in je hoofd.
Ik laat zien hoe je die negatieve gedachtes kunt doorbreken en kunt ombuigen.
En ben je in staat om die gedachtes gewoon kunt stopzetten.
Ze gewoon kunt doorbreken.
Om kunt buigen.
Wil jij weten hoe je snel en eenvoudig negatieve gedachtes kunt oplossen? Ga
dan naar …………
Vrij van Negatieve Gedachten
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