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een half uur per dag mediteren
reiki master zijn
in het nu leven ‘the simplicity of the moment’
ontspanning; vrij van stress
tijd voor mezelf nemen om mijn gedachten te onderzoeken en wensen
door te nemen
elke dag een stukje uit een boek lezen
op mijn intuïtie (gevoel) vertrouwen en daar naar leven
gezonde relaties die in balans zijn
liefde ervaren en toelaten
contact met engelen
vrienden hebben die spiritueel zijn
diepgaand contact met familie
open gesprek met oma B.
middagje weg met oma A.
vriendelijk zijn en doen zonder moeite
vrijgevig zijn (pass it on)
open en eerlijk zijn naar anderen en mijzelf
spiritueel verder ontwikkelen, contact met mijn hoge zelf
geduldig doen en zacht zijn
blijheid voelen en delen
beschikbaar zijn voor anderen
koe knuffelen
leven volgens de wet van de aantrekkingskracht
liefde en vriendelijkheid uitstralen
meer mannelijke diepgaande vriendschappen
een rijke en spirituele man trouwen
2 kinderen die gezond en blij zijn
zorgzame, vrolijke en eerlijke moeder worden
een stoere hond
genoeg intieme, lekkere en gezellige seks
verliefd zijn
vrij en impulsief leven
een rijk leven vol mogelijkheden
financiële vrijheid
geld om leuke dingen te doen
auto die lekker hard en veilig rijdt; audi/ mini
genoeg geld dat ik kan geven aan anderen
de school van kinderen betalen van wie de ouders dat niet kunnen
kinderen vrije opvoeding geven
samenwerken in trainingen en workshops met lieve, inspirerende mensen
presentaties geven in het Engels
opleiding tot top-trainer volgen
georganiseerd en gedisciplineerd werken
Engels verbeteren om internationaal te kunnen trainen en coachen
een uitstekende, warme coach zijn
mijn eigen theorie uitdragen
opleidingssysteem verbeteren
een bekende inspirator zijn
eigen, succesvolle onderneming hebben
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mensen inspireren
minimaal 3 bestsellers schrijven
lezingen geven over levenslessen
lezingen bijwonen over levenslessen
succesvol zijn in onderhandelen en verkopen
humor constructief inzetten
vrijheid voelen en hebben om te doen waar ik en mijn omgeving
gelukkig van worden
57. werken vanuit mijn kracht en hart
58. puur contact met mijn klanten (cliënten)
59. 4 uur per week werken
60. Nelson Mandela ontmoeten
61. Deepack Chopra ontmoeten en zijn boeken lezen
62. bijdrage aan vrede door mijn bekendheid
63. wonen en werken in Bali
64. reizen/ ontdekken
65. mooi, karakteristiek huis
66. business class terugvliegen naar Nederland
67. skiën in Lapland
68. naar New York en San Francisco
69. naar Yosemite park en Grand Canyon in US
70. naar het madame toussau museum in Londen
71. op een mooi zeilschip varen door de Carribien
72. een moestuin
73. Camino lopen in Spanje
74. opleiding,-, spiritueel, coaching centrum opzetten met locals in Bali
75. uiterlijk in september 2013 weer naar Bali
76. gezond leven
77. lang donker haar
78. strak lichaam
79. minimaal 3 keer per week sporten
80. helemaal stoppen met roken
81. minder alcohol drinken
82. mijn hart is helemaal gezond
83. minimaal 2 stuks fruit per dag eten
84. een sexy, mooie, chique jurk aan op een feestje
85. ecologisch leven, bewust met de natuur
86. natuurlijke producten gebruiken
87. piano spelen
88. naar concert van Damian Rice
89. schilderij maken
90. naaktschilderij van mij laten maken
91. veel gezelligheid, muziek en warmte om me heen
92. veel live muziek horen
93. naar een optreden in Paradiso, Amsterdam
94. motorrijbewijs halen
95. bongo/ jambee spelen
96. ashram in India 1 week mediteren
97. bewustzijn vergroten in de wereld
98. acteerlessen
99. bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel bij DWWD
100. TedX talk doen
101. zwembad in de tuin
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