7 MAGISCHE VRAGEN
DIE BIJDRAGEN AAN JOU EN JE
GROEI

Mooierd,
Herken je dat? Dat je geneigd bent om conclusies te trekken?
Ow dat gaat me toch niet lukken.
Wie ben ik om…
Hier moet ik het maar mee doen!
Ik ben er nog lang niet.
Ik heb nog zoveel blokkades.
Dat gaat hem niet worden..
Het is lastig.
Maar ook oordeel
Jeetje wat dom van me
Wat een muts ben ik toch..
Ze snappen me toch niet
Ik ben lui, ik moet meer doen.
Ik ben niet mooi genoeg om zichtbaar te zijn.
Door in oordeel en conclusie te gaan zitten sluit je je af om dingen anders te gaan zien,
anders te gaan ervaren, andere keuzes te maken en daardoor een andere uitkomt, realiteit te
creëren.
Door vragen te stellen, verander je de energie.
Ik voel bijvoorbeeld letterlijk in mijn lijf de energie veranderen wanneer ik mezelf een vraag
stel.
Door vragen te stellen, stel je jezelf open.
Open voor informatie
Open voor een andere ervaring.
En open voor een groter bewust Zijn.
Op het moment dat je de energie van de vraag toelaat, in plaats van het vinden van een
antwoord, ontstaat er magie!
Je energie wordt ruimer
Je expandeert
Expanderen = groei
Met liefde deel ik met jou de vragen die voor mij bijdragen om mijn realiteit, mijn kijk op de
realiteit te veranderen.
Dat het jou ook de groei en ruimte mag geven die het mij dagelijks geeft.
XX

Marleen
PS: Bij deze PDF heb ik een audio / podcast opgenomen. Een aanrader! Deze kun je hier
beluisteren
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Over het stellen van vragen...
Je stelt jezelf vast regelmatig vragen.
Waarom gebeurt dit?
Waarom lukt het me niet om?
Wat doe ik toch verkeerd?
Waarom lukt het me niet om mijn eigen afspraken na te komen?
Ja, er staat een vraagteken achter! Maar dit zijn geen vragen.
Niet die vragen waar ik het over heb.
En dan zijn er nog de vragen die we stellen om antwoorden te zoeken.
Die vragen zijn ook nodig, begrijp me niet verkeerd.
Bijv; Schat, weet je waar de autosleutels liggen?
Prima vraag haha.
De vraag; Waarom leg je de sleutels niet terug op de vaste pek... daarentegen minder goeie
vraag!
De komende vragen die ik met je ga delen, zijn energetische vragen.
Vragen waarbij je niet 'grijpt' naar het antwoord, maar ín de energie van de vraag stapt.
Waarbij je, door vragen te stellen, er zich een poort van mogelijkheden opent.
De poort naar jou en naar jouw weten, jouw intuïtie.
Stel een vraag en laat hem los.
Voel direct je energie veranderen. Van 'vastgezet' naar open, vrij. Naar ongekende en
onbekende mogelijkheden.
Je kunt deze vragen stellen over je bedrijf, over je creaties, maar ook over je relaties, intimiteit,
je gezin, geld, je lichaam. Op ALLES.
Ik deel eerst de 7 vragen met je.
Voor als je net als ik lekker nieuwsgierig bent.
Daarna licht ik ze verder toe.
Komt ie...
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Zeven vragen die de weg openen voor groei & liefde.

1.. Wat is er nu nog meer mogelijk?
2.. Is het waar?
3.. Wat is hier goed aan wat ik nu nog niet kan zien?
4. Hoe wil ik me voelen? Wie wil ik (hierin) zijn?
5. Wat als...?
6. Universum (of god, het leven), kun je me vandaag iets moois laten
zien?
7 Hoe wordt het nog beter dan dit?
hoe wil ik me voelen? Wie wil ik zijn? en hoe wil ik terugkijken op deze
dag/situatie?
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Zeven vragen die de weg openen voor groei & liefde

1.. Wat is er nu nog meer mogelijk?
Ken je dat, dat in een situatie zit en denkt.. kak...
Of dat het op zich oké is, maar je voelt dat er nog meer is.
Dat een situatie maar niet lijkt te veranderen.
Maar wat als er nog (veel) meer mogelijk is?
Dat wat jij nog niet hebt kunnen bedenken.
Er is zoveel meer mogelijk dan wat wij kunnen bedenken met ons hoofd.
Grappig dat het nu pas valt bij mij... be denken.. ratio..
Anyway haha
Door deze vraag te stellen stel je je (energetisch) open voor andere informatie, inspiratie en je joy!
Deze vraag heb ik héél vaak gesteld als ik weer eens vast liep in techniek, iets kwijt was, even niet
wist waar ik was, of wat ik mocht doen. Of in een situatie zat die zo niet fijn voelde en ik van weg
wilde bewegen (weerstand)
En ineens.. kwam er andere informatie tot mee.
Diende iets of iemand anders zich aan. Of wist ik welke stap ik mocht zetten.
Soms meteen, soms een dag later.
Als het ware stap je uit je tunnelvisie en verruim je je blik!
Je laat jouw weten toe, jouw intuïtie.
En! Stel deze vraag niet alleen wanneer je vast lijkt te zitten, maar ook wanneer het superlekker
gaat. Wat is er nóg meer mogelijk??
Tip: stel de vraag en laat het rusten. Voel hoe je energie in je lichaam verandert door deze vraag.
Ga eventueel iets anders doen en stel je open voor het ontvangen van nieuwe mogelijkheden

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.”
― Socrates ―

2. Is het waar?
Van al die gedachten die we hebben, van al die gevoelens die we ervaren, al die conclusies die we
trekken.. Ruim 90% is gewoon niet waar én niet eens van ons!
90%! Holy Moly!
En hoe vaak geloven we dat?? Kopen we de leugens?
We vullen zoveel in.
Maar is het waar?
Ja het is waar als we het waar maken.
Maar is het ook waar VOOR JOU??
Ik denk héél vaak dat dat niet zo is!
En dus mogen we ons bewust maken van deze leugens, de zwaarte ervan.
Dus is het waar? En voel de energie veranderen door het stellen van de vraag. Ik moet vaak lachen...
ok, weer een leugen doorgeprikt!
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Zeven vragen die de weg openen voor groei & liefde

3. Wat is hier goed aan wat ik nu nog niet zie?

Wat is goed en wat is fout?
Wat als alles wat gebeurt, vóór jou is en niet tegen jou?
Wat we ervaren als vervelend, niet goed, kan zomaar eens in jouw
voordeel uitpakken. Kan zomaar eens een geschenk zijn, je weer meer informatie geven én je weer
dichter bij jou brengen.
Door de vraag te stellen en wederom niet op zoek te gaan naar het antwoord, verandert 99 van de
100 keer jouw perspectief op de situatie. Het verandert de energie en daardoor kun je vaak weer
andere keuzes maken.

If you change the way you look at things,
the things you look at change
- Wayne Dyer -

4. H,oe wil ik me voelen? Wie wil ik (hierin) zijn?
'Be the change you wanna see in the world' - Ghandi
Door deze vragen te stellen open je direct de (energetische) deuren naar jouw Zelf.
Jouw toekomstige zelf die er NU al is. Wie je werkelijk bent!
Het geeft je keuzekracht.
Verwacht je liefde en support van een ander? Hoe kun je jezelf hierin voorzien?
Voel je dat je muurtjes omhoog zijn gegaan en je hart op slot?
Hoe kun je jezelf weer openen?
En hoe praat je dan?
Hoe beweeg je dan?
Wat kies je dan?
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Zeven vragen die de weg openen voor groei & liefde

5. Waar mag ik meer in ontspannen?
Ow wat hebben we graag controle over mensen, ervaringen, situaties en
uitkomsten. Bewust en onbewust.
Controle komt voort uit angst.
Angst geeft stress maakt dat spanning zich op slaat in je lichaam
Waar mag je meer in ontspannen?
Ook hier. Voel de energie en de intentie van deze vraag.
Voel waar je mag ontspannen in je lichaam?
Waar en wanneer houd je je adem in?
Laat nu die ontspanning toe.
En je gaat zien dat je perspectief op de zaken weer verandert

When you think you've surrendered, surrender some more
- Gabby Bernstein -

6. Universum (of god, het leven), kun je me vandaag iets moois laten zien?
Soms raak je het gewoon even kwijt!
Het vertrouwen in jezelf
In de weg die je bent ingeslagen.
Of je twijfelt ontzettend wat te kiezen, welke stap te zetten.
Je bivakkeert in je hoofd.
Vraag het universum om hulp.
Open je zelf voor liefde.
Kies ervoor om de wonderen om je heen te zien!
Je bent niet alleen. En dat vergeten we gewoon in dit soort momenten.
Dat is ok. Je bent er namelijk niet mee opgegroeid, hoogstwaarschijnlijk.
Sowieso is voor hulp vragen niet iets wat we snel doen.
Weet dat er altijd hulp om je heen is. Dat het leven voor je werkt, in plaats van tegen je.
En dat het leven bedoelt is om blijheid te ervaren. groei en expansie.
En dat ongemak er ook bij hoort. En dat is ok.
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Zeven vragen die de weg openen voor groei & liefde

7 Hoe wordt het nog beter dan dit?

En echte Access Consciousness vraag!
Deze vraag kun je zowel stellen wanneer je meer wil van iets
iets heel leuks/goeds!
Je kunt hem ook stellen wanneer je iets niet wil/anders wil!
Een vraag die geen antwoord behoeft!
It's all about energy!
Stel je jezelf de vraag en voel maar eens wat er in je lichaam gebeurt, misschien :)

Dat zijn de 7 magische vragen die je energie veranderen. Die je meer JIJ creëren.
Die de weg openen naar groei, liefde, overgave en (oneindige) mogelijkheden!
Als ik je iets wil mee geen, dan is dat er zoveel meer mogelijk is dan we zelf denken.
En dat we zelf daarin onze grootste saboteur in zijn.
En dat zeg ik niet om jezelf nu te veroordelen, maar wel om aan te geven dat het dus nooit
gaat over de omstandigheden waarin je tot nu toe zit of hebt gezeten.
Waarom is het wel voor anderen weggelegd en niet voor jou?
Waarom zouden jouw dromen en verlangen niet mogelijk zijn?
Het enige wat we hoeven te doen is in onszelf en in onze dromen te geloven.
Maak jezelf belangrijk!
Neem jezelf en je dromen serieus!
Laat je niet afleiden door stemmetjes in je hoofd of weerstand die je onderweg tegen komt.
Die kom je tegen!
Maar die bén je niet.
Je bent zo'n mooi mens.
En de kans is groot dat je dat zelf niet volledig ziet!
Daar heb je soms ook anderen voor nodig.
En.. door het stellen van deze vragen, kom je dichter bij jouw kern.
Bij wie jij werkelijk bent!
All of You! And the magic that you are.

xx

Marleen
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Wie ben ik?
Mijn naam is Marleen en ik faciliteer ondernemende
vrouwen om te voelen wat ze écht graag willen
(zowel privé als zakelijk) en zich herinneren wie ze
in de kern zijn (en ook wat ze vooral niet zijn). Zo
kun je vanuit liefde, rust en vertrouwen kiezen voor
dat wat ze graag willen creëren.
Ik geloof namelijk dat dat de bedoeling is hier in dit
leven; groeien, van betekenis zijn, en genieten! En
dat kan en mag allemaal samen gaan!
De afgelopen 10 jaar ben ik bewust op zoek gegaan
naar het antwoord op dé vraag: Hoe leef je het
leven? Wat is in godsnaam de bedoeling hiervan:)
En als ik één antwoord mag geven, dan is dat Jezelf
Zijn! En inmiddels kan ik ook zeggen dat het ons
ontzettend lastig is en wordt gemaakt.

Het is eigenlijk niet de bedoeling:) Maar rebels als we zijn..
Hebben wij ons eigen weten.
En mogen we ons weer meer en meer herinneren hoe krachtig en machtig we zijn.
Acces Consciousness is daar voor mij een hele grote bijdrage in geweest en nog steeds. Het
'in de vraag zijn' is één van de belangrijkste tools.
Naast coaching geef ik Access Bars sessies en workshops én ben ik een Voice Healer. Wie
zegt dat je moet kiezen:) Of jezelf in een hokje moet stappen.
Naast dit alles ben ik ook moeder van 2 heerlijke kinderen en woon ik in Oosterhout (bij
Breda).

Meer inspiratie? Volg me op:

www.marleenbeeren.nl
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