
DE CURSUS OVERVLOED

De cursus overvloed, geld, kracht en
liefde bestaat uit het delen van kennis,
maar is vooral een ontdekkingstocht. Een
tocht naar jezelf.
Er zĳn momenten van reflectie waarin je
kunt kĳken hoe je zelf staat of stond
tegenover een bepaalde overtuiging of
levenshouding en er is gelegenheid om
vragen te stellen.

ONDERWERPEN

De energie van geld, kracht en liefde.
Momentopname; hoe sta je nu in het
leven.
Wat is jouw uitwisseling richting die
energie? Want geld, kracht en liefde zĳn
geen eenrichtingsverkeer...
De kunst van het zĳn, doen en hebben.
Ofwel creëren wat je bent en het liefdevol
behouden van wat je gecreëerd hebt.
Gevolg zĳn of oorzakelĳk; van reactie naar
actie, hoe geef je leiding aan jezelf zonder
controle.
Ontdekken op welke momenten je deze
stroom van overvloed aantrok, of juist niet.
Kennis krĳgen om jezelf in het leven
sturing te geven; om overvloed te creëren
en te kunnen behouden.

VOOR WIE

Er is geen vooropleiding nodig.
We gaan er vanuit dat je het boek
Overvloed (geld kracht liefde) al gelezen
hebt en in ieder geval nog gevoelsmatig de
basiskennis hebt onthouden over het
onderwerp. Want tĳdens de workshop gaan
we een stuk verder!
Bĳ aanmelding kun je aangeven of je het
boek toegestuurd wilt hebben. Ben je dat
vergeten en wil je dat alsnog; dan kun je
ons een e-mail sturen.

WAT KUN JE NA DE CURSUS

Na de cursus herken je met gemak
wanneer er een bekend patroon opduikt dat
je richting tekort brengt. Je hebt de
gereedschappen om een leven in overvloed
te creëren.

DOCENT

Deze geweldige workshop wordt gegeven
door Pieter Wĳtenburg. Pieter is leraar en
coach, heeft ervaring met het begeleiden
van mensen naar een staat van meer
overvloed en is een fijne, ontspannen leraar
met respect voor het individu. Hĳ heeft het
vermogen op liefdevolle wĳze te zien, te
voelen wat er echt speelt…

De Geld Kracht Liefde® methode wordt
alleen onderwezen door gelicenseerde
leraren.

Geld Kracht Liefde is een merk van stichting Nederlof Foundation.
Het Boek van Overvloed is een titel van uitgeverĳ Hemelz.
Nederlof is een merk van stichting Nederlof Foundation.

Het
geheim
van
Overvloed
Geld Kracht Liefde
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WAT IS OVERVLOED?

Overvloed is eigenlĳk vanzelfsprekend.
Toch is de term beladen voor velen.
Beladen omdat het woord overvloed het
tegendeel is van wat zĳ in het leven ervaren
hebben omdat materie, liefde of kracht vaak
ontbrak, omdat het woord overvloed een
staat van zĳn suggereert die te ver van ze
afstaat, of omdat het als een misplaatste
overdadigheid aanvoelt.
Met overvloed bedoelen wĳ een staat van
zĳn waarin alles wat je nodig hebt - niet
alleen om letterlĳk te overleven - riant
voorradig is. Een staat van zĳn waarin je
geen strĳd ervaart om de eindjes aan elkaar
te knopen.
Overvloed in werk en carrière betekent dat
je geen strĳd hoeft te leveren. Dat je, zoals
dat heet, ‘in the flow’ staat en alles op een
natuurlĳke wĳze stroomt.

OVERVLOED IN ELKE VORM

Echte overvloed komt tot je zonder
beperkingen. Dus niet alleen als kracht, of
als liefde, of alleen in de vorm van geld. De
essentie van overvloed is een staat van zĳn
die zich in alle drie de vormen manifesteert.

HOE KRIJG JE OVERVLOED?

Overvloed in je leven hebben is feitelĳk heel
eenvoudig: door te ontdekken hoe je jezelf
in tekort hebt gehouden. Het lastige is dat
door de hele dag te affirmeren ‘ik geloof niet
in tekort’ of ‘ik geloof in overvloed’ er niet
meer overvloed in je leven ontstaat.

GEDACHTEPATRONEN

Dat wat ons als mens beperkt in het
vermogen om moeiteloos overvloed op te
wekken, is niets minder dan onze
onbewuste gehechtheid aan bepaalde
gedachtepatronen en een blinde vlek in het
herkennen ervan.

MENTAAL EN FYSIEK

Overvloed en tekort komen beide terug in je
mentale en fysieke welzĳn en zĳn daardoor
eigenlĳk alles bepalend. Het is een
(wetenschappelĳk) feit dat de mens vanuit
een staat van tekort de verkeerde
beslissingen neemt, op het verkeerde
moment.
Overvloed leidt tot een gezondere staat van
zĳn; de mens ervaart meer welzĳn, vrede,
liefdevollere relaties en blĳft langer gezond.

BELANGRIJKE VRAGEN

Denk bĳ het beantwoorden van de volgende
vragen niet alleen aan jezelf, maar ook aan
mensen die je kent uit je omgeving.
• Denk je dat hard werken altĳd leidt tot
overvloed?

• Denk je dat doorzettingsvermogen altĳd
leidt tot overvloed?

• Denk je dat passie voor wat je doet altĳd
leidt tot overvloed?

• Leidt het hebben van geld altĳd tot
succes of geluk?

Hoe roep je overvloed dan wel op...? Dat is
precies het onderwerp van de cursus!

INZICHT

Deze workshop/cursus is, net als het boek
van Overvloed, Geld Kracht & Liefde,
vormgegeven door de auteurs Sunny
Nederlof & Bas Buis. De cursus geeft veel
inzicht en is geweldig om te volgen.

HET BOEK

Het Boek van Overvloed is uitgegeven in
vier talen. Het gaat over liefde, materie en
gezondheid. Het geeft een waardevol
inzicht in liefde, relaties, gezondheid en
het geheim van het leven.
ISBN 978-90-78560-04-3, ook als eBook.

DETAILS CURSUS

Cursusduur: 2 dagen.
Kosten: zie de website.
Opgeven: op de website bĳ aanmelden.
Bevestiging: je ontvangt een bevestiging
en een routebeschrĳving .
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www.nederlofcentrum.nl
E-mail: info@nederlofcentrum.nl


