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I N S P I R A T I E – S E S S I E 
Leven in jouw gewenste situatie  
Door Berend Smit & Diana Polder 
Maandag 9 maart, 19.00 uur 
Asten 
z.o.z. voor programma  

 

Hoe krijg ik een ‘peace of mind’?  
 
 

Hoe ga ik om met mijn huidige gezondheid? 
  
 

  Hoe verbeter ik mijn relatie met mijn partner en/of kinderen? 
 
 
         Hoe zorg ik ervoor altijd dat ik voldoende geld heb? 
 
 
                        Hoe word ik succesvol?               

 
 

      
 
 
 

Verander je gedachten, verander je leven… 
Wat is jouw gewenste situatie? 
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‘Het werkt. Omdat het de natuur is.  
Het is het bestaan.  
Zo zit het nu eenmaal in elkaar.’ 
 
 
I N S P I R A T I E – S E S S I E 

In onze Inspiratie-Sessie op maandag 9 maart krijg je meer te horen over een revolutionaire nieuwe 
denkwijze. Een avond waarin geen enkele vraag onbeantwoord blijft! Je krijgt antwoord op vragen 
waarom je wensen tot nu toe niet of onvoldoende zijn uitgekomen. In een informele setting geven we je 
uitleg over deze simpele denkwijze die beschreven is in MIJN BOEK voor Leven in jouw gewenste 
situatie. We vertellen je o.a. over de Wet van Ontvangen, die het mogelijk maakt om te Leven in jouw 
gewenste situatie. Deze denkwijze is praktisch en werkt voor iedereen. Ook voor jou! 

 
 

R E V O L U T I O N A I R E    D E N K W I J Z E  
In veel boeken wordt beschreven wat je moet doen om iets te bereiken. In Mijn Boek lees je hoe jij jouw 
gewenste situatie simpelweg kan ontvangen. Mijn Boek biedt je een revolutionaire denkwijze, gefundeerd 
op kwantumfysica en neurowetenschap. Of jouw gewenste situatie nou op het vlak van je relatie, peace of 
mind, gezondheid, geldzaken of je werk is, na het lezen van Mijn Boek heb je geen enkele ‘hoe’- of 
‘waarom’ vraag meer!  
Sinds de publicatie in September 2018, heeft Mijn Boek al vele levens positief veranderd. Lees de 
recensies op gewenste-situatie.nl. Of kijk op YouTube: gewenstesituatie 
Wil jij vanaf nu Leven in jouw gewenste situatie? Kom dan naar deze Inspiratie-Sessie!  

 
Datum:  Maandag 9 maart 2020 
Tijd:   Inloop met koffie en thee van 19.00 uur tot 19.30 uur.   

Deze Inspiratie-Sessie start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 – 22.00 uur. 
Locatie:  Het Levensatelier, Burgemeester Wijnenstraat 9, 5721 AG  Asten 
Parkeren:   Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig (bij het winkelcentrum)    
Aanmelden: Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers. Het is écht noodzakelijk je aan te melden  

via info@hetlevensatelier.nl. Of neem contact op met Niels van der Laak: 0493 - 67 02 51 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden. 

 
We ontmoeten je graag op 9 maart, tot dan!  

 Life is Beautiful, 
Berend Smit & Diana Polder - auteurs 


