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DISCLAIMER

Ik zal je alle geheimen en stappen geven die de wortel van al mijn angsten en pijnen hebben doen overwonnen en die me hebben beperkt om het leven te leiden 
waarvoor ik ben geboren.

Volgens de wet mag ik niet beweren dat het voor u hetzelfde zal werken.
Dus om alles waar ik voor heb gewerkt te beschermen en om deze inzichten te kunnen blijven delen, voeg ik de volgende disclaimer toe:
De informatie in deze checklist is alleen voor algemeen gebruik.
De informatie wordt geleverd door Awake Academy en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, zullen we geen verklaringen of  
garanties van welke aard dan ook, expliciet of  impliciet, geven over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of  beschikbaarheid met be-
trekking tot de Academie of  de informatie, producten, diensten of  gerelateerde afbeeldingen op deze website voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u stelt 
in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige fysieke schade, inclusief  maar niet beperkt tot indirecte of  
gevolgschade of  welke schade dan ook als gevolg van trainingen of  in verband met het gebruik van deze website. Via deze site kunt u linken naar andere websites 
die niet onder de controle van Awake Academy vallen. We hebben geen controle over de aard van die websites. Het opnemen van links impliceert niet  
noodzakelijkerwijs een aanbeveling of  onderschrijft de meningen die erin worden uitgedrukt.  

Copyright 2020 - 2021 www.Awake-Academy.com - Alle rechten voorbehouden 
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VINK AAN NA OMZETTING IN ACTIE

Ik heb video 1 helemaal gezien. 
 
Ik wil mij niet bevrijd leren ‘bedenken’, maar ‘bevrijd’ voelen in actie. 
 
Daarom begrijp ik dat ik andere acties zal moeten nemen dan die-
genene die ik blijf  herhalen. 
 
Ik begrijp dat deze checklist invullen en aanvinken met  
radicale eerlijkheid pas van zodra ik de stappen in actie heb omgezet,
mij geen essentiële stap zal doen overslaan in daadwerkelijke actie en 
mij dus 11x meer sneller en effectiever zal bevrijden. 
 
Ik zal de pagina’s van deze Praktijk Checklist opslaan omdat ik ze later
in de ervaring nog zal nodig hebben en als referentie voor mijn bevrij-
dingsproces.
 
Ik begrijp dat de wortel van alle angst, de weerstand is om onopgeloste 
pijn terug te moeten voelen. 
 
I begrijp dat ‘ons denken’, hoe ingenieus ook, de oorzaak is van onze 
verkramping, blokkade, trauma of  pijn en dat ons analyserend denken, 
ons oordelen ons steeds verder wegbrengt van oplossing, onszelf, ons 
gevoel en onze bevrijding. 
 
Ik begrijp dat positief  ‘denk’-technieken enkel een nieuwe pleister zijn 
en onze onopgeloste dis-ease gevoelens enkel verder blokkeren. 

Ik begrijp dat al deze dis-ease symptomen geen smakeloze grap zijn 
van de natuur, maar juist zeer waardevolle rode dashboard lampjes
die vertellen dat we te lang geblokkeerd zijn en weglopen van onze kern 
waarvoor we geboren zijn en steeds verder weg van onze complete vol-
doening. Ik begrijp dat we deze symptomen ook vanaf  de wortel kunnen 
omdraaien door de wortel schoon te wassen.

Praktijk Checklist Video 1
Mijn bereidheid tot actie & aanvinken naar bevrijding

 
Ik begrijp dat als we ons lichaam en onze e-moties (e-motions: 
energie-in-beweging) te lang blokkeren, dat onze cellen geen coherente
cel-functie meer kunnen communiceren en dus niet meer hun volledige 
celfunctie correct kunnen uitvoeren en dis-eases veroorzaken en dat ook 
onze energie geblokkeerd wordt.

Ik begrijp dat we verslaafd kunnen raken aan drama omdat deze lage 
geblokkeerde emoties zoals frustraties, agressie, slecht gezind zijn, 
jaloers zijn, klagen, ons een shot geven van vlucht en vechtmechanis-
men. Die shots geven ons energie die we zo missen omdat we zelf  zo 
afgesloten zijn van onze vrije stroom van energie of  emoties. 
Ik begrijp dat we de slechte relatie, de drama, het slachtofferschap 
nodig hebben, omdat we niet weten hoe we ons kunnen bevrijden en 
niet weten hoe we de volledig levende energie en voldoening kunnen 
‘voelen’.
 
Ik begrijp dat wanneer we onze limieten, onze excuses of  ons  
slachtofferschap blijven verdedigen, dat we dan meer van hetzelfde 
krijgen, namelijk nog meer slachtofferschap ipv bevrijding & complete 
voldoening.
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VINK AAN & VUL IN
VRAAG 1: 
Alles wat ik doe; eten, slapen, studeren, een relatie aangaan, een huis 
kopen, een carriëre bouwen,...waarom doe ik al die dingen? Wat probeer 
ik daarmee te bereiken? 

VRAAG 2: 

MIJN VERHAAL: 
Schrijf  mijn verhaal op in sleutelwoorden:
Als er een magische truck zou bestaan om mezelf  te bevrijden van een 
deel van mijn verhaal, van wat zou ik me dan willen bevrijden?  
(bv, depressie, slechte relaties,...)

Hoe dient jouw verhaal je nog, zelfs als je je ervan zou willen bevrijden? 
(bv. de drama geeft me telkens een korte shot van energie die ik zo mis, 
of  het geeft afleiding van zelf  verantwoordelijkheid te nemen, want ik 
weet niet hoe ik dat zou kunnen?...)

Ik ben bereid om deze beperkende voordelen op te geven, om me-
zelf  ALLE voordelen te geven (onafhankelijke & complete voldoening, 
glasheldere richting en doelen & overlopen van enthousiasme en helder-
heid om elke vorm van verantwoordelijkheid vlot te kunnen nemen.) 
die het logisch resutlaat zijn van de bevrijding van mijn verhaal, van 
mijn angsten en van mijn pijn. 

                                            JA                         NEE 
 
Wanneer alles wat ik doe, mijn nooit complete bevrijding en voldoening  
brengt, ben ik dan bereid om actie te nemen in de richting van wat wel 
rechtstreeks bevrijding en complete voldoening brengt? 
 
                                            JA                         NEE 
 
Van welke angsten wil jij je bevreiden? 
(bv. angst om verlaten te worden, angst om niet aanvaard te worden, 
angst om nooit genoeg te hebben of  te zijn, angst om slachtoffer te 
blijven, angst om te sterven, angst om controle te verliezen,...

Praktijk Checklist Video 1
Mijn verhaal & levensdoel als in-zicht naar 180° bevrijding
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Praktijk Checklist Video 1
VINK AAN

ANGST

RUSTELOOS

VOELEN

PIJN

OF PLEISTERS

-CONSTANT DENKEN, OORDELEN, ANALYSEREN
-CONSTANT MET ONZE TELEFOON BEZIG ZIJN
-NOOIT TIJD HEBBEN 
-WERKEN, SUCCES OF STATUS NAJAGEN
-AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (CODEPENDENT) 
-EEN GOUDEN MASKER OPZETTEN  
-TV, YOUTUBE, NETFLIX KIJKEN
-DENKEN, ANALYSEREN IPV DOEN EN ERVAREN
-SPULLEN KOPEN
-ONZE LEEGTE OPVULLEN MET ETEN 
-CONTROLE UITOEFENEN OVER ANDEREN
-ALCOHOL, DRUGS, GAMING, ROKEN,...
-PERFECTIONISME
-PLEASEN, VERWIJTEN, DE SCHULD GEVEN
-MANIPULEREN, MINDGAMES
-OORDELEN IPV ERVAREN EN WETEN
-OVERDREVEN SEKS OF AFSLUITEN VOOR SEKS
-SLAPEN OF ALLES SAAI VINDEN
-FEESTEN
-POSITIEF ‘DENK’ TECHNIEKEN
-OVERDREVEN OPTIMISME
-FANATIEK POLITIEK, SPIRITUALITEIT,... 
-JEZELF PIJN DOEN

BESCHERM MUUR

BEDEKKEN VAN PIJN 
ACHTER EEN MASKER,
VERSLAVENDE AFLEIDINGEN  

ONOPGELOSTE
PIJN 

-RUSTELOOSHEID
-FRUSTRATIE
-IRRITATIE
-AGRESSIE
-KWAADHEID
-LICHT GERAAKT
-(OCHTEND)HUMEUR
-VERVELING
-EENZAAMHEID 
-ANGSTIG, ZENUWACHTIG
-JALOERSHEID
-VERLEGEN

GEBLOKKEERDE
E-MOTIES DIE  
NAAR DE  
OPPERVLAKTE KOMT
WANNEER EEN 
PLEISTER
WEGVALT

UITPUTTING:
-STRESS
-MOEHEID
-HOOFDPIJN
-RUGPIJN,
-DEPRESSIE
-BURN-OUT
-ZELFMOORD

OM CONTROLE TE VERLIEZEN
EN ONOPGELOSTE  

GEVOELENS VOELEN

= CONSTANTE ANGST
DAT EEN AFLEIDING

ZAL WEGVALLEN
EN WE TERUG 

ONOPGELOSTE PIJN VOELEN

Ik heb alles aangevinkt op deze
pagina met radicale eerlijkheid
waarin ik mij allemaal herken

Ik begrijp dat wanneer ik stop met 
een van de onderstaande zaken en ik 
me dan rusteloos, geïrriteerd, angstig 
of  verveeld voel of  jachtig op zoek ga 
naar de volgende afleiding, dat het 
dan een pleister is om niet te voelen.

DIS-EASES:

Praktijk Checklist Video 1

DENKEN

Mijn symptomen als In-zicht naar 180°bevrijding
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Ik begrijp dat symptoom-bestrijding met medicatie een tijdelijk en zelfs 
levensreddend middel kan zijn bij dis-eases, op voorwaarde dat we 
ondertussen ook de wortel van deze dis-eases schoon leren wassen om 
te voorkomen dat dis-eases in andere vormen uit de zieke wortel onsta-
an.

Ik begrijp dat ‘180° willen keren’ het gouden ticket is om ons gevoel van 
onafhankelijke complete voldoening te kunnen gaan bevrijden en terug 
levend te voelen stromen

Ik ben bereid om deze gouden ticket-180° reis te maken, die mij recht-
streeks bevrijd van wortel t.e.m. elk dis-ease symptoom tot enkel het 
onafhankelijke gevoel van complete voldoening overblijft levend te voel-
en stromen.

Mijn waarom? Ik wil mijn ongeschonden, onafhankelijke en compleet 
voldane kern en kracht terug ervaren, onafhankelijk van mijn huidige 
omstandigheden omdat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zal mijn waarom als jetfuel gebruiken om onstopbaar mijn volledige 
bevrijding in actie om te gaan zetten zodat ik het zelf  helemaal en het 
meest effectief  kan ervaren als voorbeeld en inspiratie. 
 
Ik ben klaar voor de volgende pagina.

Praktijk Checklist Video 1
Mijn Gouden Ticket naar bevrijding

VINK AAN & VUL IN

180°
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 VOEL JE VRIJ OM MEE TE DELEN & ONTVANG ;-)

 Ieder van ons is eerst gevangen in schaarste door angst, pijn, eenzaamheid, verlavende afleidingen en gevolg  dis-eases. 
 Mijn intentie is dat de inzichten uit deze video jou al vele jaren van struggle-omwegen-in-de-verkeerde-richting zullen besparen. 
 Ken jij mensen die ook baat zouden hebben bij deze inzichten? 
 Als jij via onderstaande knop deze inzichten deelt, en 5 van jouw vrienden nemen ook toegang tot deze 4 gratis video’s, 
 dan krijg jij mijn bonus video #5: 
 Mijn 5 min ochtendgeheim dat mijn lichaam helpt 16 jaar jonger te meten  
 + dat mijn lichaam vetten en gifstoffen doet verliezen zonder sporten of dieet. 

 Wetenschappelijke studies inbegrepen: Anti-kanker effect, promoot hart-gezondheid, verlies vet zonder sporten of dieëten,... 

 

 

 KLIK HIER

 Ik ben klaar voor de volgende video 2: ‘Mijn bewijs naar volledige bevrijding’ + In-zicht van troebele beperking naar glasheldere overvloed’ 
 die ik binnen 24u autoamtisch ontvang via email nadat ik deze video 1 helemaal heb gezien

HELP OOK MEE ANDEREN BEVRIJDEN EN ONTANG BONUS VIDEO #5
Van LIJDEN naar LEIDER!

 JA, IK WIL HELPEN DELEN IN RUIL VOOR BONUS VIDEO #5

https://www.awake-academy.com/deel-en-krijg-bonus-video-5/

