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VINK AAN NA OMGEZETTING IN ACTIE

Ik heb video 4 met het overzicht en de volorde van de 10 stappen
naar bevrijding of  complete voldoening helemaal gezien.

Ik begrijp de onschatbare waarde van de inzichten in deze 4 video’s
en dat deze de basis zijn om van blokkeren (geestelijk & fysiek) 
te transformeren naar authentiek stromen, overvloeien of  leven 
op alle vlakken. 
 
Ik ga vandaag vieren dat ik al actie heb genomen  
om alle video’s te bekijken en de checklist in te vullen  
en al tot hier ben geraakt in de richting dat ik wens. 
Ik verdien namelijk dat elke stap in de richting
van wat ik wens gevierd wordt. 
 
 
 

 
 

Praktijk Checklist Video 4
Overzicht en volgorde 10 stappen naar bevrijding



Praktijk Checklist Video 4
Overzicht en volgorde 10 stappen naar bevrijding

 VINK AAN NA OMGEZETTING IN ACTIE

 Ik wil nog verder actie nemen om deze 10 stappen in mijn realiteit om te leren zetten, zodat ik het zelf  helemaal kan ervaren. 
 Ik wens daarbij hulp door middel van  
            het vermakelijk stappenplan naar ‘Complete Voldoening’
            met bijhorende Checklist & met tijdelijk als bonussen: 
 
  - levenslange ondersteuning via email door Tom
 -Tom’s dagelijks 5 minuten geheim  
    dat zijn lichaam helpt 16 jaar jonger te meten
 - Bonus training hoe je jouw huidige relatie kan omvormen tot  
   een passionele connecterene en stromende relatie of  hoe 
   je een magneet wordt voor deze relatie
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UW PERSOONLIJKE LOGIN GEGEVENS

 VUL IN & VINK AAN
 
 
 
 
 

 WWW.AWAKE-ACADEMY.COM/LOGIN 

 USERNAME

 PASSWORD

 Ik begrijp dat mijn login gegevens strikt persoonlijk zijn (& linked to my IP address)  
 als ik anderen mijn personlijke login gegevens laat gebruiken, zal mijn toegang automatisch geschrapt worden.

 

Praktijk Checklist Video 1 t.e.m.21 
Stap-voor-stap naar bevrijding in de praktijk met persoonlijke ondersteuning
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 JA, IK KLIK HIER OM MEZELF TOEGANG TE GEVEN

https://app.paykickstart.com/checkout/QVdwavLoEXPAbzXRryk60OR7m9GeKD8r
Tom Nuyens



