Droom en deel je dromen.
Iedereen heeft dromen, jaag
ze na en maak ze waar.
Droom niet je leven, leef je
dromen!

We leven in een wereld vol
uitdagingen, iedere keer weer.
Neem de uitdaging aan. Pak
het met beide handen vast.
Omarm het leven.

MANIFEST

Spring in het diepe! Doe het
gewoon, ga ervoor. Laat je
verstand niet de baas zijn
over je gevoel.

Maak fouten. Wie fouten
maakt die groeit. Het hoort
|bij het leven.
Laat je niet vertellen dat je
geen fouten mag maken.
Struikel en val en sta iedere
keer weer op. Ga verder en
groei door.

Communiceer in woord en
beeld. Praat en luister.
Inspireer en waardeer. Kijk en
zie wat er om je heen gebeurt.
Vertrouw op jezelf, op jouw
intuïtie.
Geniet van de vrijheid die je
creëert. Vrijheid zit in je hart
en in je hoofd.
Vrijheid geeft je vleugels en
energie. Geef het door.

Wees vrij. Vrij om te kiezen
met wie jij je leven wilt delen,
thuis en op het werk.
Kies wanneer je wil werken en
waar. Richt jouw leven in zoals
jij dat wil.

Je bent niet alleen, er zijn 7
miljard mensen om je heen.
Ontmoet gelijkgestemden.
Maak nieuwe vrienden, werk
samen. Help elkaar om verder
te komen.
Ervaringen draag je een leven
lang bij je. Ga erop uit. Doe
fantastische dingen.
Beleef de mooiste avonturen
en leef alsof morgen niet
bestaat.
Doe iedere dag iets nieuws.
Haal uit het leven wat erin zit.
Succes is er voor iedereen in
grote en kleine vorm.
Herken succes en vier jouw
successen.
Drink champagne. Geniet.
Dans, zing en bewonder.
Begin nu. Wacht niet langer.
Neem de leiding over jouw
leven.
Geef jezelf een schop onder je
kont en ga aan de slag.
Doe het gewoon. Proberen
bestaat niet, je doet het of je
doet het niet.
Er is geen middenweg, ga
ervoor.

Vertrouw op je gevoel. Geloof in jezelf.
Ga voor jouw geluk en succes.

Live your bliss!
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