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hey there, action taker!

Super goed dat je de 2021 Impact Bundel hebt aangeschaft!

Ik kan nu al zeggen dat jij in staat bent om van 2021 een enorm succes te maken. Natuurlijk

omdat we allemaal zijn geboren met een uniek potentieel, maar vooral omdat je een

investering in jezelf hebt gemaakt. 

Er zijn zoveel mensen die allemaal dingen willen, maar nooit in zichzelf durven te investeren.

Jij bent een action taker en wanneer een action taker investeert, zal hij / zij minimaal de

dubbele waarde eruit halen.

Dit werkboek is de basis van de 2021 Impact Bundel en wanneer je een ander onderdeel uit

de bundel nodig hebt, staat dit aangegeven.

In de 2021 Impact Bundel zal je op een dieper niveau aan de slag gaan met het aansturen

van jouw volledige potentieel met als doel het aansturen van jouw leven:

- Je zal jezelf op een dieper niveau leren kennen door jouw identiteit in kaart te brengen

- Je zal door middel van diepe reflectie inzicht krijgen op jouw blokkades, valkuilen en oude

patronen, zodat je leert van het verleden en je hier niet in vast blijft hangen in 2021, 

- je zal een scherpe toekomstvisie creëren en je zal duidelijk in kaart brengen hoe jij

persoonlijk het beste uit 2021 kan halen volgens jouw visie.

- Je krijgt guidance over hoe jij het verleden kunt loslaten, zodat je de zwaarte achter je kunt

laten in 2021

En nog veel meer natuurlijk, maar er ontstaat pas groei en verandering zodra jij actie

onderneemt, dus laten we snel beginnen.

Laten we er samen voor zorgen dat 2021 voor jou een enorme breakthrough zal zijn.

Veel plezier en succes!

Quincy
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ZO gebruik je de bundel

De 2021 Impact Bundel kun je gebruiken zoals je zelf fijn vindt. Ik zal even kort uitleggen doe

de bundel in elkaar zit en hoe je het optimaal kunt gebruiken.

De 2021 Impact Bundel bestaat uit:

- Het werkboek (dit)

- 2021 Impact Makers Facebook Community

- 6 Canva Vision Board Templates

- Affirmatie lijst

- Leeslijst

- 2 Begeleidde meditaties

- Extra notitiepagina's 

PDF bestanden

Alle PDF bestanden kun je openen op alle apparaten en uiteraard afdrukken. Ik raad je aan

om het werkboek (dit) als PDF bestand te gebruiken op je laptop en via deze manier alle

opdrachten uit te voeren. Je kunt PDF bestanden namelijk bewerken door bijvoorbeeld tekst

toe te voegen. Zo houd je het digitaal, scheelt het printwerk en kun je jouw zelfreflectie en

doelen altijd heel makkelijk terugvinden.

Je kunt het werkboek uiteraard ook printen als je dat fijn vindt, want ik heb het werkboek

printvriendelijk gemaakt door het design minimalistisch te houden. Je kunt natuurlijk ook het

werkboek openen op je laptop, mobiel of iPad en zelf een notitieboekje gebruiken om alles in

uit te voeren.

2021 Impact Makers Community

Je hebt ook toegang tot de besloten 2021 Impact Makers Facebook Community. Je kunt

direct lid worden. Zorg ervoor dat je jouw ordernummer (staat op je factuur) bij de hand hebt

als je het ledenverzoek indient, zodat ik je kan accepteren. In deze community kun je alles

vragen en delen rondom het bouwen van een ijzersterk jaar. Het is super leuk als je. jezelf

kort even voorstelt, zodat we elkaar beter leren kennen. Je hebt ook alle vrijheid om de

uitwerkingen van jouw opdrachten te delen in de groep, zoals jouw vision board of bepaalde

antwoorden op bepaalde vragen. Zo inspireer je anderen en krijg je de gelegenheid om te

uiten wat er in je omgaat :) Anderen zullen je aanmoedigen en helpen wanneer je het nodig

hebt. 

Word direct lid: https://www.facebook.com/groups/2021impactmakers
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Canva Vision Board Templates

Met de bijgeleverde template link kun jij de 6 vision board templates gratis openen en

gebruiken op Canva. Ik heb deze templates voor jou gemaakt zodat je  makkelijk jouw eigen

vision board kunt maken. Je kunt zelf foto's in de foto vakjes slepen en je kunt de details

aanpassen, zoals de lettertypen, de kleuren en uiteraard de tekst.

De begeleidde meditaties

Je ontvangt de meditaties als MP3 bestand en de omschrijvingen van de meditaties vind je

als bijgeleverd PDF bestand. Dit PDF bestand kun je uiteraard openen op alle apparaten.

De MP3 bestanden kun je ook openen op een apparaat naar keuze. Je kunt de meditaties in

je Google Drive zetten, zodat je er altijd toegang tot hebt en de meditaties geen ruimte

innemen op een apparaat. Voor de beste kwaliteit raad ik het je wel aan om de meditaties te

downloaden op een apparaat naar keuze, zoals je mobiel. Dan heb je geen last van eventuele

haperingen door een slechte internetverbinding en kan je letterlijk altijd en overal mediteren.

Hoe lang doe ik over het werkboek?

Je kunt altijd starten met het werkboek, maar vandaag is natuurlijk beter dan morgen! Het

werkboek is opgedeeld in 4 modules, zie de volgende pagina. Je kan ervoor kiezen om elke

dag 1 module te doen. Of geef jezelf 2 dagen per module. Of als je er vol in wilt gaan, kun je

alles ook in één dag doen. Het is echter wel belangrijk om goed de tijd te nemen, want je wilt

dit niet overhaasten. Het kan best intens worden, dus neem ook tussendoor de tijd om alles

te laten bezinken. Hoe lang deze tijd is, bepaal jij zelf.

Hulp nodig?

Mocht je ergens tegenaan lopen, kun je de 2021 Impact Makers om hulp vragen. Het is een

veilige omgeving waarin we elkaar zullen helpen, inspireren en motiveren dus aarzel zeker

niet om deze kans te pakken. De community is er niets voor niets en door jouw proces hier te

delen, maken we er juist een hechte community van waardoor iedereen er wat uit kan halen.

Mocht je tegen iets aanlopen en me privé willen spreken, kun je me altijd privé bereiken op

dit mailadres: info@quincyvogelsangs.com.
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Road Map to Success

Om succes te behalen, hebben we natuurlijk een plan nodig. In de 2021 Impact

Bundel behandelen we verschillende lagen en aspecten van jou en jouw leven,

waardoor je op alle vlakken succes kunt behalen in 2021.
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We starten met het belangrijkste: jij. Zonder te weten wie jij werkelijk bent,

kan je nooit een ijzersterke visie creëren en handelen vanuit jouw volledige

potentie. Daarom gaan we eerst wat dieper in op wie jij werkelijk bent en leer

je hoe jij jouw identiteit kunt creëren.  | Pagina 6

Als je jouw identiteit hebt geclaimd, gaan we diep reflecteren op afgelopen

jaar, zodat je jouw blokkades, oude patronen en valkuilen in kaart brengt,

zodat je hier jouw lessen uit kunt halen en je in 2021 niet meer in dezelfde

oude routines blijft hangen. Jij gaat alles achter je laten wat jou weerhoudt

van een leven vol succes. | Pagina 40

Nu je een schone lei voor jezelf hebt gecreëerd, is het tijd om jouw visie te

bepalen en zo scherp mogelijk te maken, zodat je duidelijk voor ogen hebt

waar je naartoe wilt en hoe jij in jouw volledige potentie kunt leven. Dit is het

moment om te bepalen en claimen hoe 2021 er voor jou uit gaat zien. | 

Pagina 58

Met alleen een visie zal er niet veel veranderen, het is super belangrijk dat je

weet hoe je ook daadwerkelijk van jouw visie jouw realiteit maakt. Je maakt

een plan van aanpak en leert hoe je samenwerkt met jouw divine guidance.

Echt succes komt namelijk voort vanuit een collaboratie tussen jou en jouw

creator. | Pagina 81

okay, Let's start.


