
Ultimate Life Design 
Een leven vol passie, succes en geluk vanuit de kern van wie jij bent! 

___________________________________________________________________________ 

 

RESULTATEN DISCLAIMER MY FUTUREPLAN 

 

Ik geloof niet in snelle oplossingen, quick fixes en pleisters plakken. Ik geloof in hard werk, 
het leveren van waarde en van dienst zijn voor je medemens. 

 
De opleidingen, cursussen en groeireizen van My Futureplan zijn bedoeld om jou inzichten te 
verschaffen die jou helpen begrijpen waarom een probleem dat je wellicht hebt aanwezig is 

of waarom een doel dat je hebt telkens maar niet haalbaar is.  Op basis van de allernieuwste 
ontwikkelingen in het veld van de gedragswetenschap, de neurowetenschap, psychologie, 

psychopathologie en natuurlijk NLP en Hypnose leer je wat er mis ging en waardoor dit kon 
ontstaan. Je leert hoe je dit kunt oplossen, hoe je de controle terug neemt en hoe je 

vervolgens je eigen leven zo kunt gaan inrichten zoals jij dat wilt. 
 

Het vinden van je passie, je missie, bestemming, levensdoel, het vinden van jouw droombaan 
of droompartner/relatie alsmede het plotseling verdienen van meer geld zijn zaken die door 
de visie, insteek, opleidingen, trainingen, cursussen en groeireizen van My Futureplan zo 

maar zouden kunnen ontstaan. Ik mag daar wettelijk gezien echter géén garantie op geven. 
Bovendien is het behalen van resultaten, in welke vorm dan ook,  

niet afhankelijk van mij maar van jou. 
 Hoe je het ook draait, wendt of keert, is het behalen van resultaat altijd afhankelijk van jou 
en jouw inzet, motivatie en commitment. Dat geldt niet alleen voor een opleiding maar voor 

ALLES IN HET LEVEN. 
Probeer maar eens te leren gitaarspelen zonder te oefenen00..  

00.Dat zal ook niet lukken. 
 

De resultaten die jij in jouw leven behaalt zijn volledig afhankelijk van jou en de hoeveelheid 
energie, tijd, geld, motivatie, enthousiasme en commitment die jij er in steekt. Tevens zijn ze 
afhankelijk van jouw bereidheid tot het durven verlaten van je comfortzone als dat nodig is. 

Hiervoor heb je géén trucjes nodig maar moed, lef, vaardigheden en kennis. Ik wil je daar bij 
helpen door je te voorzien van kennis, waardevolle content, richting, sturing en vaardigheden 

die jou helpen om actie te nemen en momentum te kunnen creëren voor jezelf. 
 

Wil je weten welke voorwaarden ik hanteer? Kijk dan even op de site naar de algemene 
voorwaarden die gelden voor coaching, opleidingen en reizen.  

Daarin vind je alle wettelijke blah blah want ik vind helderheid erg belangrijk voor jou en 
ook voor mij. 

 
Zorg goed voor jezelf, floss elke dag en zorg dat je je altijd goed insmeert met 

zonnebrandcrème! 
 

Dank je wel voor je aandacht. 


