
Ultimate Life Design 
Een leven vol passie, succes en geluk vanuit de kern van wie jij bent! 
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Tips voor een optimale ervaring 

(Veelgestelde vragen) 



Wat is dit voor een programma? 
 
Ultimate Life Design helpt en ondersteunt jou bij het ontwerp van jouw leven en 
de implementatie van de nodige veranderingen om dit zo effectief mogelijk te 
kunnen bewerkstelligen. 
Het geeft jou de ruimte en de mogelijkheden om dit zonder verdere externe 
hulp te kunnen bereiken. 
 
Ultimate Life Design is géén quick fix en ook geen pleister die je ergens kunt 
plakken maar een programma dat er op gericht is om blijvende resultaten voor 
de lange termijn voor jou te creëren.  
 
Ultimate Life Design fundeert op 3 kernelementen: 
 
1 De juiste uitleg omtrent jouw proces. 
2 Opdrachten die jouw leerproces ondersteunen 
3 Breintraining die jouw proces vervolmaakt. 
 
Ultimate Life Design is een online programma dat je één keer koopt maar 
waarvan je vervolgens de rest van je leven gebruik kunt maken. 
 
Voor een nog sneller en nog beter resultaat beveel ik de combinatie tussen de 
online versie van Ultimate Life Design (do it yourself) en de 8-daagse 1-op-1 
training met mij (done for you) aan.   
 
 
 
Wat is breintraining? 
 
Breintraining is al een wat ouder principe. Het baseert op ontdekkingen die 
gedaan zijn in het veld van de neurowetenschap en levert een effectieve tool 
om processen die in jouw brein plaatsvinden te kunnen sturen. 
Ultimate Life Design fundeert op de meest recente ontwikkelingen op het 
bovengenoemde gebied en incorporeert deze kennis middels zintuiglijk 
waargenomen processen.  
De audiosessies die bij Ultimate Life Design horen zijn zodanig ontwikkelt dat zij 
middels visualisaties, meditaties, metaforisch veranderwerk en gebruikmaking 
van diverse geluidsfrequenties op de achtergrond een hypnotisch proces 
aansturen dat ervoor zorgt dat jouw brein omgeprogrammeerd wordt naar een 
hoger niveau van bewustzijn, waarneming, denken en handelen omtrent de 
door jouw gestelde doelen voor dit Ultimate Life Design programma. 
 
 



Moet ik per sé een koptelefoon gebruiken? 
 
Ja. Absoluut. 
En daarbij beveel ik aan om een koptelefoon te gebruiken die je hele oor 
omsluit. Dus geen oorplugjes of iets dergelijks. Deze vallen al snel uit je oor en 
houden externe geluiden ook veel minder goed buiten.  
 
 
 
Hoe zit het met veiligheid? 
 
Jouw veiligheid is absoluut gegarandeerd wanneer je deze regels volgt: 
 

- Beluister de audio alleen ’s ochtends of laat in de ochtend. Op die manier 
neem je alles uit de audio mee in je dag.  

- Luister niet voordat je naar bed gaat. Dat zou voor een onrustige slaap 
kunnen zorgen. 

- Zorg altijd dat je de audio in een rustige, kalme en comfortabele 
omgeving beluisterd waarin je absoluut niet gestoord kunt worden. 

- Zorg dat je zo min mogelijk afgeleid wordt tijdens het beluisteren van de 
audio. Zet je telefoon uit, huisdieren aan de kant, kinderen en partner 
moeten maar even wachten totdat je klaar bent. 

- Luister nooit wanneer je auto rijdt of zware machines bedient. 
- Luister nooit wanneer je deelneemt aan het verkeer, ook niet op de fiets 

of als voetganger. Veiligheid voorop! 
 
 
 
Waarom voel ik emoties als ik naar de audio luister? 
 
Dit komt doordat de audio zodanig is samengesteld dat hij verschillende delen 
van je brein activeert. Dat kan voor emoties zorgen en dat is alleen maar goed 
want dat betekent dat het werkt! Omarm iedere emotie, ook de wat heftigere. 
Wees er dankbaar voor en zie ze als signalen vanuit je brein die jou vertellen dat 
er dingen aan het veranderen zijn. 
 
 
 
Hoe vaak moet ik de audio beluisteren voordat ik effect merk? 
 
Voor een optimaal resultaat is dagelijks luisteren voor een bepaalde tijd 
noodzakelijk. 
 



Hoe snel merk ik effect van dit programma? 
 
Échte veranderingen gebeuren niet van vandaag op morgen en ook niet van 
vandaag op overmorgen. Echte veranderingen op de lange termijn gaan heel 
geleidelijk en soms zelfs zo geleidelijk dat je niet eens beseft dat er iets aan het 
veranderen is. Veel al bemerk je pas later, als je over geruime tijd terugkijkt, dat 
dingen plotseling echt anders zijn.  
Zoals gezegd is dit een programma dat voor echte veranderingen zorgt doordat 
het onder andere je brein omprogrammeert.  De juiste manier om je 
veranderingen bij te kunnen houden is dus doordat je regelmatig reflecteert op 
een afgelopen periode. Ik beveel daarbij 1 keer per maand aan. Richt je dan op 
alle verschillen die je bemerkt, ook al zijn ze nog zo klein. En onthoud dat voor 
grote veranderingen vele kleine stappen noodzakelijk zijn. 
 
Je brein leert door middel van herhaling, aangetoond is dat verandering van 
gedrag, overtuigingen en gewoontes gemiddeld 30 dagen nodig hebben voordat 
het neuraal pad sterk genoeg is om er profijt van te ervaren.  
Geef het dus de tijd.  
 
 
 
Aan wie kan ik vragen stellen wanneer ik hulp nodig heb? 
 
Aan mij. Gebruik daarvoor de e-mail link die je onder het kopje ‘Support’ ziet 
staan. Ik antwoord altijd binnen 24 uur. 
 
 
 
 
Heel veel succes ! 

 

 

      


