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MET DE 6
INNERLIJKE
KRACHTSTRATEGIEËN
VAN EEN
KRIJGERGODIN

MUNAYQI CREATE GIDS
DE CREATE METHODE UITGELEGD

Create your happy future
en leef jouw missie!

Je bent een spirituele, zelfbewuste en high level
ondernemende vrouw. Jij verlangt naar vrijheid. En je
wilt impact maken vanuit je hart en passie.
Maar op dit moment ligt er teveel op je bord. Je hoofd
is overvol. Hierdoor ervaar je chronische stress en
vermoeidheid. Je zit al een tijdje vast. Ervaart
onzekerheid, twijfel, onrust.... Is dit het nu?
Schuldgevoel omdat je
weinig tijd voor je
partner of kinderen hebt
en niet de moeder of
ondernemer bent die je
zou willen zijn.
Je wilt in je kracht staan.
Veerkrachtig en vreugdevol zijn. En vrijheid,
passie en positieve
energie voelen.

WWW.MUNAYQI.NL

'Je staat er niet alleen voor'
Je hebt het juiste boek in handen! Mijn naam is
Jacqueline en mijn persoonlijke missie is een
inspirerend voorbeeld zijn voor andere KrijgerGodinnen, om volgens hun ware potentieel te leven.
De MunayQi CREATE methode heb ik ontwikkeld, met
als doel; bewustwording van je innerlijke krachten(de
zogenoemde ‘Kolibrie kwaliteiten’).
Zodat jij je vrij, gelukkig en gezonder voelt.
Ik deel tools met je om continue op effectieve wijze,
vol eigenwaarde, veerkracht, liefde en energie, je
leven Next level vorm te geven.
Door structureel de CREATE stappen tijdens het
RESET of TRANSFORM programma toe te passen,
herinner je waar je eigen kracht ligt en kom je weer in
verbinding met het universum.
Een belangrijk feit omdat afgescheidenheid een
illussie is. Je staat er niet alleen voor!
Laat alles los wat jouw blokkeert in het leven en je
zult ontvangen wat je nodig hebt.

WWW.MUNAYQI.NL

Wat versta ik onder een KrijgerGodin?
1.Een zelfverzekerde leider met positieve invloed.
2.Zij is geliefd om haar charisma en passie.
3.Zij leeft vanuit haar hart en is trots in het begeleiden
van anderen naar hun gewenste doel.
4.Ze geeft om anderen.
5.Laat altijd een eerste goede indruk achter door haar
uitstekende communicatie vaardigheden.
6.Het zijn gedreven energieke mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.
7.Je kan makkelijk met ze in diepe gesprekken gaan.
8.Altijd optimistisch en gefocust op hun doelen.
9.Ambitieus en zet zich in om de wereld een betere
plek te maken.
Herken jij dat je dit meer wilt
uitstralen of uitbouwen?
MunayQi helpt je het
fundament neer te zetten
in jouw beste project: Jij!

WWW.MUNAYQI.NL

Kolibrie Intuïtie Power
De CREATE methode geeft je 6 fundamenten die je
helpen koers houden volgens je innerlijk kompas.
Daarnaast houden de praktische handvaten je in
verbinding met je hogere zelf en transformeer je
intern en extern naar een echte KrijgerGodin.
Een ieder die de Hummy vaardigheden gaat ervaren,
leeft niet alleen naar de eigen persoonlijke missie,
maar inspireert graag andere zakelijk of prive om
volgens hun ware potentieel te leven.
Zou het niet prachtig zijn als we als een MunayQi
community van KrijgerGodinnen de wereld een beetje
mooier kunnen maken? En volgens de kernwaarden;
liefde, energie, verbinding en spiritualiteit impact
maken in ons eigen leven en in die van anderen.

Veel liefde, wijsheid en geluk

Jacqueline Brandes
WWW.MUNAYQI.NL
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MunayQi Natuurgeneeskunde en Coaching

RESET Your Mind & Soul
Een uniek programma van 3 tot 6 maanden, waarin
persoonlijke ontwikkeling en -groei centraal staat.
Met online lessen en 1-op-1 coaching pak je
bijvoorbeeld onzekerheid, schuldgevoel en
vermoeidheid bij de kern aan. De MunayQi aanpak
onderscheid zich door op mentaal, fysiek en
spiritueel niveau, stress fundamenteel te
transformeren door lichaamsgerichte therapie te
combineren tijdens het coach traject.
MunayQi TRANSFORM jaarprogramma
Ons DNA is gevuld met pijn, verdriet, wanhoop door
allerlei omstandigheden in ons leven. Binnen dit jaar
onderga je 12 MunayQi rites en healing, wat je helpt
los te laten en opnieuw in contact te komen met jouw
heelheid, jouw hogere zelf. Transformerend jaar
inclusief de Reset Your Mind & Soul online lessen,
coaching en de innerlijke Choco Voyage ceremonie.

Ontdek de 6 stappen hoe jij jouw leven en
bedrijf next level vorm geeft
Met behulp van het CREATE model, krijg je
handvaten om je kernidentiteit en je missie te
verhelderen. Je ervaart weer energie om je bedrijf te
runnen vanuit je hart. Waardoor jij de succesvolle
persoon wordt, die jij wilt zijn.
Ook al heb je veel meegemaakt en alles alleen
moeten doen. Gewoontes, oude patronen,
programma's en belemmerende gedachten, die in het
onderbewuste vastgelopen zijn, help ik je herschrijven. Via de MunayQi methodes en zelf
ontwikkelde CREATE proces, kom jij weer in jouw
kracht te staan!
Als het ware bouwen we een nieuw fundament in een
nieuw spoor en je oude in de weg zittende sporen
breek je af. Je gaat vanuit een ander bewustzijn naar
problemen kijken, je voelt je anders, bevrijd je van
ballast en je maakt kwantumsprongen in je
persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling.
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Jouw reden

Gedragsverandering kan moeizaam zijn. Vaak heeft
dit te maken met vastgeroeste gewoontes en
patronen ontstaan door opvoeding en verwachtingen
van anderen. Wat is dus jouw reden om gelukkiger te
worden?
Het is van belang dat jij Nu moeite wilt doen voor je
droom. Jij wilt vanaf Nu de regie. Als je begrijpt
waarom je innerlijke criticus of mevrouw slachtoffer.,
jou beperkt, dan besef je dat je wel degelijk een keuze
hebt! Wordt stil, ruim je hoofd op en volg je intuïtie.
Een eerste stap zoals weerstand erkennen en
controle loslaten is misschien niet makkelijk. Vrijheid,
geluk en gezondheid bereiken gaat met vallen en
opstaan. Maar tijdens het CREATE proces leer je jouw
stressballen aanpakken. Waardoor je als een echte
KrijgerGodin in je kracht aan het roer gaat staan!

Time to CONFRONT!
Jouw werkelijkheid kan je vormgeven, nadat je
geconfronteerd bent met de reden van je klachten of
ziekte. Zodat je overtuigingen, lijden, slachtofferrol,
gevoelens, waar je aan vast houd kan gaan loslaten.
Vul in:
Ik beken...........................................................................
(angstig, boos, jaloers etc) te zijn/ te voelen, omdat
ik in mijn onderbewuste, mijzelf....................................
............ (niets waard, niet mooi, ongelukkig, etc) vind.
Ik heb..............................................................................
(onzekerheid, desinteresse, schaamte, pijn, etc)
verborgen gehouden.
Ondanks ik ....................... .............................................
ben/voel, accepteer ik mijzelf zoals ik nu ben.
Wanneer je je diepste drijfveer voelt en weet waar jij
gelukkig van wordt, dan stem je je beter af op jouw
zielsmissie.
Wat kan je vandaag al doen waar jij gelukkig van
wordt?
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Energie

Welke omstandigheden kan je creëren om te zorgen
voor het managen en opladen van jouw energie?
Training in Energie maakt je fysiek sterker,
emotioneel intuïtief sterker, mentaal gefocust en
spiritueel positief bewust.
Wanneer jij prettiger dagelijkse rituelen uitvoert, dan
stimuleren ze jou energiek en vol zelfvertrouwen
koers te behouden richting doel.
Je energielevel is niet afhankelijk van wat er om je
heen gebeurt, maar van jouw reactie, houding en
gevoelens hierop. Met zelfliefde en overgave ga jij
patronen doorbreken. Tuurlijk heb je ups-and-downs.
Maar naargelang meer vertrouwen in je hogere zelf,
meer actie, dan ook gegarandeerd meer optimale
energie, blijdschap en vrijheid!

Time to RE-ENERGIZE!
Er is werk aan de winkel in sommige gebieden van
ons leven, als je een 10 wilt worden!
Angst, gebaseerd op triggers uit het verleden en
toekomst spinsels, kost ons energie.
Wat wil jij loslaten?
Voorbeelden:
Geen grenzen zetten
De redder uithangen, jezelf op nr 2 zetten.
Niet luisteren
Vasthouden aan angst en/of overtuiging

Volg je innerlijke kompas naar duurzaam geluk en
gezondheid. Waar krijg je Energie van?
Voorbeelden:
Opruimen
Sporten
Wandelen in de natuur
Direct opstaan
Suikervrij eten

Ik krijg energie van:
Hetgeen je hier beschreven hebt, start hier
dagelijks als (ochtend) ritueel mee om je
energie level te verhogen.
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Focus op je dromen

Als je helder hebt wie je bent en wat je graag wilt,
verbind jezelf dan aan het hebben van focus, met
behulp van rituelen en tijdmanagement.
Zie wat je wel goed kan, weet en durft. Wat zijn van
nature jouw talenten en ga daar mee aan de slag.
Leer groots denken, niet uit te stellen en met
dagelijkse- en wekelijkse haalbare stappen jouw
missie te leven. Zorg fysiek, mentaal en spiritueel
goed voor jezelf en kom tot next level resultaten.
Jij bent hier op aarde om anderen te inspireren en te
groeien als persoon.
Jij hebt alles in je om je droom te leven!
Tip: zet je verlangen en intentie aan met de sleutels tot
geluk. Leer hierover meer in de KrijgerGodin Challenge.

Time to FACE FEAR and FOCUS!
Dromen doe je vanuit je gevoel. Hoe vervul jij je rollen
als ondernemer, moeder, partner?
Wie zou je willen zijn?
Voorbeelden van KrijgerGodinnen: Reese
Witherspoon; authenthiek en vrouwelijke leider.
Sandra Bullock; een vrije geest, stoer maar gevoelig.
Zie jij jouw missie voor je?
Laat via een visionboard zien op welke manier jij de
wereld mooier wilt maken.
En maak je wensen, doelen en dromen inzichtelijk.
"Wees niet perfect! Kies plaatjes als een magneet."
-Focus op hoe je je wilt voelen.
-Zet doelen die je in actie kunt omzetten.
-Knip, plak, creëer op een groot vel, jouw
(onmogelijke) toekomst, volgens je hartewens!
Focus op de stappen die je bewust houden aan de
persoon jij wilt zijn.
Manage je energie via rituelen. Zet intenties.
En vertrouw op het universum.
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Actie, ondanks angst

Perfectionisme en angst kan je weerhouden om je
maximale potentieel te benutten. Als high level
ondernemer is het belangrijk de focus te leggen op
wie je wilt zijn. En erken welk gedrag wel voor jou
werkt om verbonden te blijven met je ware identiteit.
Er is geen competitie. Dus in plaats vanuit het ego,
streef vanuit je hart naar de beste versie van jezelf.
Wat zou jij nog graag willen leren of doen?
Kom in actie door beperkende overtuigingen en
gevoelens los te laten, zodat je fysiek, mentaal en
spiritueel een sterker fundament bouwt.
Door comfortabel te worden in oncomfortabel zijn,
ervaar jij een onafhankelijker, vrijer en lichter leven.

Time to TAKE ACTION!
Wees moedig en daadkrachtig en krijg stress
ervaringen onder controle.
Sta even stil bij je kernwaarden. Wat is belangrijk:
Bijvoorbeeld als je waarde avontuur is, kom dan je
hoogtevrees of spreken voor publiek onder ogen.
Tip: wis trauma triggers uit je onderbewuste.
Met duurzaam resultaat, waardoor je de kolibrie
vaardigheden; veerkracht, energieke vooruitgang,
rust en vreugde, weer makkelijker inzet. Want ik weet
dat jij ze bezit.
Er zijn 2 soorten personen:
1; iemand die dingen voor elkaar krijgt
2; iemand die toekijkt en blijft afvragen hoe krijgen zij
het voor elkaar?
Welk type persoon besluit jij vanaf nu te zijn?
Geen excuses meer!
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Dankbaarheid

Diep van binnen voel je dat je de wet van aantrekking
met intenties voor jou wilt laten werken. Jij wilt graag
weten hoe je stress kan transformeren, zodat je vaker
in de flow bent.
Een prachtig, naar eigen wens vormgegeven leven is
ook weggelegd voor jou!
Genieten van het CREATE proces en je doelen
ingericht in lijn met je zielenmissie brengt blijheid en
gezondheid. Wees dankbaar voor wat al is en wat nog
komen gaat. Dan groei je in eigenwaarde omdat je
succes en verbinding intentioneel beleeft.
Het leven zie je door een roze bril en dit wil je delen,
omdat jouw missie groter is dan alleen jij zelf.

Time to BE GREAT and SUCCESFUL!
Meestal is het zo je niet bang bent om het nieuwe
tegemoet te treden, maar angst om het oude los te
laten.
Ik raad je aan:
1.Stop met praten, ga doen!
2.Angst verdwijnt door confrontatie en actie.
3.Vraag hulp naar een Reset of Transformatie.
4.Lees dit boek een paar keer en implementeer
alvast een paar eerste kleine stapjes.
5.Richt je op het creëeren van je gewenste toekomst.
6.Wees dagelijks dankbaar.
7.Deel dit boek met familie of vrienden.
8.Omring je met positieve gelijkgestemden Godinnen
9.Doe mee met de KrijgerGodinnen challenge
10.En kom in je kracht met de houding en gedachten
van een KrijgerGodin.
Succesvol zijn is niet rijkdom op je bankrekening
perse. Maar het leven van je doelen die van betekenis
zijn voor jou en de wereld. Het gaat dus niet alleen
om wat je doet, maar om volledig in je 'gevoel en zijn'
krachtig te staan!
MunayQi = 'ben degene die je echt bent, in liefde
vanuit je hart'.
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Verbinding

Laat je niet leiden door angst of kritieken van mensen
die geen risico's durven nemen. Verbind je daarom
met een positieve, motiverende en succesvolle
omgeving.
Stop met praten, maar ga het gewoon doen! Maak
jezelf zichtbaar en kom in beweging.
Een prachtig, naar eigen wens vormgegeven leven is
ook weggelegd voor jou!
Wanneer je in verbinding staat met je hart, dan straal
je dit aan de buitenkant uit. Inner Outer Strength :)
Het leven zie je door een roze bril en dit wil je delen,
omdat jouw missie groter is dan alleen jij zelf.

