Ben jij klaar voor de volgende stap?
De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van
jouw paard), is een belangrijk proces.
Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze te maken.

Hoe de juiste keuze maken?
1. Wordt helder over jouw doelen
Als we elkaar zouden tegenkomen 1 jaar vanaf vandaag, terugkijkend op
het voorbije jaar, wat moet er dan gebeurd zijn opdat jij gelukkig zou zijn
met jouw vooruitgang?
Laat dit jouw doelen worden voor het komende jaar.
Wanneer je deze doelen bereikt hebt, zou dit de investering waard zijn?
2. Bereken wat je eruit haalt
Wanneer je in jezelf investeert blijft hetgeen je geleerd hebt altijd bij jou
en de resultaten krijgen een sneeuwbal effect gedurende jouw hele
leven.
Indien je met jouw investering 3 tot 4 keer minder geld uitgeeft dan je
normaal zou doen aan materiaal, lessen, dierenarts kosten en misschien
zelfs ziekenhuiskosten en je daarbovenop zelf innerlijke rust gevonden
hebt, zou je dit dan een verstandige investering vinden?
Wat als je jouw eigen leven ermee red?
3. Bedenk het alternatief
Wat zou het beste resultaat zijn van nu actie te ondernemen en deze
kans te nemen?
Wat zou er kunnen veranderen? Hoe zou jij groeien?
Aan de andere kant, wat is het ergste dat kan gebeuren indien je geen
actie neemt?
Als je de lange termijn gevolgen haat van het “nu geen actie te
ondernemen”, kies dan een andere aanpak.
Jouw hart zal jou wel vertellen wat te doen.
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4. Luister naar jouw intuïtie
Het is altijd belangrijk om een grote beslissing te overdenken. Langs de
andere kant kan te veel denken over een situatie ook stress veroorzaken
en helpt het net niet in het proces om een beslissing te nemen.
Zoek voor jezelf een rustige plaats, ga gemakkelijk zitten, doe jouw ogen
dicht en adem gewoon.
Check jouw intuïtie, jouw instinct en jouw buikgevoel.
Daar ligt het antwoord, altijd.
Je zal weten, onbewust, wat het juiste is om nu te doen.
5. Vertrouw jezelf
Aan het einde van de dag, is de beste manier om een beslissing te nemen
nog steeds jouw buikgevoel.
Heb vertrouwen in jezelf en jouw instincten.
Ten slotte, de enige persoon die je kan vertrouwen die het beste voor
heeft met jou, is jezelf.
Soms moet je gewoon jouw buikgevoel volgen en komen van een plaats
van vertrouwen eerder dan van angst.
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Heb je 1 van de volgende bedenkingen?
Klik op jouw bedenking om ernaartoe te gaan
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Ik heb het geld niet om deze investering te doen.

Daar kan ik helemaal inkomen, ik heb ooit ook in die situatie gestaan.
Voordat ik mijn eerste cursus aankocht, heb ik heel lang getwijfeld. Het was ten
slotte een dure aankoop (zo’n 300€) voor een “video” cursus en eigenlijk had ik
dat geld niet.
Na veel wikken en wegen besloot ik dan toch de stap te wagen en heb ik er
alles aan gedaan om de centjes bij elkaar te krijgen, en toen was er niet eens
sprake van een geld terug garantie.
Totaal onverwacht was dit een levensbepalend moment voor mij! Dankzij deze
cursus is mijn hele leven verandert en deze cursus is de reden waarom jij nu
vandaag bij mij terecht gekomen bent. Zonder die cursus had Mirror Horses
niet bestaan, zat ik nu nog steeds achter een bureau als manager van een
klantendienst, had ik nooit iemand geholpen met hun paard en was ik zelf nog
steeds bang om te rijden.
Was dat die 300€ waard? Jazeker en zelfs veel meer!
Nu, het is gemakkelijk om dat achteraf zo te bekijken, en daar heb ik rekening
mee gehouden want het goede nieuws is dat je de cursus volledig risico vrij kan
uittesten dankzij mijn bullet proof garantie van 30 dagen.
Is het echt niets voor jou? Dan stuur je gewoon een e-mail naar
support@mirrorhorses.com en vraag jij jouw geld terug.
Wij stellen geen vragen (je mag natuurlijk altijd laten weten waarom), er zijn
geen moeilijke procedures of in te vullen documenten en je krijgt jouw geld
snel terug (binnen de 5 werkdagen).
Ik ben momenteel fysiek niet in staat om te rijden (of mijn paard).

Niet alleen helpt de cursus jou mentaal en emotioneel om terug stevig in jouw
schoenen te staan en volledig klaar te zijn voor de dag dat je weer kan rijden,
de strategieën in de cursus helpen ook bij pijnbestrijding.
Eigenlijk is dit het ideale moment om aan de cursus te beginnen, nu je wat
extra tijd hebt en je nog niet meteen aan de slag “moet” met een paard.
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Ik heb geen eigen paard.

Het grootste deel van de cursus draait helemaal om jou! We werken aan jouw
psychologie, hoe je jouw emoties leert beheersen en hoe je dankzij jouw
innerlijke balans, een kalmerend effect heb op elk paard rond jou heen! Je leert
ook hoe een paard denkt waardoor je veiliger bent. Plus je krijgt oefeningen
mee die je in de manege ook kan toepassen.
Ik woon aan de andere kant van de wereld.

Je hoeft nl. niets fysiek aan te leren en alles staat online zodat je overal ter
wereld toegang hebt zolang je een internet connectie hebt. De hele cursus
werken we aan het meesteren van controle over ons (soms Duivelse) brein.
Ik heb dagelijks niet veel tijd.

Tijd is iets dat je in de cursus leert maken. Je hoeft niet dagelijks uren aan de
cursus te spenderen maar het is wel belangrijk om tijd in jezelf te steken om
gelukkig te kunnen zijn. En dat is exact wat we in deze cursus doen. Je boekt
dus tijd met jezelf. Bovendien helpen deze lessen en coaching jou op elk gebied
in jouw leven om meer gefocust, productief, gemotiveerd en energiek te zijn.
Zeker geen verloren tijd dus!
Elke module duurt een uur. Je kan elke video in deeltjes bekijken dankzij de
handige index in elke video. Daarbovenop moedig ik je aan om de MP3 (enkel
geluid) te downloaden en te beluisteren tijdens NET tijd (No Extra Time) zoals
bv. Terwijl je in de wagen in de file zit, of in de wachtzaal, tijdens jouw
middagpauze of terwijl je het huishouden doet…
Het weer laat mij niet toe om met mijn paard te gaan oefenen

Ook hier is dit eigenlijk het ideale moment om aan de cursus te beginnen, nu je
wat extra tijd hebt en je nog niet meteen aan de slag “moet” met een paard.
Zo is er minder druk op de ketel en kan je jezelf voorbereiden op een
succesvolle rit met jouw paard.
Daarbovenop helpt de cursus jou om uitstelgedrag de baas te kunnen
waardoor slecht weer jou niet langer zal storen!
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Ik heb totaal geen ervaring met paarden.

Eigenlijk heb je zelfs een tactisch voordeel indien je nog geen ervaring hebt met
paarden. Je hebt nl. niets af te leren. Je hebt niet te kampen met trauma’s die
je opgelopen hebt door paarden verkeerd te benaderen en begint vandaag met
een onbeschreven blad papier.
Ik ben te oud om aan een cursus te beginnen

Het klinkt waarschijnlijk cliché maar ik zie het bewijs elke dag opnieuw: Je bent
maar zo oud als jij je voelt! Kijk maar naar Queen Elizabeth die op haar 89ste
nog steeds elke dag gaat paardrijden. De Mirror Horses instelling is ook dat
wanneer je 1 ding niet meer kan (voor welke reden dan ook) er 100 andere
dingen zijn die je in de plaats kan doen en die evenveel, als niet meer, plezier
geven. Met creativiteit kan jouw wereld helemaal veranderen.
Tot nu toe werkte niets van wat ik geprobeerd hebt

Zowat 99% van de mensen die bij mij terecht kwamen, deden dat als hun
laatste hoop en galopperen nu zorgeloos rond in de natuur genietend van het
gevoel van vrijheid. Geef dus zeker niet op, jouw geluk kan net om de hoek
liggen. Probeer op zijn minst de cursus uit en moest het toch niets voor jou zijn,
kan je altijd terugvallen op de garantie.
Ik ben niet zeker of het wel gaat helpen.

Wat in de cursus zit werkt, dat hebben honderden ruiters voor jou reeds
ervaren. Zolang je toepast wat je geleerd hebt kan je dus 100% zeker zijn dat je
massieve vooruitgang zal boeken.
De energie, focus en tijd die je in jezelf steekt tijdens de cursus zal bepalen
hoeveel en hoe snel je deze vooruitgang boekt.
Heb je toch het gevoel tijdens de cursus dat het niet echt jouw ding is, dan kan
je nog steeds terugvallen op de geld terug garantie. Dan stuur je gewoon een email naar support@mirrorhorses.com en vraag jij jouw geld terug.
Indien je tot nu toe het gevoel had dat je dit echt nodig hebt, dan stel ik voor
dat je de cursus uittest.
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