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35 Ja/Nee vragen
Pendelen is een vaardigheid die je leert door veel te oefenen.
Kun je even geen vraag bedenken? Oefen dan met deze vragen.

Pendelen
1. Is de ochtend (of middag of avond) het beste moment voor mij om te pendelen?
2. Moet mijn pendel nu gereinigd worden?
3. Werkt deze pendel goed voor mij?
4. Is het antwoord dat ik net heb gekregen juist?
5. Mag ik deze vraag nu stellen?
Werk & Carierre
6. Ben ik nu met de juiste dingen bezig op werkgebied?
7. Geeft deze baan mij de meeste voldoening?
8. Kan ik binnen deze functie nog verder groeien?
9. Is er een andere baan die beter bij mij past?
10. Is het nu een goed moment om mijn baan op te zeggen?
Huis en omgeving
11. Is het voor mij nu een goed moment om te verhuizen naar …?
12. Is de energie in mijn huis van goede kwaliteit?
13. Moet mijn huis gereinigd worden?
14. Heeft mijn auto nu een grote beurt nodig?
15. Zal ik de verbouwing van …. kunnen financieren via een verhoging van de
hypotheek?
Gezondheid & voeding
16. Is er reden om mij zorgen te maken over mijn gezondheid?
17. Ondersteunt dit voedingsmiddel mijn gezondheid?
18. Zijn er aspecten die ik mag veranderen om gezonder te worden?
19. Beweeg ik voldoende?
20. Krijg ik genoeg frisse lucht binnen? / Of drink ik voldoende water?

Partner (relatie)
21. Past … goed bij mij als levenspartner?
22. Ken ik … uit een vorig leven?
23. Ondersteunt mijn partner mij in waar ik als ziel naartoe wil?
24. Heb ik alle lessen geleerd die mijn partner mij spiegelt?
25. Sta ik open voor een nieuwe relatie?
Eigen bedrijf
26. Kan ik succesvol worden door een eigen bedrijf op te starten? (of als
ondernemer?)
27. Zal ik gelukkig worden als ik van mijn hobby mijn bijberoep maak?
28. Past deze dienst / product goed bij mij en mijn klanten?
29. Is dit een nette prijs voor deze dienst / product?
30. Als ik … wil bereiken is het dan een goed idee om… ?
Overig
31. Bevat dit boek ware informatie?
32. Draagt deze cursus positief bij aan mijn ontwikkeling?
33. Zal … mij innerlijke rust geven?
34. Moet ik mij zorgen maken over mijn financiën?
35. Is deze offerte naar waarheid ingevuld?

TIP: KOOP EEN MOOI NOTITIEBOEK WAARIN JE AL JE VRAGEN KUNT
OPSCHRIJVEN.

