
Sta je zo goed als klaar om de sprong naar je missie te maken en echt te 
gaan doen waarvoor jij hier bent en een diepere vervulling in je werk en 
leven te vinden? Wil je er echt in gaan doorbreken? Ik help je mee met al 
meer dan 11 jaar ervaring en zal je hopen tijd, geld en energie besparen. 
Enkel jouw commitment is nodig, zodat je straks kan leven van je missie. 

Mis deze uitzonderlijke kans, geschenken, voordelen en kortingen 
niet. 
Dit is enkel voor wie nu beslist (en nu betekent t.e.m. 31/12/2021) maar wie 
echt NU (binnen de 24 uur) beslist heeft een uitzonderlijke korting van 
35% voor de Trajecten Master en Integraal, kortingscode (coupon): 
Manifesteer 35% !!!  (enkel geldig bij directe betalingsoptie) 

Alles even op een rij: 
Bij inschrijven voor 1 januari 2022 voor de Trajecten Manifesteer je missie 
(Basis-Master-Integraal) en de Training Word Succesvol Levens- en 
Zielsmissiecoach (Master-Integraal) geldt: 

VOOR MASTER & INTEGRAAL TRAJECT  
30% korting bij directe betaling, kortingscode (coupon): Manifesteer 30% 
20% korting bij gespreide betaling, kortingscode (coupon): Manifesteer 20% 
Beslis je voor 2 december middernacht dan heb je 35% korting, kortingscode 
(coupon) : Manifesteer 35% (enkel geldig bij directe betalingsoptie) 

En wat krijg je er GRATIS bij bij intekenen voor 01/01/2022 : 
Geschenken t.w.v. €241,80 
• het boek Think & Grow Ritch t.w.v. €21,90 
• 1 balanssteen naar keuze t.w.v. €55,00 
• gratis toegang tot de Soulshop 'het manifestatie- en creatiewiel leren 

toepassen op je leven(sgebieden) op woensdagnamiddag 26 januari (LIVE 
tussen 1'u en 16u30) of ONLINE donderdagavond 27 januari van 19u30 tot 
22u00 t.w.v. €30,00 

• 1 i9 drinkfles (voor gezuiverd water) t.w.v. €54,90 
• +1 extra individuele sessie t.w.v. €80,00  

OPGELET Je kan bij inschrijven voor 01/01/2022 nog meedoen aan het 
huidige tarief min de aangeboden korting. Vanaf 01/01/2022 zullen de 
tarieven voor de Trajecten Master en Integraal stijgen met €300 tot €600. 



VOOR BASIS-TRAJECT 
10% korting bij directe betaling, kortingscode (coupon): Manifesteer 10% 
5% korting bij gespreide betaling betaling, kortingscode (coupon): Manifestee
r 5% 

En wat krijg je er GRATIS bij bij intekenen voor 01/01/2022:  
Geschenken t.w.v. €106,90 
• het boek Think & Grow Ritch t.w.v. €21,90 
• 1 balanssteen naar keuze t.w.v. €55,00 
• gratis toegang tot de Soulshop 'het manifestatie- en creatiewiel leren 

toepassen op je leven(sgebieden) op woensdagnamiddag 26 januari (LIVE 
tussen 1'u en 16u30) of ONLINE donderdagavond 27 januari van 19u30 tot 
22u00 t.w.v. €30,00 

Alles over de Trajecten lees je hieronder in de buttons (gewoon op klicken). 
Resoneert het met jou maar twijfel je nog, boek dan een gratis en 
vrijblijvende sessie met mij (telefonisch of via zoom) of lees eens de 
boeiende getuigenissen van mijn klanten, die ook vaak vooraf zoveel 
twijfelden, het uitstelden, .... 

STARTMOMENTEN van de Trajecten 
4-5 december 2021 / 22-23 januari 2022 / 19-20 maart 2022  

Ik help je er helemaal mee door als je echt voor je missie wil gaan kiezen. 
De wereld heeft jou nodig met wat jij werkelijk komt doen!  
Het is nu tijd om voor jezelf te beslissen en ervoor te gaan. Je zal er geen 
spijt van krijgen, integendeel ... :-)  

WITH LOVE 
Peter Grard 

TRAJECTEN MANIFESTEER JE MISSIE 
https://aykohuis.be/aanbod/manifesteer-je-missie/ 

TRAJECTEN WORD SUCCESVOL LEVENS- & ZIELSMISSIECOACH 
https://aykohuis.be/aanbod/word-succesvol-levens-en-zielsmissiecoach/

https://aykohuis.be/gratis-doorbraaksessie/?mc_cid=931005e6a4&mc_eid=UNIQID
https://aykohuis.be/gratis-doorbraaksessie/?mc_cid=931005e6a4&mc_eid=UNIQID
https://aykohuis.be/getuigenissen/?mc_cid=931005e6a4&mc_eid=UNIQID
https://aykohuis.be/aanbod/manifesteer-je-missie/
https://aykohuis.be/aanbod/word-succesvol-levens-en-zielsmissiecoach/

