
Intense 
schoonheid

Jouw persoonlijke pad naar innerlijke schoonheid

Door mental coach Lieve Bullens



Voor jou
Voor je schoonheid
Leef ten volle en wees intens mooi!

Als ogen zouden kijken naar de ziel in plaats van naar het fysieke lichaam, dan zou ons ideaalbeeld over
schoonheid helemaal anders zijn.

Mijn mooiste momenten zijn die, waar ik compleet mezelf ben. Het zijn ‘die momenten’ waar je échte waardering krijgt.

Menslief ik hou van jouw intense schoonheid
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Het kan niet de bedoeling zijn dat je onzeker bent over je ‘looks’. Om de 
één of andere reden hangt schoonheid samen met je geliefd en gewenst 
of aanvaard voelen. Bovendien wil ik, dat jij je hierover ook niet meer 
onzeker voelt. Schoonheid, geliefd en aanvaard worden is een natuurlijke 
staat van zijn. Het hoort bij je zoals ademen, drinken en eten. Het is jouw 
bezit.

Intense schoonheid is jouw innerlijke uitstraling herstellen. Het vuur 
weer aanwakkeren dat ooit door je ogen straalde.
Ergens … dimde dat licht.

Je natuurlijke ik, je échte zijn is echter nooit verdwenen. Wie jij bent is je 
geboorterecht. Wat verbleekte en langzaam verdween, was je 
optimisme, je vertrouwen, je vreugde en je gevoel van ‘in controle zijn.

BE-Lieve® volgers weten hoe je dat gemakkelijk kan herstellen.
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Intense schoonheid is een verschuiving in 
jouw realiteit. Het is het pad naar jouw
innerlijke schoonheid. 

Een berg beklimmen kan moeilijk zijn. Iets nieuws leren een hele 
uitdaging. Je innerlijke schoonheid vinden is dat niet.

Het verkeer is tegenwoordig een hele uitdaging. In de file 
terechtkomen, er is niets plezierigs aan. Velen komen dagelijks in 
deze val terecht, Ze reflecteren deze ongemakken op zichzelf.

Stel je eens voor: Er komt een verfrissende regenbui voorbij. De 
zon schijnt nog en er verschijnt een dubbele regenboog,
Een fantastisch moment! Wat gebeurt er vanbinnen bij jou?

Zo goed als iedereen zou zeggen dat ze een moment van puur 
genot voelden en dat het zolang als het duurde een 
allesomvattend moment was. In geen geval wil je afgeleid worden. 
De pracht van ‘schoonheid’ heeft je in haar macht. Je bent 
gefascineerd door deze prachtige verschijning. 

Dit is jouw moment. Wees op diezelfde manier gefascineerd door 
jezelf. Het ware ‘Zelf’ dat gemaakt is van energie en licht. Je hebt 
het al duizenden keren zien en ervaren.

Jij bent een wonder van energie en kleur, net zoals de regenboog!
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Je hebt je momenten van intense schoonheid 
reeds ervaren en nog steeds.

• Wanneer je geluk en rust voelt

• Wanneer je geïnspireerd bent door iets wonderbaarlijks

• Wanneer je veiligheid en geborgenheid voelde

• Wanneer je mind rustig is en stil

• Wanneer je geliefd bent en liefde voelt

• Wanneer je connectie voelt met het Grote geheel

• Wanneer je verfrissing en vernieuwing voelt

• Wanneer je verlangt naar de waarheid over het leven

• Wanneer je beseft dat je ergens bij hoort
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Dit zijn allemaal dagdagelijkse ‘gewone’ ervaringen. Iedereen heeft ze wel eens gehad. Het 
zijn ‘die’ momenten dat je het leven fantastisch vindt.

Het zou geweldig zijn als ze ‘altijd mochten blijven duren’ – toch? 
Het is de meest natuurlijke manier van leven. De zon is er altijd en wolken komen en gaan.

Zo is het ook met onze spirit. Welke wolken en stormen er ook passeren, onze ware spirit, 
ons ware zijn is er altijd! Er zijn zovele redenen waarom we het contact verloren met ons 
‘zijn’. Toch is net zoals de zon onze spirit eeuwig en altijd aanwezig.

Overal, zelfs in de meest koude omgevingen we vinden de zon als vanzelfsprekend. Een 
altijd aanwezige kracht, terwijl wolken tijdelijk zijn. Je spirit is net als de zon een altijd 
brandend vuur.

Hoe bewolkt je wereld ook mag zijn – door negatieve emoties, afleidingen, oude littekens 
of pijnlijke situaties – je ware Zelf is standvastig en altijd aanwezig.

Wat de redenen ook mogen zijn waardoor we onze innerlijke schoonheid niet meer zien, 
het belangrijkste is dat we nooit geleerd hebben hoe we ze kunnen zien? Wat we moeten 
doen is, weer te zien.

Doe dingen die jou gelukkig maken. Geur kan je gelukkig maken, Kleur kan je gelukkig 
maken, een gesprek dat je boeit kan je gelukkig maken, een vriend(in) omhelzen kan je 
gelukkig maken, een job waar jij voldoening in vindt kan je gelukkig maken. Gelukkige 
mensen zijn intens mooi!
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De regenboog vangt automatisch je aandacht. In één ogenblik.
Niet alleen omdat de regenboog mooi is, maar vooral omdat we van
kindsbeen af getraind zijn om te kijken naar uiterlijkheden.

Leren kijken met je ziel is even gemakkelijk. Het is heel natuurlijk en je kan
het trainen. Ik wil het je graag tonen.

Ik ga je niets nieuw vertellen.
Het is al duizenden jaren zo dat liefde, heling en ontwaken de diepste wens is
van ieder mens. Er is een pad – vanuit oude wijze tradities komt –
dat je hiernaartoe kan leiden.

Het is een zeer inspirerend pad. Er zijn echter enkele voorwaarden:

• Het moet passen bij jouw persoonlijkheid en energiestroming

• Het moet vrij zijn van stress, spanning en belasting

• Het is aan jou om de moeite te nemen dit te onderzoeken

Wanneer dat niet het geval is loop je op het pad van iemand anders. 
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Het pad moet de kunst verstaan om je te:

1. inspireren
2. passen bij je persoonlijkheid
3. helpen leven zonder stress en spanning

Dat giet je in een Actie-plan!
(A van de CABU-methode voor de BE-Lieve volgers)

Het werkt en je vindt er voldoende bewijzen van.

Ga de brug van je angsten over en ga voor het pad dat bij
je past. 

Jouw pad vinden?
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Er zijn mogelijkheden …
Ieder heeft zo z’n eigen intentie om een pad aan te vangen.

We willen allemaal hetzelfde, maar we worden niet door dezelfde dingen geïnspireerd. 

Sommigen vinden inspiratie in liefde en bezieling.
Terwijl anderen inspiratie vinden in kennis en waarheid of actie en dienstverlening.
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Eens je de brug van je angsten over bent, zal het pad zich tonen.

• Wat past het beste bij jou?

• Liefde en bezieling of Actie en dienstverlening of Kennis en waarheid.

• Elk pad heeft zijn eigen drijfveer en intentie.
• De kwaliteiten verschillen van pad tot pad en elk pad brengt je ergens anders.

• Liefde en bezieling betekent
• vreugde - zegeningen en liefde voor schoonheid – leven in het Licht. 

• Actie en dienstverlening betekent
• spirituele groei – voldoening en geven – bevrijding. 

• Kennis en waarheid betekent
• honger naar begrijpen – trouw aan jezelf zijn – ongebonden bewustzijn
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Het pad van Liefde en bezieling

Hier is de motivatie vreugde.

De schoonheid in de wereld zien en er meer van nodig hebben. Je gezegend voelen door 
al die schoonheid en je in liefde verdiepen. Je contemplaties hebben altijd liefde als 
intentie.

Wie dit pad loopt kiest voor een zeer persoonlijke pad, want alles vindt plaats in het 
hart. Terwijl je dit pad loopt ontdek je dat liefde onvoorwaardelijk is en zal je je 
overgeven aan de Puurheid ervan.

Op dit pad ontdek je de kwaliteiten: zegening, vreugde, liefde geven en ontvangen, 
verlangen naar het Hogere en een hartelijke warmte.

Dit pad brengt je bij het licht van Hogere vergeving. 
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Het pad van Actie en dienstverlening
Hier is de motivatie spirituele groei.

Een glimp opvangen van het beste in jezelf. Leven en steeds het beste van jezelf willen geven. Dit pad 
legt het verlangen bloot om je innerlijk potentieel te vervullen. Dit pad helpt je om je bewustzijn te 
vergroten. Des te groter je bewustzijn, des te completer jij wordt. Het is een zeer beweeglijk pad dat je 
loopt in het geharrewar van het leven zelf.

Terwijl je verder op dit pad komt ontdek je dat dit pad geen egoïsme kent. Wat een ongekende 
voldoening geeft. De wens om anderen te helpen groeit. Des te meer je geeft van jezelf, des te meer je 
terugkrijgt. Hierdoor ga je nog meer loslaten. Je ontdekt dat het enige waar je naar op zoek was 
‘vrijheid’ is.

Onderweg ontdek je de kwaliteiten: evolutie, groei, vervulling, geven, ten dienste staan, verlangen 
naar vrijheid, vernieuwing, het gevoel van uitbreiding en ongebonden – vrij van lasten – terwijl je toch 
meedoet in de grote wereld.

Dit pad brengt je bij complete bevrijding.
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Het pad van Kennis en waarheid

Op dit pad is de motivatie honger naar begrijpen.

Je bent je bewust geworden van de realiteit achter de sluier van illusie. De fysieke wereld alleen is 
niet meer voldoende. Je hebt behoefte aan de waarheid. Alles wat gaat over de diepere realiteit 
onderzoek je. Dit is het mentale pad. Elke dag zoek je een nieuw niveau van begrijpen.

Wijsheden zijn jouw grootste bron van inspiratie. Terwijl je het pad loopt besef je dat je ‘wijsheid’ 
niet zal vinden in boeken of in het systeem van gedachten. Het ultieme ligt in de stilte. Stille 
bewustwording is gewoon ‘weten’. Vertrouwen op de stilte in de mind. Liever dan op de vluchtige 
gedachten die je mind vullen. Ontdekken dat de realiteit onbegrensd bewustzijn is. Wanneer je dit 
begrijpt, rust het zoeken.

Op dit pad leer je vinden, ben je trouw aan jezelf, verlang je naar kennis, heb je zelfvertrouwen, 
word je aangetrokken door wijsheid, geef je spiritualiteit door en ben je geïnspireerd door wat de 
mind ontdekt.

Dit pad brengt je bij het onbegrensde bewustzijn.
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Elk pad heeft zin.
Elk pad heeft reeds bewezen - aan iedereen die meer wil zien dan wat er aan de oppervlakte getoond wordt -
dat het werkt.
Het is aan jou om het pad te lopen/volgen dat bij jouw persoonlijk past. Op die manier volg je op een 
natuurlijke manier het pad. Elk pad toont een nieuwe manier van leven.
Wanneer het pad je stress of spanning geeft, dan past het niet bij jou en verval je weer in je oude gewoontes. 
Voel je de overtuiging niet en ben je niet trouw aan jezelf of aan het pad en dan zal je door de mand vallen.

Welk pad zie jij jezelf lopen?
Welk pad brengt je het dichtst bij jezelf?
Aan welk pad wil jij je overgeven? 
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Welk pad?
Voor sommigen is het helder en gemakkelijk kiezen. 
Voor anderen is het een zekere onzekerheid, omdat ze 
zichzelf in alle drie de paden zien.

Om erachter te komen kan je een stap terug doen en 
je eigen – huidige - leven onder de loep nemen. Nog 
voor je denkt om het pad te volgen, is het belangrijk 
dat je even een beschouwing doet over je leven nu. 
Zoals je het nu leeft. Wat zou je liever anders zien?

Contempleer. Wees bewust! Overloop de 
mogelijkheden en de drie paden opnieuw.

Zelfs nog voor je denkt op het pad te stappen, is het 
aan jou om alles klaar te zetten voor je eerste stap.

Bewustwording is een antwoord op de vragen vinden: 
“Wie ben jij?” en “Wat maakt jou gelukkig?”
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Het pad van liefde en bezieling - samenhorigheidsgevoel
Een natuurlijke manier om het pad van ‘liefde’ te gaan is samenhorigheid en zin voor samenzijn. Hier draag je zorg voor 
anderen. Familie en samen zijn in een team staat voorop. Een liefdevol gezin is jouw ideaal. Je hebt contact met de 
natuur, met mensen die je liefhebt en met alles wat je tegenkomt.

Het pad van actie en dienstverlening – persoonlijke groei
Een natuurlijke manier om het pad van ‘persoonlijke groei’ te gaan, is het zien van nieuwe mogelijkheden. Het is niet 
zomaar een pad van actie ondernemen, welke komen van externe impulsen. Het vuur komt hier van binnenuit. Vanuit 
een rusteloos zoeken. Je daagt jezelf graag uit om te zien wat je kan. Er is weinig wat je uit de weg gaat. Spiritueel ben je 
op zoek naar mensen die je een beter leven aanbieden. Je zoekt naar de verborgen voldoening. Je hebt een sterk gevoel 
voor doelstellingen en een veilig gevoel bij jezelf. Beloningen liggen niet in complimenten of geld, maar in het vergroten 
van jezelf binnenin. Je hebt geen geduld met je ego, dat enkel aan zichzelf denkt en aan de volgende uitdaging. De beste 
versie van jezelf zijn trekt je aan.

Het pad van kennis en waarheid – begrijpen en weten
Een natuurlijke manier om het pad van ‘begrijpen’ te gaan is de waarheid. Het constante gevoel, om meer te weten te 
willen komen. Je eigen waarheid leven is je hoogste goed als het samenhangt met integriteit en oprechtheid. Je 
vertrouwt op je mind als gids. Er is geen tijd voor tweedehandsmeningen en conventionele wijsheid. Je hebt waardering 
voor iedereen die inzichten heeft en ze kan delen met anderen. Je scepticisme weerhoudt je er echter van om iemand te 
volgen die je respect niet heeft verdiend door de waarheid te vertellen. Je bent in staat om vóórkomen te onderscheiden 
van echtheid. Er zijn momenten dat de realiteit zeer mysterieus lijkt voor je. De materiële wereld vertelt niet het hele 
verhaal. Jij wilt overtreffen of overschrijden. Jij kan dit omdat je in staat bent dieper te gaan in je persoonlijk begrip en
zelfbewustzijn. Op je best heb jij voldoende zelfvertrouwen om een nieuwe deur te openen en het onbekende in te 
stappen. 
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Het proces

Een mooie transformatie begint aan te vangen op het moment dat je beseft dat je in het licht 
hoort te leven. Hiervoor zal je enkele angsten en oude overtuigingen dienen los te laten. 
Wanneer mensen succesvol de weg vinden naar een leven in het licht ervaren ze allemaal 
ongeveer hetzelfde. Omdat er bepaalde etappes zijn die voor iedereen van toepassing zijn.

 Ontwaken, helder zien zonder angst
 De brug overgaan vol overgave voor het nieuwe
 Toewijding om het pad te gaan en de obstakels als uitdagingen zien
 Tot rust komen en vertrouwen voelen
 Het Ware-Zelf wordt het Enige-Zelf en je glimlacht

Wanneer het pad niet voelt zoals het hoort, past het misschien niet bij je. Nochtans heb je een 
weloverwogen keuze gemaakt. Onderzoek dan waar je incongruent bent. Het is zaak om je pad 
consequent te lopen. Jij bent de enige die jou in de weg staat.

Lees de verschillende paden opnieuw. Neem ze in je op. Wat past écht het best bij jou en start 
consequent te stappen. 
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Wil jij jezelf overgeven aan jouw intense schoonheid?
Wil jij jouw pad herkennen dat je als gegoten zit?

Geen zin om het alleen te doen en liefst onder begeleiding van een ervaren coach?

1. Geef je over aan je GEWELDIGE ‘ZELF’ en druk op pauze
Retreat meerdaagse in Italië  – september 2017 o.l.v. mental coach Lieve Bullens
meerdaagse boordevol fun, vertrouwen, gezondheid, mentale veerkracht, uitdagingen en stilte.
#yoga #meditatie #vertrouwen #jezelf #meditatie #langzaamontwaken

2. BE-Lieve DOORBRAAK 1.0 en 2.0 
Online cursus – o.l.v. mental coach Lieve Bullens
VanjeWELste zijn. Moeilijke situaties leren doorglijden. Een positieve Attitude hebben en het leven van 
jouw wensen en verlangens leiden. Doorbreken sterken dan ooit. 

3. Intense schoonheid
Workshop zaterdag 18 november 2017 – o.l.v. Renilda Luts en Lieve Bullens
Een dag waarin je leert jezelf zowel mentaal als fysiek te voeden met energie en schoonheid.
Inner and outer Beauty = Schoonheidsvoeding – MakeUpDate – Schoonheidsattitude – Emotioneel 
welzijn. Renilda Luts & Lieve Bullens

4. Mindpower – o.l.v. mental coach Lieve Bullens
Online cursus of persoonlijk onder leiding van mental coach Lieve Bullens
Je brein leren gebruiken als een genie en daarmee je mentale veerkracht vergroten.
Aan de top dien je het verschil mentaal te maken.
Leer hoe top-sporters aan de TOP het verschil maken.

5. Stilte weekend – o.l.v. mental coach Lieve Bullens en BE-Lieve coach (hypnose) Walter Callebaut
Vraag naar informatie: info@lieve-bullens.be
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Je bent het mooist als je spontaan jezelf bent!

Dan straal je van liefde
Ben je gelukkig om het geluk van anderen

Ben je een oprechte vriend(in)
Heb je contact met het universum

Heb je kennis gemaakt met jouw innerlijke kern waar al de antwoorden liggen.

Zoek niet, leer vinden
BE-Lieve

mental coach Lieve Bullens
www.lieve-bullens.be
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