
 
 
 

 

 

 

  

    

Dit strookje brengt je geluk. Berg het op in je portefeuille.
Praat er niet over met anderen. Niet overdraagbaar.

Een lang gekoesterde wens gaat binnenkort in vervulling.
Maak er tijd voor vrij en zet door!

Je bent op weg naar persoonlijk succes en halverwege de toppen van het 
Geluk. Geniet van het (voor)uitzicht!

Je loopt nog steeds rond met sleutels in je zak die je lang niet gebruikt. 
Ballast voor je geest. Leg ze weg vandaag.

Sluit je mailbox even af. Leg je telefoon weg. Even maar.
Sluit je ogen en verheug je op je nieuwe toekomst.

Als ondernemer heb je meer aan een scherp inzicht dan een 
imponerend uitzicht. Toon je kwetsbaarheid. Nederigheid kan geen 

kwaad.

Wanneer te gebruiken
Aan te bevelen als dag- of doorstarter. Als je behoefte voelt aan nieuwe inzich-
ten of impulsen. Gelijktijdig gebruik met andere stimulerende middelen valt af 
te raden evenals autorijden na inname van meer dan 3 “100% Thijs Inspiratie en 
Gelukskoekjes”

Optimale werking
Uit onderzoek is vastgesteld dat het beluisteren van de wekelijkse Inspiratie Pod-
cast van Thijs Lindhout een gunstige uitwerking heeft op het gewenste resultaat. 
Wees voorbereid op een verhoogd geluksgevoel en een confrontatie met 
je eigen daadkracht. Breng mensen in je omgeving op de hoogte.

Gewenste dosering
Bij voorkeur in te nemen gedurende werkdagen. Tenminste 1x daags. Het kraken 
van 1 Fortune Cookie komt overeen met  130% van de door de gezondheidsraad 
geadviseerde dagelijks benodigde inspiratie. Na openen direct activeren.

Mogelijke bijwerking
Last van bijwerkingen, zoals een niet aflatend geluksgevoel, de drang om te zin-
gen of spontaan te fluiten? Dit verdwijnt zodra je je geluk  met anderen weet te 
delen.

De Inspiratie- & Gelukskoekjes worden geproduceerd conform de EU richtlijnen 
76.222 A voor Happiness & Fortune. Lees voor gebruik de bijsluiter. De kuur dient in 
z’n geheel te worden afgemaakt.

Business-quotes, observaties, geluksspreuken en moti-
verende teksten. Deze inspiratiekuur bevat 20 Fortune 
Cookies van ondernemer, inspirator en geluksexpert 
Thijs Lindhout. Thijs put zijn quotes en wijsheden o.a. 
uit zijn succesvolle Podcast reeks. Wekelijks interviewt 
hij een andere bekende Nederlander over het thema  
Geluk & Succes.  Naast een druk bestaan als onderne-
mer  is Thijs ook actief met de “100% inspiratieshow” 
waarmee hij in diverse theaters een groeiende fan 
schare wist te veroveren.

Bijsluiter Inspiratie- & Gelukskoekjes

Maak de 20 dagen kuur in z’n geheel af. 

BLIKOPENERS!

Bedruk het strookje in het Fortune Cookie zijn aan 2 
zijden. Mijn inzichten aan de ene kant en jullie eigen, 
bedrijfseigen teksten op de andere zijde. Zo wordt de 
tekst variatie nog groter en leuker! Voor het verwerken 
van jullie eigen teksten (150 karakters per tekst) wordt 
een meerprijs gerekend van 27,50. Voor dit bedrag kun 
je tot vijf teksten aanleveren.

Tip van Thijs

Kaart 
toevoegen?

250 ex. beschikbaar


