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Het einde van het jaar is in zicht.
En net als iedereen ben ik de balans op aan het maken voor dit jaar. EN plannen aan het maken
voor volgend jaar.
Als ik kijk naar het afgelopen jaar dan is mijn inkomen een beetje gelijk gebleven. Mijn bruto
omzet was iedere maand tussen de 50.000 en 70.000 euro. Daar gaat natuurlijk belasting vanaf en
kosten die ik heb om mijn bedrijf te laten draaien, zoals personeelskosten, kosten voor events,
systemen etc.
Mijn netto winst was dan iedere maand tussen de 10.000 euro en 15.000 euro per maand.
Maar het DOEL was natuurlijk om te groeien. Het doel was om minimaal een miljoen te draaien dit
jaar. En dat heb ik niet gehaald. En vandaag zag ik opeens ZO duidelijk hoe dat komt.
En het is ZO logisch en ZO voor de hand liggend.
Als mensen vragen wat voor mij HET inzicht was, wat alles veranderde, dan vertel ik altijd dit
verhaal:
Ik was een maand of 9 met mijn business bezig. Het ging aardig. Ik verdiende toen ongeveer 2000
tot 2500 euro per maand en dat is denk ik al meer dan de meeste mensen verdienen als starter en
als iemand die nog NOOIT een onderneming heeft gehad.
Maar ik wilde MEER (zoals ik altijd meer wil omdat groei onze natuurlijke staat van zijn is.)
En ik was op vakantie in Spanje en ik merkte dat ik me echt zorgen aan het maken was om het
geld.
Mijn hoofd was echt overuren aan het maken over hoe ik de rekeningen moest betalen, of dit wel
goed zou komen en wat ik er in Godsnaam voor moest doen om die uplevel te maken.
En toen kreeg ik het volgende inzicht:
We creëren onze eigen realiteit met onze gedachten, gevoelens, bewustzijn en dus ons hele
energieveld. Alles is IN ons bewustzijn.
En natuurlijk WIST ik dit al, maar een keer in de zo veel tijd komt die les weer terug en moet ik er
aan herinnerd worden. Toen weer en ook nu dus weer.
En door CONSTANT gedachten aan te bieden van tekort, kon het Universum maar EEN ding aan
me laten zien: tekort.
En natuurlijk was er al heel veel groei en had ik al veel bereikt, maar ik was me alleen aan het
focussen op wat er nog NIET was, waardoor het Universum dat ook niet in mijn leven kon brengen.
En wat ik toen heb gedaan is het volgende: ik ben mezelf tijdens die vakantie gaan trainen om IN
die persoon te stappen die ik wilde zijn.
Ik ben gaan schrijven over wat ik zou denken, voelen en doen als ik die uplevel had gemaakt.
En de hele dag door probeerde ik me zo bewust mogelijk te zijn van de vibratie die ik aanbood aan
het Universum en of die vibratie afgestemd was op die nieuwe ik.

En als dat niet zo was en als ik gedachten aanbood van angst of tekort, dan probeerde ik ze zo snel
mogelijk te shiften door de nieuwe ik nogmaals de affirmeren in mijn afstemdagboek.
En al TIJDENS die vakantie kwamen bestellingen al weer binnen en na die vakantie kreeg ik een
MEGA goed idee wat een fantastische lancering was geworden. En binnen een maand of 2, 3 had
ik de sprong gemaakt naar 5000 euro per maand.
En dat soort sprongen heb ik regelmatig gemaakt.
En ALTIJD door IN die persoon te stappen.
En wat ik de afgelopen maanden heb gedaan, is niet IN die persoon stappen.
Ik heb meer de persoon bevestigd die ik al BEN. En dat is geweldig hoor, begrijp me niet verkeerd.
Want ik heb ZO veel om dankbaar voor te zijn en ik heb vast heel vaak (onbewust) gedacht: “Het is
ook wel goed zo. Ik kan op deze plek ook wel even blijven. Het voelt comfortabel en veilig en aan
de andere kant al ZO oncomfortabel en het brengt al ZO veel met zich mee om mijn business te
draaien met deze grote, dat het ook wel fijn is als het even zo blijft.”
Maar groei blijft roepen.
Verlangens blijven roepen.
Want nogmaals: groei is onze natuurlijke staat van zijn.
En als we niet luisteren naar die groei, naar wat Creatie door ons heen wil laten ontstaan, dan
worden we ongelukkig, verslaafd, ziek of depressief of geeft het Universum ons allerlei signalen in
de vorm van kleine ongelukjes en ongemakken hier en daar.
En laat ik heel duidelijk zijn: met groei bedoel ik niet per se het bouwen van een groot bedrijf, dat
is MIJN verlangen. Soms kan het juist ook zijn om dingen te schrappen, terug te schakelen en ligt
daarin de afstemming. Ik heb net ook zelf wat beslissingen genomen om te stoppen met een deel
van mijn aanbod.
Iedereen heeft zijn eigen geleidesysteem en het enige dat je kan doen is JOUW EIGEN
geleidesysteem volgen.
En mensen vragen me ook altijd: “Wat is nu HET moment of HET inzicht dat je hebt gekregen
waardoor je zo snel bent gegroeid?” En dit is het: stap IN de persoon die al al wil zijn. En dat ga ik
nu zelf ook weer doen. Ik stap IN de persoon die wil worden.
De afgelopen maanden ben ik weer in de valkuil gelopen om te denken: “Eerst moet ik dit, voordat
dat kan komen.”
Eerst moet ik mijn Internationale lancering af hebben en DAN kan ik pas die omzet creëren.
Eerst moet ik mijn bereik verder laten groeien en DAN kan ik pas die omzet creëren.
Eerst heb ik een PLAN nodig en moet ik precies zien hoe dat geld bij me gaat komen en DAN kan ik
pas die omzet realiseren.
Eerst moet ik mijn nieuwe huisstijl, website en online omgeving lanceren en DAN kan ik pas die
omzet creëren.

Kortom: EERST moet ik dit en dan pas kan ik resultaat X bereiken.
Maar dat is altijd een kip en een ei verhaal.
Want mijn overtuigingen zorgen voor mijn realiteit.
En als ik me afstem op: het IS er nog niet en het kan er pas zijn als …. Dan kan het dus niet mijn
leven inkomen. Maar wat ik denk dat er voor nodig is om die omzet te bereiken kan OOK niet mijn
leven binnen komen, want ik BEN die persoon energetisch gezien nog niet.
En dus heeft die Internationale lancering (nog) niet plaatsgevonden.
En dus loopt mijn nieuwe huisstijl en online omgeving vertraging na vertraging op.
Omdat IK nog niet IN die nieuwe persoon ben gestapt.

Dus dat ga ik dus vandaag doen. En vanuit die nieuwe energie kan alles moeiteloos mijn leven
instromen. EN al die praktische zaken EN het geld.
En uiteraard nodig ik jou uit om nav dit verslag jouw eigen innerlijke werk te doen. Hieronder laat
ik je zien hoe mijn nieuwe ik er uit ziet nu ik IN die persoon bent gestapt, zodat jij hetzelfde kunt
doen.
EN als allerlaatste om die nieuwe persoon te bevestigen, heb ik besloten om de naam van deze
serie te veranderen. Want ook DAT is niet afgestemd op die nieuwe ik. Want zolang ik verslagen
schrijf waarin ik deel hoe ik naar die 100.000 euro kom, affirmeer ik constant dat ik er nog niet
BEN.
Ik ga deze serie dus Maartje’s Magische Geld Manifestatie Dagboek noemen :)
Dus wie BEN ik als ik IN die nieuwe ik ben gestapt? Wie BEN ik als ik dat volgende level heb
bereikt? Dit is wat ik op mijn inkomsten trackingsheet heb opgeschreven:
De Geld is Liefde Community is de grootste geldbewustzijnscommunity van Nederland, er zijn
duizenden mensen lid.
De Money is Love Community is de grootste geldbewustzijnscommunity van de wereld, er zijn
tienduizenden mensen lid.
Ik ben dankbaar dat ik nu moeiteloos 33.333 euro of meer per dag ontvang.
Ik ben een miljonair. Geld komt sneller binnen dan ik het uit kan geven.
Ik ben totaal ontspannen, heb iedere dag lol en doe precies wat ik wil doen en behoor te doen.
In liefde en dankbaarheid ontvang ik iedere dag meer en meer geld. Geld stroomt overvloedig mijn
leven binnen. Ik hoef nooit te bedenken waar het geld precies vandaan komt. Iedere dag krijg ik
moeiteloos de juiste inspiratie en het ENIGE dat ik hoef te doen is die inspiratie te volgen.
Ik ben een internationaal bewuste creatie ROCKSTER en ik werk samen met de meest invloedrijke
mensen ter wereld.

Er staan honderden duizenden mensen op mijn e-mail lijst. Iedere dag komen er minimaal
honderden nieuwe aanmeldingen voor mijn lijst.
Ik woon in mijn droomhuis, onze geweldige, ruime en fantastische villa. It is DONE. En we kunnen
dit moeiteloos betalen. We hebben het moeiteloos gevonden.
Ik ben een wereldberoemd WvA coach en spiritueel leraar die de meest grootste transformaties
neerzet in de wereld.
Ik ben beroemd. Ik ben een bekende Nederlander en ga ook om met andere bekende
Nederlanders.
OOK deze maand BLIJVEN de klanten maar binnenstromen. Iedereen wil mijn klant worden.
Inspiratie en klanten komen altijd vanzelf en moeiteloos mijn leven binnen stromen.

Ik kan NET zo veel geld manifesteren als ik wil manifesteren.
Ik voel me SUPER comfortabel om mijn boodschap in het Engels te delen en mijn Internationale
bedrijf heeft zich moeiteloos gemanifesteerd.

Mijn netto winst groeit iedere dag. De netto winst is nu minimaal 300.000 euro per maand.
Ik vlieg altijd eerste klas.
Ik heb een eerste klas, luxe leven en ik woon in een fucking fantastische villa.
Ik sta mezelf toe om heel veel geld te verdienen met mijn werk. HEEL VEEL!
Ik sta mezelf toe nu minimaal een miljoen euro per maand te verdienen met mijn bedrijf. Ik
verdien meer dan 10 miljoen per jaar.
Ik heb tonnen op mijn privé spaarrekening. Mijn spaarrekening stroomt letterlijk over. Ik heb
SUPER veel geld en het mag er gewoon ZIJN.
Ik investeer in de juiste dingen en mijn investeringen groeien maand na maand. Ik investeer exact
op de manieren die goed voor me voelen en laat “hoe het hoort” compleet en volledig los.
Het bedrag dat ik verdien aan maandelijks terugkerende inkomsten wordt steeds groter en groter.
Ik voel me super zeker met geld.
Ik werk met de BESTE klanten die van me houden, er voor GAAN, transformeren, hun rekeningen
op tijd betalen en iedereen naar mij doorverwijzen.
IK maak magische programma's die de grootste shifts bij mensen teweeg brengen.
Ik heb een prachtig, geweldig lichaam. Ik voel me sexy, yummie en hot as hell en ik sta 100% in
mijn sexuele kracht.
Ik zorg super goed voor mijn lijf. Ik geef mijn lijf alles wat het nodig heeft en ik eet automatisch de
dingen die het allerbeste zijn voor me.

Ik voel me levendig. Mijn lijf is mega gezond en ik vind het heerlijk om goed voor mezelf te zorgen
en mijn lijf alles te geven wat het nodig heeft, WAT dat dan ook is.
Ik heb MEGA veel energie. Ik creëer meer in een ochtend of middag of avond dan andere mensen
in een week en ik haal de resultaten waar anderen jaren over doen.
Ik heb het boek: 'Geld is Liefde' super snel geschreven en het is een bestseller over de hele wereld.

Ik krijg alle inspiratie die ik nodig heb voor mijn Nederlandse funnel die verkoopt als een GEK.
Mijn Engelse weggever resoneert 100% met mijn tribe en wordt MEGA veel aangevraagd.
Ik HOU van mijn tribe en mijn tribe houdt van mij!!! Iedereen houdt van mij!
Iedereen die op mijn lijst komt, wordt gelijk verliefd op mij en mijn werk en wordt gelijk mijn klant.
Iedereen deelt mijn werk, mijn posts, mijn blogs en mijn weggevers. Iedereen laat me weten hoe
waardevol mijn werk is.
Ik betaal mijn eigen salaris altijd eerst aan het begin van de maand en ik zet altijd 10% apart om
mijzelf en mijn business te eren.
Ik manifesteer deze maand SUPER veel geld voor al mijn uitgaven en alles wat ik nog wil kopen en
wat op mijn pad komt.

Dat is dus wat ik op heb geschreven tot nu toe. Dat is de next level me. Er zijn een paar dingen die
ik heb opgeschreven waar ik nog wat (of een boel!) weerstand bij voel.
Bijvoorbeeld die opmerking van die funnel. Waarom wil ik dat? Wat voor verlangen zit daar achter
of denk ik dat dat iets is wat ik MOET doen?
En bijvoorbeeld die zin van de bekende Nederlander zijn. Waarom heb ik dat ooit opgeschreven?
Wat is het verlangen er achter? Ik merk dat het niet zo zeer een verlangen is, maar dat als ik zo
groots wordt, dat dat automatisch gaat gebeuren en dat ik daar dan dus 100% ok mee moet gaan
zijn. Ik heb er nog moeite mee dat mensen alles onder een vergrootglas leggen wat ik doe en dat
zal ik dus hoe dan ook los moeten laten. En ik kan er op af gaan stemmen de komende tijd dat ik
DIE persoon bevestig, dat ik die blokkades loslaat en dat ik comfortabel wordt met de energie van
die persoon.
Dus dat zijn dingen waar ik de komende weken nog wat meer helderheid om mag creëren en dan
vul ik mijn script aan zodat het 100% goed voelt.

EN vervolgens neem ik de acties die zijn afgestemd op DIE persoon.
En welke geïnspireerde acties kan ik nemen om dit nu verder te laten ontstaan?
Welke acties heb ik voor me uit geschoven omdat ze groot of eng voelen?
1. Mijn team uitbreiden met een nieuwe Social Media manager, want die zou ik 100% zeker
hebben als ik in deze persoon ben gestapt.
Nog iets beter de taken verdelen mbt het Internationale aanbod. Want in deze nieuwe visie red ik
het niet met EEN iemand die de vertaling doet, communitymanager is EN mijn Nederlandse team
alle technische handelingen doet.
En verder kan mijn team het prima aan als we dit bedrijf zouden 10x’en.

2. En dan zou ik mezelf nog wat andere vragen stellen: heb ik als deze nieuwe IK nog nieuwe
coaching nodig? Zou ik op een andere manier in mezelf investeren?
Nee. Er zitten multimiljonairs in de groep van Kat en zij is dan nog steeds een stap verder dan ik.
En ook Brigitte helpt me nog steeds geweldig om deze grote visie neer te zetten. Dus dat voelt
goed.
WEL wil ik 100% zeker begin maart naar de Mastermindmeeting in Bali, dus ik ga even opschrijven
wat daarvoor nodig is en als ik het opschrijf is het DONE en komt het geld, dus dat kan ik dan ook
loslaten.
Ok. Gelijk actie ondernomen en het bedrag opgeschreven :)

3. EN als laatste wil ik mijn email 100% uit handen geven, behalve dan voor mijn VIP
coachingsklanten, die hebben hun eigen email adres en die komt uit in mijn gmail. Ik merk dat het
me afleidt. Ik heb de laatste tijd wat voorbeelden gekregen van hoe succesvolle mensen met hun
mails om gaan en dat is in feite dit: alle mail wordt afgehandeld door het team en als er ECHT een
mail is waar hun visie en antwoord op nodig is, dan leest iemand van het team die mail voor, of
appt die mail en dan geven hun aan wat ze willen dat het team antwoord en dan antwoorden zij.
Ik merk dat alle “goedbedoelde adviezen” me onwijs irriteren. Ik heb gewoon geen zin meer om er
naar te kijken.
Ik merk dat ik me irriteer aan mensen die zeggen dat ze niet kunnen betalen en ik zie zo duidelijk
dat ze gewoon niet bereid zijn om het werk te doen.
En zowel zij als ik kunnen die energie niet gebruiken, dus daar ga ik mezelf 100% van ontkoppelen.
Want dat wordt alleen maar MEER als ik groter wordt, dus dat moet ik 100% loslaten.
En ik geef mezelf nu officieel die toestemming.

4. En iets zegt me dat ik nog even naar de prijzen voor mijn 1 op 1 coaching mag gaan kijken.
Ik mag even kijken wat afgestemd voelt.
En dan stem ik dus dagelijks af op DIE persoon.
Ik geef mezelf toestemming om DIE persoon te zijn.
Ik zal dit HEEL vaak doorlezen, aanscherpen en bijvullen waar nodig met nieuwe inzichten. EN alle
weerstanden er om heen loslaten.
Een stemmetje zegt nu tegen me dat ik ook verlangens heb voor een NOG dieper content met de
bron en “buitenaardse” spirituele ervaringen. Daar ga ik later nog wat over schrijven en het script
daarmee aanvullen.
En verder zeg ik dit tegen mezelf: DIT is nu mijn realiteit en er IS geen andere realiteit meer dan
deze realiteit.
Ik hoef me niet te verantwoorden voor mijn grootse dromen.
Ik hoef me niet te laten triggeren door alle shit en blokkades die dit bij andere mensen omhoog
roept.

Ik hoef me NIET en NOOIT te laten leiden door wat anderen hier van vinden.
Ik mag dat gewoon negeren. Ik hoef er niet eens op te reageren.
Sterker nog: omdat ik mijn e-mail en social media 100% heb uitbesteed, WEET ik niet eens wat
mensen daar op reageren, zodat ik 100% vast kan houden aan mijn EIGEN visie en alle ruis los kan
laten van mensen die nog heel erg vanuit blokkades en angsten leven.
Ik hoop dat dit jou inspiratie geeft om in JOUW nieuwe persoon te stappen. Ik hoor graag in de
Facebookgroep wat voor inzichten je dit geeft en wat je concreet gaat veranderen in je eigen
leven.
Liefs,
Maartje

