
 
Ik had een mail gestuurd naar mijn coach Brigitte van Tuijl en zij stuurde me een paar mooie vragen 

terug om op in te voelen. Hier kun je mijn antwoorden lezen en uiteraard een uitnodiging voor jezelf om 

te kijken wat jouw antwoorden zijn. EN natuurlijk een groot dank je wel aan Brigitte dat ik deze vragen 

met jullie mag delen.  

Ze startte met deze vraag:  

“Heb je die 100.000 Euro al echt voor 100% gekozen? 

Echt geclaimd, als in: er is gewoon GEEN andere optie dan dat je 100.000 Euro per maand verdient 

- en daarna natuurlijk nog weer meer. 

Het voelt nl alsof daar een haakje zit. 

Alsof je wel gekozen hebt….maar ergens toch ook weer niet helemaal.” 

Nee nog niet. Soms ben ik er, maar daarna koppel ik er weer allerlei voorwaarden aan en voel ik dat 

het niet mogelijk is. Ik had net ook een frustratie moment omdat ik dan weer te weinig ruimte inneem. 

En daar heeft het denk ik wel iets mee te maken. Ik ga je vragen beantwoorden. 

1. wat zijn alle redenen waarom je denkt dat het NU nog niet kan, 100.000 Euro per maand? 

Omdat ik nog niet FULL out internationaal ben gegaan (hoewel er wel van alles gebeurt en in 

beweging is, en het ook gewoon goed voelt zo.) 

Omdat ik nog steeds geen overzicht heb over hoe ik het Internationaal aan wil bieden.  

Omdat mijn e-mail funnel deze week niet loopt zoals hij moet lopen en omdat ik er nog niet het happy 

gevoel bij heb.  

Omdat er TE veel voor nodig is en ik kan dat gewoon niet waar maken,  

Omdat ik niet al die mensen kan dienen.  

Omdat iedereen iets van me wilt en het voelt gewoon te zwaar, het is makkelijker om mensen van me af 

te houden (Daar zit wel ECHT iets hoor!) Ik schreef net ook iets in mijn dagboek over meer ruimte 

nodig hebben en ik was ook echt geïrriteerd omdat ik dacht dat mensen allemaal iets van me wilden. 

Wat natuurlijk MIJN patroon is om maar te willen geven en geven en geven en mezelf op te willen 

offeren omdat ik wil dat iedereen me lief en aardig vind en het gewoon niet waardevol genoeg is als ik 

niet ALL in ben en als niet AL mijn energie er op zit.  
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En terwijl ik dit opschrijf denk ik ook: ik heb dit al 100 keer opgeschreven of met jou gedeeld. Ik word 

een beetje moe van mezelf. Ik WEET hoe dit werkt. Ik WEET het al. Het is die drama los laten en 

TOCH gewoon kiezen.  

2. wat zijn alle redenen waarom je denkt dat het voor JOU niet kan? (en/of niet mag?) 

Zie boven, omdat ik er dan niet genoeg voor doe.  

Niet genoeg BEN. 

Niet genoeg kan geven of bieden.  

3. En wat zijn alle redenen waarom het WEL kan, WEL mag, en WEL mogelijk is? 

Omdat ik het gewoon alleen maar hoef te KIEZEN. En mezelf toestemming hoef te geven om dat 

dan op een manier te doen die 100% werkt voor mij. Door me te richten op wat ECHT belangrijk is en 

al het andere uit te besteden.  

Ja, het is ok om ALL IN te gaan en er te ZIJN EN het is OOK ok om me terug te trekken en mijn 

ruimte in te nemen. En ik hoef niet te kiezen. Het kan alle 2, op de momenten dat het super goed voelt.  

Ik mag nu kiezen dat wat ik doe super waardevol is voor mensen. Dat ik alleen maar mijn eigen proces 

hoef te delen (want dat vind ik super leuk om te doen) en dat dat dan waardevoller is voor mensen dan 

WELK online programma dat ze volgen dan ook.  

4. Wat denk je dat ervoor nodig is om 100.000 per maand te verdienen? 

Ik WEET dat het alleen het innerlijke werk is.  

Ik WEET dat het te maken heeft met een keuze.  

Dat het geen klap te maken heeft met de voorwaarden of technische of praktische dingen. Het is 100% 

energetisch. Daarom is DIT werk het belangrijkste werk wat ik te doen heb. Voor de rest staat alles.  

En voel ik dat dan 100%? ja, zelfs dat. En waarom IS het er nog niet. Omdat ik het dus nog niet 100% 

geclaimd heb. Soms claim ik het, maar ik ben nog niet 100% van de tijd in de situatie: dit is mijn 

realiteit en er is geen andere realiteit nodig. Het is het doel om daar nu in te gaan shiften.  

Ik heb nog niet 100% de keuze gemaakt dat het kan helemaal en totaal op mijn voorwaarden en dus 

hou ik het van me af. Tijd om DAT echt te shiften en DAAR op af te stemmen.  



5. wat ben je NIET bereid te doen, laten, of in te leveren waarvan je denkt dat het nodig is om 

100.000 euro per maand om te zetten? Welk prijskaartje denk je dat eraan hangt dat je niet bereid 

bent te betalen? 

Ik ben niet bereid om veel tijd op social media door te brengen. Hoe lief ik mijn klanten ook vind en 

soms heb ik dagen dat ik het MEGA leuk vind om daar te connecten, de meeste dagen leidt het me af 

van wat ik ECHT te doen heb.  

Ik ben niet meer bereid om te veel praktische dingen te doen zoals dingen uploaden, salespagina’s of 

content pagina’s maken of mails sturen of wat dan ook.  

Ik ben niet bereid om mee te gaan in mensen hun “kleine” energie, als ze zeuren, zeiken of een energie 

van afhankelijkheid uitstralen.  

Ik ben niet bereid om de verantwoordelijkheid van mensen op me te nemen voor HUN 

manifestatiekracht.  

Ik ben niet bereid om mensen hun energie te dragen.  

Ik ben niet meer bereid om mensen hun hand vast te houden.  

Ik ben niet meer bereid om tijd vrij te maken voor dingen die niet 100% resoneren (OMG, hier zit ECHT 

schuldgevoel omheen Brigitte!) Er zijn een paar dingen die ik nog te veel doe, die ik eigenlijk los wil 

laten zoals denk ik de meet ups en de livedagen. Ik moet echt een beslissing nemen om die uit handen 

te geven. En dat heb ik een beetje gedaan, maar nog niet 100%!  

6. wat is het voordeel van die 100.000 Euro nog niet manifesteren? Wat levert dat op? 

Dat ik niet all in hoef te gaan met kiezen dat ik geld wil verdienen op mijn manier.  

Dat ik mensen niet teleur hoef te stellen met de (in mijn ogen) egoïstische keuzes die ik maak. En als ik 

dit schrijf WEET ik in mijn hart hoe het werkt. Ik WEET dat het JUIST gaat stromen als ik die 

afstemming WEL 100% zoek. EN dat is natuurlijk ook mijn doel EN wat ik aan anderen wil leren: 

100% afstemming zoeken.  

Dus ik WEET dat het niet egoïstisch is, maar soms voelt het nog wel zo.  



7. wat zou je nu (anders) doen of laten of beginnen als je NU AL die 100.000 Euro per maand zou 

verdienen? 

Ja, dat is een goede vraag. Want qua acties denk ik niet heel veel. Ik kan al heel goed die afstemming 

terug krijgen en ik zie dus precies wat er aan de hand is en ik WEET nu ook wat ik los moet laten. Ja, en 

dat is het dus precies.  

Nu ik 100.000 euro per maand verdien: 

Heb ik compleet los gelaten dat ik aan mensen hun verwachting moet voldoen.  

Ben ik ontspannen en relaxt.  

Heb ik mijn volledige ruimte ingenomen.  

Doe ik alleen de dingen die ik ECHT leuk vind.  

Deel ik gewoon mijn proces met mensen en de theorie er achter en dat is waardevoller voor hen dan 

WELK ander online programma ze dan ook volgen omdat afstemming zoeken een continue en 

voortdurend proces is.  

Is het een FEIT dat ik minimaal 100.000 euro per maand verdien. Met minder dan dat neem ik geen 

genoegen (En als ik het opschrijf, voelt dat energetisch gezien al als te weinig hoor, dus die ga ik heel 

snel uplevelen) 

Heb ik helemaal losgelaten HOE die 100.000 euro bij me komt, omdat het NOOIT gaat op de 

manieren waarop ik het verwacht.  

Is het een vanzelfsprekendheid dat er een heleboel mensen zijn die mijn werk willen volgen, omdat DIT 

werk het ECHTE werk is en ik ben een van de weinige mensen die dit op deze manier deelt en op deze 

manier laat zien.  

Trek ik gewoon automatisch en vanzelfsprekend klanten aan die de waarde hiervan inzien en die 

zonder blikken of blozen investeren hierin.  

Hoef ik NOOIT meer klanten “over te halen” omdat ik alleen maar toffe klanten aantrek die super 

enthousiast zijn om dit innerlijke werk te doen.  

(En ok, ik ben me er bewust van dat ik bij een volgende uplevel precies weer deze uitdagingen tegen ga 

komen omdat ze ook al eerder langs zijn gekomen, maar voor DIT niveau ga ik daar doorheen.)


