
 
Iets meer over mij.  

Hoe werkt de WvA? 

1. Vraag/ intentie. 

2. Onderzoeken welke overtuigingen daar achter zitten.  

3. Die overtuigingen helen en 

4. Een nieuw geldverhaal schrijven. 

5. Daar iedere dag op afstemmen. Iedere dag je geest voeden met nieuwe mogelijkheden. 

6. Iedere dag de acties nemen die afgestemd zijn op je NIEUWE realiteit. 

7. BLIJVEN leren over geld manifesteren. Start weer bij 1!  

Wat is afstemming?  

Geen plan of proces, maar alleen wat voor jou super goed voelt.  

Waarom voelde deze 6 dagen bijvoorbeeld afgestemd voor mij?  

Dit is wat ik letterlijk opschreef in mijn afstemdagboek:  

“Er komen altijd genoeg klanten.  

Ik weet precies wat er voor nodig is. En dat is allemaal gewoon super goed geregeld.  

Ik mag geld gewoon moeiteloos ontvangen.  

Ik hoef zelf geen intenties en doelen te zetten want ik krijg altijd MEER dan waar ik om vraag. Het 

leven regelt het ook gewoon voor me.  

Blegh …. dat is zo NIET hoe het werkt. Ik ga daarmee mijn verantwoordelijkheid gewoon uit de weg.  

IK moet een doel stellen en vervolgens de shit weghalen.  

ALS ik volgende week 150 aanmeldingen wil, dan moet ik kijken wat ik denk dat er voor nodig is.  

Ik moet niet afwachten.  

Ik moet niet voor me uit schuiven. Ik moet gewoon die acties nemen.  

Kijk het is ook heel simpel, want als ik mensen op iedere manier mogelijk help om MEER geld te 

verdienen, dat is alles wat er voor nodig is.” 
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Maar goed, dan moet IK dus meer geld verdienen.  

Je kunt niet andere mensen ergens mee helpen als je het zelf niet doet.  

Ik merkte dat ik door bepaalde weerstanden heen moest breken met geld en hoe beter dan openbaar 

dingen delen?  

Dus deze challenge heeft 3 redenen: 

Mijn eigen weerstanden over geld los laten.  

Jouw helpen om meer geld te manifesteren.  

Je uitnodigen om mee te doen aan het Geld is Liefde programma.  

Uitgangspunten bij manifestatie deze week: 

Deze stappen lopen allemaal door elkaar heen.  

Manifestatie is geen stappenplan, maar het is jouw eigen afstemming volgen.  

Wat voelt als de eerstvolgende logische stap? 

1. Het is al een FEIT.  

In hoeverre geloof je dat? 

Wat zijn je overtuigingen daarover?  

2. Wat zijn je diepste overtuigingen over je doel (Je huidige geldverhaal)?  

Freestyle dagboeken over wat je huidige geldverhaal is EN draai dat verhaal vervolgens om.  

Hoe weet je wat die overtuigingen zijn?  

Dat WEET je. Of vraag aan het Universum om er achter te komen. Hoe vaker je oefent met 

dagboeken, hoe makkelijker het wordt.  

Voorbeelden van huidige geldverhalen die ik tegenkwam:  

“Ik ben het waard.” 

“Ik manifesteer …. vanuit moeiteloosheid.” 



Andere dingen die ik uit de comments heb gehaald: “Zou leuk zijn.” Daar zit geen manifesteer power 

achter.  

Je moet een reden hebben. een must, must, must. Geld manifesteren is vaak oncomfortabel en dan ga 

je het niet doen.  

“40.000 als richtlijn.”  

Wees specifiek! Is 30.000? ook goed? 20.000?  

3. Schrijf je nieuwe geldverhaal.  

4. Maak het makkelijk.  

Affirmatie: het is  super simpel om deze week 40.000 euro te manifesteren!  

Oefening: alle manieren waarop dat geld bij je kan komen.  

Deze oefening helpt je om te gaan geloven dat het haalbaar is. Ja, het HOE is aan het Universum (zie 

ook punt 5) maar dit helpt je om te gaan voelen dat het daadwerkelijk mogelijk is.  

5. Hoe WAT is aan jou, het HOE is aan het Universum.  

Wees specifiek.  

6. Geef jezelf toestemming!  

7. Als je denkt dat iets niet mogelijk is, heb je 3 keuzes: 

1. Of je doet wat je denkt dat er voor nodig is om je gelddoel te halen. 

2. OF je shift je overtuiging. 

3. OF je stelt je doel bij.  

UItwerking opdracht 2,3 en 4:  

Mijn overtuigingen over het manifesteren van deze 40.000: 

In de eerste instantie voelt het als iets HEEL groots.  

Ik heb nog NOOIT 40.000 euro in een week verdiend, dus wie zegt dat dat nu kan gaan komen?  



Maar ik HEB mijn lancering. En 40.000 euro is technisch gezien 150 aanmeldingen waarvan er 20% 

in een x betaald.  

Maar dan moet ik dus het vertrouwen hebben dat er 150 aanmeldingen komen en ik weet niet of ik 

daar vertrouwen in kan hebben.  

Technisch gezien moet het lukken.  

Maar goed: dat voelt nog niet als: supersimpel, dat gaan we doen, het IS er al, eerstvolgende logische 

stap.  

MAAR geld kan overal vandaan komen.  

En ik BLIJF ook openstaan voor alle manieren waarop geld bij me kan komen.  

Op welke manieren kan geld nog meer naar me toekomen?  

* Ik mail de oud 2.0 deelnemers hoe dan ook dat ze een gratis upgrade krijgen naar 3.0. Ik kan ze een 

aanbod doen om live mee te doen met 50% korting. Maar goed, dat soort acties hebben nog nooit 

HEEL veel resultaat gebracht, maar alle kleine beetjes helpen.  

* Ik kan strategiesessies doen, bv voor 1 op 1. Maar goed, dat WIL ik eigenlijk niet. OF ik kan ze Bob of 

de coaches laten doen. Maar goed, voelt nog niet helemaal afgestemd.  

* Ik kan het event en de meetup los verkopen.  

* Ik kan wat dan ook los lanceren.  

Maar ik wil deze week niet NOG een lancering er tussendoor doen. Maar goed. Alles vanuit 

geïnspireerde actie.  

Ik maak het MAKKELIJK om te zien dat ik 150 aanmeldingen kan krijgen.  

Maar goed IETS daaraan voelt raar als ik dat zeg.  

Iets daaraan voelt niet afgestemd.  

Ik kan mijn vinger er (nog) niet opleggen.  

Eerst even afstemmen om weer meer ruimte te creëren:  

Ik sta helemaal open om geïnspireerde acties te krijgen.  

Geld komt van alle kanten naar me toe.  

Het is SUPER simpel om 150 aanmeldingen te krijgen voor het Geld is Liefde programma.  



Ik krijg altijd ongeveer 100 aanmeldingen voor dit programma, dus waarom zouden het er nu minder 

worden.  

De overtuiging is dat iedereen die mee wilde doen, mee heeft gedaan. Ergens weet ik dat het onzin is.  

Dus hoe kan ik die overtuiging loslaten OF hoe kan ik mijn bereik vergroten, een van de 2? Laat maar 

zien Universum.  

Wat er wel in me opkomt is dit: Ik KAN de eerste zoveel mensen die zich aanbieden een super toffe 

bonus geven. Een MEGA toffe bonus. Als het wat stroomt, dan krijg ik misschien al meer het 

vertrouwen dat dit gaat lukken.  

Wat ook in me opkomt is dit: ik kan Veronique haar bolletjes systeem gebruiken. Om echt dat inzicht te 

krijgen van het aantal aanmeldingen.  

Dat is in ieder geval iets wat ik ga doen.  

En laat me dan maar zien Universum, wat is er voor nodig om deze week 150 MEGA toffe 

aanmeldingen te krijgen voor mijn Geld is Liefde programma.  

Nog een geïnspireerde actie: mijn coach mailen om te kijken of zij me hier mee wil helpen om op af te 

stemmen.  

NOG een geïnspireerde actie: maandagochtend met de Mastermind met Veronique hierover sparren.  

Ik zou nog een FB advertentie kunnen zetten op de 40K in 6 dagen challenge? Even op invoelen. Het 

voelt zo gehaast om dat nu nog te doen en het laatste wat ik wil is dat de fun er van af gaat. Nu in 

ieder geval dus GEEN geïnspireerde actie.  

Wat ik WEL kan doen is een lijst maken van 25 redenen waarom het super waardevol is voor niet 

minder dan 150 mensen om zich aan te melden voor Geld is Liefde 3.0.  

En wat is nu ook eigenlijk 150 mensen?  

Iedereen loopt te zeuren over geld.  

Iedereen heeft het moeilijk met geld en dan heb ik een super mooi programma wat ze daarmee helpt, 

waarom zouden mensen ook niet in de rij staan om hier ja tegen te zeggen?  

En ik denk ook echt dat ik dat VEEL breder en grootser mag trekken en dat het ook HEEL erg te 

maken heeft met verder IN die grote visie duiken. Wat wil ik nu ECHT bereiken met dit programma? 

Daar ga ik zo ook nog even verder over schrijven.  



Qua mindset en andere dingen die er in me opkomen:  

EN het gaat uiteindelijk ook niet om die 100.000.  

het gaat er om dat we het huis kunnen kopen en dat ik alle rekeningen kan betalen en de vliegtickets.  

Ik WEET dat bij het huis iets zit dat ik ook nog naar voren aan het schuiven ben. DUS het wordt tijd om 

maandagochtend gelijk de makelaar te bellen en het gewoon te gaan DOEN. Die must must must te 

creëren. 


