
 
Praktisch gedaan/ geïnspireerde acties: 

Eerst even rondgereden en muziek geluisterd om weer tot mezelf te komen :) 

Naar de Starbucks gereden. Met mijn ICT guy gebeld om eea in te regelen voor achter de schermen 

om iedereen die 2.0 heeft gevolgd toegang te geven tot de online omgeving EN om ze een aanbod te 

doen om live mee te doen met de 3.0 versie.  

Document geopend en titel voor de mail gemaakt zodat ik niet vergeet om hem later te schrijven :) 

Post geplaatst in de Geld is Liefde Community om mensen uit te nodigen voor de Community meetup 

of het event: leren geld creëren in een dag dat 30 juni plaats vindt (dat event krijg je overigens als 

BONUS bij deelname aan het online programma Geld is Liefde 3.0) 

Replay verzonden van dag 1.  

Daarna wilde ik afstemmen op dat grotere visie plaatje waar ik het op dag 1 over heb gehad, maar ik 

had een concert, dus dat moest even wachten tot de volgende dag.  

Ik ben zondag gestart met wat praktische dingen. Grappig, dat zelfs IK het diepe afstem werk nog 

steeds uit de weg ga kennelijk. Confronterend ook.  

Het is ZO veel makkelijker om je te richten op het praktische werk en die diepere gevoelens, wensen en 

verlangens en die grotere visie uit de weg gaan want onbewust weten we dat het van alles teweeg 

brengt. Maar het diepe innerlijke werk, is JUIST wat het verschil gaat maken. Dus hier gaan we dan. 

Weer even freestyle dagboeken en de afstemming zoeken.  

Wat als eerste in me opkomt is dit: Ik heb een praktisch marketing proces geleerd van Frank Kern en ik 

zag vanmorgen de eerste mail er van binnen komen (was al weer vergeten dat ie vandaag zou starten 

want we hadden hem ingepland.) En ik voelde veel weerstand.  

WAAROM kan ik me niet gewoon 100% vrij voelen om marketing te doen?  

WAAROM houd iets me kennelijk tegen om het op de makkelijke manier te doen?  

Waarom hou ik mezelf tegen om succes te hebben met een super simpel marketing proces? 
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DUS ik ga hem niet weghalen.  

Ik ga 100% IN die energie stappen van ongegeneerd marketing doen.  

En dan dat grote plaatje:  

100% afstemming. DAT is het thema van deze week.  

Daar voel ik MEGA veel energie bij. Maar ik HOEF niet te wachten om dat groots in de wereld te 

zetten totdat ik mijn nieuwe project heb. Dit doe ik NU al.  

En realiteit shiften is altijd NU in die nieuwe energie stappen.  

Ik inspireer miljoenen mensen over de hele wereld om iedere dag afstemming te vinden bij alles wat ze 

doen.  

Ik inspireer miljoenen mensen over de hele wereld om vanuit complete afstemming te leven en te 

creëren.  

Ik GELOOF hier ook in.  

En Geld is Liefde of Money is Love is daar gewoon een onderdeel van: op de meest afgestemde 

manier geld verdienen en je business opbouwen.  

En het is mijn plicht om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met een leven leven compleet 

vanuit afstemming en daar geloof ik gewoon 100% in.  

Dus wat mag en kan er nu ontstaan?  

Wat mag en kan ik vandaag creëren?  

Wat mag en kan er vandaag door mij heen ontstaan?  

Wie BEN ik als ik die persoon ben die miljoenen mensen over de hele wereld inspireert om compleet 

vanuit afstemming te leven?  

En ik moet nu denken aan het Katy Perry concert van gisteren.  

De energie die op gang gebracht werd.  

Ja, het was een show, maar aan de andere kant was het gewoon een groep mensen op een podium die 

af stemmen op het neerzetten van iets moois en IN die energie stappen.  

Dat het gewoon een gegeven is dat AL die mensen naar haar toe komen, want ze is Katy Fucking 

Perry.  

DAT is wat er voor mij nodig is dat het gewoon een gegeven is dat miljoenen mensen mijn werk volgen.  

Ik zet een show neer als het gaat om het leiden van een afgestemd leven.  



Ik creëer meesterschap op mijn eigen manier.  

Ik genereer die energie op mijn eigen manier.  

Ik heb ook wel iets met het woord popster, maar dan de popster van afstemming :) 

En dit voelt MEGA goed. Inspiratie en ideeën racen door mijn hoofd heen nu.  

Ik neem even wat tijd om wat praktische dingen op een rijtje te zetten, mijn takenlijst overzichtelijk te 

maken, boodschappen te doen en een lange wandeling te maken om mijn hoofd weer leeg te krijgen :)


