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Inleiding 
 

De Wet van Aantrekkingskracht is een geweldige, magische Wet 
die je kan helpen om het leven van je dromen te creëren.  

 

Maar heel vaak wordt deze Wet nog verkeerd begrepen. 

 

Soms denken mensen: “Als ik maar genoeg aan iets denk en als ik 
maar positief denk, dan verschijnt het vanzelf in mijn leven.” 

Nu lijkt de Wet van Aantrekkingskracht soms werkelijk magisch, 
maar op deze manier werkt de Wet toch echt niet.  

 

De Wet van Aantrekkingskracht heeft veel meer dan dit om het 
lijf en er zijn veel nuances in de Wet van Aantrekkingskracht.  

Het heeft me jaren en jaren gekost om de Wet te kunnen 
doorgronden, maar nu ik de Wet van Aantrekkingskracht met 
heel mijn wezen en met iedere cel van mijn lijf begrijp, gebeuren 
er prachtige dingen in mijn leven en in mijn bedrijf. En het is mijn 
missie en grootste passie om die informatie met jou te delen 
zodat jij ook alles in je leven kan manifesteren waar je naar 
verlangt!  

 

In dit boek ga ik met je delen hoe de Wet van Aantrekkingskracht 
ECHT werkt en hoe jij de Wet voor  je kan laten werken en 
meester kan worden over jouw eigen leven en jouw eigen 
onderneming zodat ook jij al je dromen en verlangens kan 
manifesteren.  
 

Ik weet dat jij ook verlangt naar “meer.”  

Ik weet dat jij ook, diep van binnen, weet dat het leven je heel 
veel te bieden heeft, maar dat je het soms net niet voor elkaar 
krijgt om je dromen ECHT in realiteit om te zetten.  

 

Dat weet ik omdat ik ook ooit op dat punt ben geweest.  
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Het is mijn doel en mijn missie om jou voorbij dat punt te helpen. 
Het is mijn doel om jou te helpen om erachter te komen waar je 
nu precies naar verlangt en om al je dromen en verlangens 
vervolgens in realiteit om te zetten.  

 
Om dat te kunnen doen heb je minimaal een aantal dingen nodig:  

1. Kennis van de Wet van Aantrekkingskracht en bewuste creatie.  

Je moet gaan leren hoe jij jouw realiteit creëert zodat je een hele 
krachtige bewuste creator van jouw leven kan worden.  

2. Visie en focus.  

Je moet een visie creëren over wat je precies wil met je leven en 
je werk of je onderneming. En die visie moet gedetailleerd zijn en 
ECHT gaan leven in je bewustzijn. Dat doe je door je er iedere dag 
op af te stemmen.  

3. Doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, drive en enthousiasme.  

4. Inzicht in wat jou precies tegenhoudt om het leven en de 
onderneming van jouw dromen te creëren.  

EN natuurlijk wat je kan doen om voorbij die blokkades te komen.  

5. Een groep mensen die jou steunt, no matter what!  

Gelijkgestemde en mentoren die jou begrijpen en die jou 
aanmoedigen, bij ALLES wat je doet. Een groep mensen die je als 
je zielsverwanten ziet en die precies dezelfde dingen willen in het 
leven als jij.  

6. Actie! 

Je moet gaan leren om geïnspireerde actie te kunnen nemen: 
actie die super goed aanvoelt zodat je nooit meer hoeft te 
twijfelen of je wel de juiste stappen neemt.  

 
Een aantal van die dingen ga ik je in dit boek meegeven, omdat je 
immers maar zo veel kwijt kunt in een boek. En met een aantal 
dingen ga ik je de komende maanden verder helpen (als je er voor 
gaat kiezen om met mij verder te co-creëren.)  

Het is mijn missie om jou te helpen om een bewuste creator te 
worden zodat jij jouw dromen kan gaan leven in plaats van er 
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alleen maar over te dagdromen en halve stappen te nemen. Dit 
klinkt misschien hard, maar het is precies wat mijn doel is. Het is 
mijn doel om jou aan te moedigen, om je te leren hoe je jouw 
leven creëert en hoe je met wat je weet een meer dan geweldig 
leven en een vervullende onderneming kan creëren voor jezelf: 
een leven waarin je ALLES kan manifesteren waar je naar 
verlangt.  

Ik geloof namelijk dat we ALLES kunnen creëren waar we naar 
verlangen.  

Ik geloof dat ieder verlangens realiteit kan worden.  

Hoe vaak ik mensen wel niet heb horen zeggen: “Maar we moeten 
toch realistisch blijven?” of  

“Je kan toch niet alles hebben wat je wil.” of nog een andere 
favoriet: 

“Je moet nu eenmaal keuzes maken in het leven.” 

 

Maar daar geloof ik niet in! En ik hoop jij straks ook niet meer! 
 
Het is ECHT mijn missie om deze beperkende uitspraken 
overboord te gooien en een energetische ruimte te creëren 
waarin jij een leven (EN een onderneming) kan creëren die 
helemaal passen bij wie JIJ bent.  
Ik wil dat je een leven en een onderneming kan creëren dat op de 
meest pure manier resoneert met de roep van JOUW ziel.  
Ik wil dat jij je helemaal thuis gaat voelen in jouw leven en dat je 
op de meest diepe manier voelt dat het leven echt prachtig en 
moeiteloos kan zijn, als je leert hoe je jouw leven en jouw 
onderneming op een hele bewuste manier creëert. MET de Wet 
van Aantrekkingskracht.  
En om dat mogelijk te maken is het soms nodig dat ik je even 
wakker schud. Ik heb ook geweldige mensen in mijn leven die mij 
wakker hebben geschud, en dit nog steeds af en toe doen. Laat 
mij die persoon voor jou zijn!  
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In dit boek ga ik je leren hoe de Wet van Aantrekkingskracht 
precies werkt in de praktijk en hoe jij ook de kracht van deze Wet 
aan kan wenden om fantastische dingen te realiseren in je leven. 

 

Ik voel mezelf soms wel eens een soort ambassadeur van de Wet 
van Aantrekkingskracht en in wezen ben ik dat ook.  

Er zit een hele diepe drive in mij om alles te leren wat ik kan over 
hoe wij onze realiteit creëren en om dat vervolgens met zo veel 
mogelijk mensen te delen.  

Die drive komt enerzijds vanuit een plek diep in mij die ik niet kan 
verklaren en is anderzijds ontstaan door wat ik in het verleden 
heb meegemaakt. Ik heb periodes gekend waarin ik totaal niet 
gelukkig was. Mijn leven kenmerkte zich door verslavingen, 
depressies en burn-out. Ik was echt een slachtoffer van mijn 
leven. Ik voelde ergens diep van binnen wel dat er “meer” 
mogelijk was en er leefden allerlei dromen en verlangens in mij, 
maar wat ik ook deed, niets lukte om echt iets wezenlijks te 
veranderen aan mijn leven.  

 

Vooral omdat ik geen idee had dat wij zelf ons eigen leven 
creëren.  

Ik ga nu niet dieper in op wat ik heb ervaren. In de mails die ik je 
stuur en de blogs die ik schrijf, deel ik meer met je over wat ik 
heb meegemaakt en hoe dat allemaal precies veranderd is voor 
mij.  
 

De belangrijkste reden dat mijn leven nu totaal anders is dan een 
paar jaar geleden is omdat ik kennis heb gemaakt met de Wet 
van Aantrekkingskracht.  

Deze Wet komt nooit “zomaar” in ons leven. De Wet komt in ons 
leven als we er klaar voor zijn en als we vragen beginnen te 
stellen over het hoe en waarom van het leven. Misschien ben jij 
die vragen al lang geleden gaan stellen en misschien ben je je er 
pas net bewust van geworden dat er veel meer mogelijk is dan je 
tot nu toe dacht. Waar je je ook bevindt op jouw reis, het is 
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helemaal ok. Iedere bewuste creator kan waardevolle dingen uit 
dit boek halen. En iedere stap is een onmisbare stap in het geheel 
en neem je op precies de juiste tijd.  

 

Sinds ik voel en begrijp hoe wij ons leven creëren, heb ik 
prachtige dingen kunnen manifesteren in mijn leven EN in mijn 
onderneming.  

En dan heb ik het niet alleen over materiële zaken, maar vooral 
over zaken die mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling 
bevorderen. 

Ik heb het over de onbeperkte creativiteit die ik nu toe kan laten 
in mijn leven. 

Ik heb mijn missie ontdekt en heb hier een geweldige 
onderneming om heen gecreëerd.  

Ik heb het over het geluk dat ik van binnen gevonden heb. 

Ik heb het over de stroom van moeiteloosheid en flow die ik nu 
heel vaak ervaar in mijn leven. 

En ik heb het over de overvloed waar ik echt op een diep niveau 
contact heb kunnen maken.  

 
Want het is geweldig om vakanties, auto’s, een huis of een relatie 
te kunnen manifesteren, maar de Wet van Aantrekkingskracht 
kan ons ZO veel meer geven. Dit zijn slechts de oppervlakkige 
dingen. Waar het ECHT om gaat is dat je vervulling kan vinden op 
het diepste niveau, op ieder gebied van je leven. 

Waar het ECHT om gaat is dat je iedere ochtend wakker wordt en 
dat je WEET dat je het leven leidt waarvoor je bent geboren.  

Je kan niet wachten om aan het werk te gaan omdat je weet dat 
je het werk doet dat ECHT bij je past. Je werk sluit naadloos aan 
op je zielsmissie en je merkt iedere dag dat je echt een verschil 
kan maken in het leven van anderen.  

En dit werk en alle mensen op wie jij een impact hebt en die jou 
daarvoor rijkelijk belonen, stellen je in staat om de ideale lifestyle 
voor jezelf te creëren.  
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Iedere dag geniet je van alles dat je in je leven hebt: alle prachtige 
mensen en alle prachtige en vervullende dingen die je mag doen.  

Maar het allerbelangrijkste is hoe jij je iedere dag voelt: sterk, 
krachtig, vol zelfvertrouwen en geliefd. Vooral heel erg geliefd.  

 
Als je denkt dat dit niet kan en dat dit een utopie is, denk dan nog 
maar een keer na.  

Ik heb ECHT mogen ervaren dat het leven alleen maar de 
beperkingen kent die we ZELF in ons hoofd hebben.  

De Wet van Aantrekkingskracht en de Wetten van Creatie leren 
ons dat ALLES mogelijk is. We kunnen alles creëren in ons leven 
waar we naar verlangen.  

In dit boek wil ik je laten zien hoe je de Wet van 
Aantrekkingskracht voor je kan laten werken in je leven.  

De Wet van Aantrekkingskracht is er altijd. Deze Wet werkt altijd, 
of je er nu weet van hebt of niet. Als je leert hoe je de krachtige 
energieën in je leven kan sturen, kan je richting geven aan je 
leven als nooit te voren. 
 

We zijn allemaal de schepper en creator van ons eigen leven. Als 
we deze kracht in onszelf ontdekken, dan kunnen we prachtige 
dingen creëren in ons leven. 

Het ontdekken van de Wet van Aantrekkingskracht is hiervan een 
hele belangrijke stap. 
 

De Wet van Aantrekkingskracht is al lang niet meer een of 
andere ‘mysterieuze’ of ‘woowoo’ wet die alleen gesnapt wordt 
door ‘zweverige’ mensen. Want ik ben zelf alles behalve zweverig.  

Opgevoed door mensen die de nuchterheid zelven zijn had ik 
altijd een hoog ‘doe maar vooral normaal’ gehalte in mij en dat is 
echt niet helemaal verdwenen nu ik niet meer bij mijn ouders 
woon.  

Maar wat ik heb geleerd is: als je een bijzonder leven wil creëren 
en als je geen genoegen meer wil nemen met ‘normaal’ en ‘zoals 
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het hoort’ maar wil gaan voor buitengewoon en bijzonder, dan zul 
je je geest en bewustzijn op moeten rekken.  

Dan zul je met je gedachten en met je voorstellingsvermogen 
moeten gaan waar je nog nooit geweest bent.  
 

Je hersenen fungeren als een zender en ontvanger van energie 
en vibratie.  

Mensen zoals Thomas Edison en Albert Einstein zeiden dat 
beiden jaren geleden al. Zij zeiden al dat ook gedachten eigenlijk 
‘dingen’ zijn.  

Iedere gedachte die je “uitstraalt” draagt een bepaalde vibratie 
met zich mee.  

En ieder gevoel en iedere emotie die je uitstraalt brengt een 
bepaalde frequentie voort.  

 

“Je krijgt waar je het meeste aan denkt.” -- Earl Nigthengale 
 

Voel je het wel eens als iemand naar je kijkt? Of dat er veel 
gebeurd is als je een kamer in loopt? 

DAT is de energie die je voelt.  

Dat zijn dingen die we allemaal heel normaal vinden, en 
persoonlijk vind ik het de hoogste tijd dat Universele Wetten, 
gevoel, energie, intuïtie EN de Wet van Aantrekkingskracht ook 
dingen zijn waar we moeiteloos over kunnen praten alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is, want dat IS het eigenlijk ook.  

 

Stel je eens voor hoe de wereld er uit zou zien als dit soort 
onderwerpen open besproken zouden worden op tv, in de 
politiek, in ziekenhuizen, op scholen en ga zo maar door.  

Als we de Wet van Aantrekkingskracht mee zouden nemen in 
beslissingen die we nemen op wereldniveau?  

Als (wereld) leiders openlijk zouden praten over woorden als 
vibratie, afstemming, verlangen en creatie?  
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Het is ZO ontzettend belangrijk om bekend te worden met de 
Wet van Aantrekkingskracht en het te gebruiken om je leven mee 
te creëren, want als je het NIET doet, dat zal je blijven stoeien in 
je leven en onbewust dingen creëren die je liever niet wil 
aantrekken in je leven.  
 

Je kan alles manifesteren met de Wet van Aantrekkingskracht en 
ik heb de afgelopen jaren heel veel gemanifesteerd. Maar het 
allerbelangrijkste dat de Wet mij heeft gebracht is dat ik mijn 
leven terug heb gekregen.  

Ik heb mijn leven in eigen hand genomen en ik ben meester 
geworden over mijn leven EN nu ook van mijn onderneming. 
PRECIES zoals de titel van dit boek aangeeft.  

En ik kan je niet vertellen hoe goed dit voelt.  
 

Want vakanties, een leuke auto, een mooie badkamer of geld op 
je bankrekening is allemaal super fijn. Ik ben iedere dag heel 
dankbaar voor alle materiële dingen die ik in mijn leven heb. 
Maar het betekent NIETS als je niet gelukkig bent, als je niet 
sterk en krachtig bent en als je niet het gevoel hebt dat je de 
regisseur van je eigen leven bent, als je niet je ware missie leeft 
en ECHT iets voor anderen kan betekenen vanuit het diepste van 
je ziel.  
 

Ooit ervaarde is het leven als iets dat me ‘overkwam.’  

Maar nu niet meer.  

Nu voel ik me echt als een krachtige (co) creator van mijn eigen 
leven.  

Ik co-creëer mijn leven samen met alle andere prachtige mensen 
in deze realiteit EN met alle spirituele, Universele en Goddelijke 
krachten en energieën die er zijn.  

Het is een samenspel. Niets staat los van elkaar.  

Het leven kan soms heel erg ingewikkeld zijn, maar het is nog 
veel ingewikkelder als je niet weet hoe het leven werkt. 
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Ik merk een wereld van verschil in het leven dat ik leidde en de 
persoon die ik was VOORDAT ik de Wet van Aantrekkingskracht 
kende en nu ik de Wet heb geïntegreerd in ieder aspect van mijn 
leven.  

 

En ik ben heel erg benieuwd op welk deel van je reis jij je nu 
bevindt. 

Heb je net kennis gemaakt met de Wet? Heb je net je eerste boek 
gelezen of heb je misschien een aantal keer gehoord of gelezen 
over de Wet?  

Of heb je je er al meer in verdiept omdat je langzaam maar zeker 
ziet hoe groots het effect is van de Wet op jouw leven? 

 

Waar je je ook bevindt, het is waarschijnlijk nog maar het begin 
van je reis.  

Ik vind het wel eens grappig dat mensen denken dat ze 2 of 3 
boeken lezen over De Wet van Aantrekkingskracht of een keer 
een workshop volgen dat ze denken dat ze “er zijn.” Het is 
onmogelijk om een boek als The Secret te lezen en alle 
antwoorden te hebben.  

 

Als je “het geheim” namelijk hebt geleerd betekent dat nog niet 
dat je het ook echt toe kan passen op je leven en dat je ECHT in 
staat bent om met de Wet je leven te transformeren.  

Dat heeft tijd nodig.  

Tijd, toewijding, inspiratie en dagelijkse geïnspireerde actie. Als je 
een paar maanden lang iedere dag met de Wet van 
Aantrekkingskracht bezig bent, zul je pas ECHT een verschil gaan 
merken.  

Dat is ook precies de reden dat ik mijn Geld is Liefde Community 
gestart ben en dat ik het gratis Geld is Liefde Manifestatie 
Dagboek weggeef. Want het is geweldig als je dit boek leest en 
het zal je beslist inspireren zoals je waarschijnlijk al heel vaak 
geïnspireerd bent in je leven na een boek, workshop of 
programma. En misschien blijft dat super fijne gevoel een paar 
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uur, of zelfs een paar dagen bij je. Maar als het weer weg zakt, 
ervaar je weer dat ‘gat’ van binnen en komen al die vragen weer 
omhoog die eigenlijk nog niet beantwoord zijn en ervaar je nog 
steeds onvervulde verlangens.  

Daarom stuur ik niet alleen op inspiratie maar geef ik je via mijn 
programma’s alle handvatten om echt een PROCES mee te 
maken. Een SHIFT.  

Want als je dat proces ERVAART en je leert echt hoe je dagelijks 
een bewuste creator van jouw leven wordt …. dan komt er een 
punt en dan kijk je terug in de tijd en herken je je leven niet meer. 
Dan sta je er van te kijken wat voor grote stappen je hebt 
genomen om een belachelijk korte tijd terwijl je jaren daarvoor 
alleen maar gestoeid hebt.  
 

ZO is het voor mij in ieder geval gegaan en voor heel veel van 
mijn klanten die er ook voor hebben gekozen om op te houden 
met onbewust creëren en reageren op omstandigheden.  

Maar die de keus hebben gemaakt om meester te worden over 
hun eigen leven en hun leven op een bewuste manier te gaan 
creëren.  

En er is geen reden dat dat voor jou niet op precies dezelfde 
manier kan gaan!  
 

In dit boek ga ik met je delen wat de Wet van Aantrekkingskracht 
precies is en hoe je deze Wet voor je kan laten werken.  

Daarnaast ga ik met je delen wat je allemaal kan manifesteren in 
je leven door de Wet in je leven te integreren en ik deel met je 
waarom de Wet soms niet lijkt te werken.  
 

Mijn wens is dat dit boek ECHT een verschil kan maken in jouw 
leven en dat het je invalshoeken laat zien, waar je je tot nu toe 
nooit bewust van was. Want DAT is een transformatie: als je 
dingen op een andere manier gaat bekijken en vervolgens iets 
verandert in je leven waardoor je leven ook daadwerkelijk mooier 
en beter wordt.  
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Laat me gerust weten wat je hebt ervaren tijdens of na het lezen 
van dit boek en meld je aan voor mijn gratis Facebookgroep: 
Mastermindgroep voor Bewuste Creators. Daar kun je vragen 
stellen over de Wet van Aantrekkingskracht en Bewuste Creatie 
en kun je co-creëren en delen!  

HIER vind je de Faceboogroep.  
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Wat is de Wet van Aantrekkingskracht? 
 

De Wet van Aantrekking is, natuurlijk mede dankzij The Secret, 
de bekendste Wet van alle Universele Wetten. Er zijn nog vele 
andere Universele Wetten.  

In mijn online programma ‘Creëer jouw leven met de 12 
Universele Wetten’ (Die je kunt volgen in de Geld is Liefde 
Community) behandel ik ze allemaal: 

 

De Wet van Eenheid, 

De Wet van Vibratie, 

De Wet van Permanente transmutatie van energie, 

De Wet van Overeenstemming, 

De Wet van Oorzaak en gevolg, 

De Wet van Compensatie, 

De Wet van Handeling, 

De Wet van Ritmische beweging, 

De Wet van Betrekkelijkheid, 

De Wet van Polariteit en 

De Wet van Overvloed. 

 

In dit boek beperk ik mij echter tot de Wet van 
Aantrekkingskracht. 

 

In het kort komt de Wet hierop neer: je trekt de zaken in je leven 
aan die een match zijn met de energetische frequentie die je 
uitstraalt. 

 

Wat met elkaar overeenstemt, trekt elkaar aan. 

 

“Als je een vibratie aanbiedt, werken de Universele krachten met 
elkaar samen om jouw verlangens te realiseren. Jij bent echt het 
centrum van het Universum.” – Abraham Hicks 
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Je vibratie (de energie die je uitstraalt) wordt geproduceerd door 
je gedachten, gevoelens, intenties en overtuigingen. Kortom: je 
bewustzijn. 

Het betekent dus niet dat als je ergens aan denkt of positieve 
gedachten uitstraalt, dat je automatisch krijgt wat je wilt. 

 
Waar je je aandacht op richt, en wat je in je bewustzijn brengt, 
trekt zaken aan in je leven met een vibratie die hiermee matcht, 
of dit nu gewild of ongewild is. 

Liefde en vreugde brengen prachtige zaken in je leven die je meer 
liefde en vreugde brengen. 

Angst en frustratie brengen zaken in je leven die je meer angst 
en frustratie geven. 

“Jij bent een creator. Je creëert met iedere gedachte. Je creëert 
vaak onbedoeld, omdat je krijgt waar je je aandacht op richt, of 
dit nu gewild of ongewild is. Maar je weet of iets gewild of 
ongewild is door te luisteren naar hoe het voelt.” – Abraham 
Hicks 

 

Het is dus belangrijk om je bewust te worden van de energie die 
je uitstraalt. 
 

Als je op dit moment naar je fysieke leven kijkt, zal het duidelijk 
worden wat de overheersende vibraties zijn die je de afgelopen 
periode hebt uitgestraald.  

 

Wat zie je in je leven? 

Zie je Liefde of heb je het gevoel dat je geen liefde waard bent of 
hou je mensen (onbewust) op afstand en durf jij jezelf niet echt te 
laten zien zoals je bent? 

Zie je passie en vervulling of sleep jij je iedere dag naar een baan 
waarvan je weet dat deze niet echt bij je past? 

Zie je overvloed of kom jij altijd maar net rond en leef je van 
maand naar maand? 



		

16	 Word	meester	van	jouw	leven	en	jouw	onderneming	met	de	Wet	van	Aantrekkingskracht
 	

	 	

 
Wat je in je leven ziet en ervaart op dit moment, is een 
spiegelbeeld van je bewustzijn.  
En als je kijkt naar wat je op dit moment ervaart in je leven, word 
je je vaak ook bewust van wat er nog NIET is in je leven.  
	 
Het vaststellen van een verlangen begint altijd met de 
constatering dat er nog iets ontbreekt in je leven.  

Stel je wilt niets liever dan een relatie, maar er is niemand in je 
leven waar je je hart aan kan geven en waar je je leven mee kan 
delen. 

Iedere dag word je geconfronteerd met het feit dat jij niemand 
hebt om je leven mee te delen. 

Als je mensen ziet die samen zijn, voel jij altijd het gemis van die 
ene bijzondere persoon die je compleet zal maken. 

Maar door je bewustzijn te richten op het gemis dat je voelt, zal 
dit gevoel alleen maar groter worden. Je zal pas liefde 
aantrekken in je leven als je zelf vervuld bent met liefde en het 
gemis in jezelf hebt weten te helen. 

 
Het is logisch en ergens ook noodzakelijk om je bewust te worden 
van het onvervulde verlangen. Want dit gemis van wat er nog 
niet is, laat je zien wat je WEL wilt.  

Maar door je bewustzijn alleen op het gemis te richten, is er geen 
ruimte in je	leven voor de liefde waar je zo naar verlangt. 

 

Stel jezelf nu eens de volgende vraag: 

Is er op dit moment iets wat je wil manifesteren in je leven? 

 

Denk aan hetgene in je leven dat je het allerliefste in je leven 
binnen wilt halen. Of dat nu liefde, geld, balans, succes of 
gezondheid is. 

 

Stel jezelf nu eens de vraag: Is er echt ruimte in je leven om je 
verlangen te verwelkomen? 
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Stel je wilt een relatie. 

Is er ruimte voor een relatie? Is er ruimte voor een partner in je 
huis? 

Is er plek voor zijn of haar spullen en kleding? 

Is er ruimte in je dagelijkse schema voor wat je wilt manifesteren? 

Voelt het veilig om een relatie te hebben?  

 
Stel je wil jouw droombaan. 

Ben je ruimte aan het creëren in jouw leven voor een droombaan? 
Ben jij de beste werknemer die je kan zijn in je huidige werk? 
Lever jij altijd zo veel mogelijk waarde aan je klanten en collega’s?  

Ben jij op je huidige werk degene die je zou zijn als je die 
droombaan zou hebben? 

Waardeer je jezelf? 

 

Stel je wil jouw droomonderneming creëren. 

BEN je die persoon al die zijn boodschap en missie verkondigt en 
die het DURFT om een verschil te maken in het leven van heel 
veel anderen? BEN je de persoon die durft te gaan waar andere 
mensen niet durven te gaan en die een sprong in het onzekere 
wil nemen? BEN je de persoon die bereid is om energie, tijd en 
geld te investeren in jezelf en je bedrijf?  

 
Stel je wil rijk worden. 

Is er ruimte in je leven voor overvloed? 

Is er ruimte voor mooie spullen of staat je huis vol met troep? 
Waardeer jij geld en mooie dingen of oordeel je over mensen die 
het allemaal goed voor elkaar hebben?  

Geef jij jouw geld uit met een gevoel van dankbaarheid en 
vreugde of ben je bang voor geld en houd je het daardoor op 
afstand? 
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“Rijkdom heeft niets te maken met wat je hebt, maar met wie je 
bent.” – Bob Proctor 

Stel je eens voor een paar minuten voor hoe je leven eruit zou 
zien als je verlangen al gemanifesteerd zou zijn. 

 
En vergelijk dat nu eens met hoe je leven er nu uitziet. 

Zoek letterlijk de verschillen. 

Op welke gebieden wijkt je leven nu af van het leven dat je graag 
zou willen hebben? 

 
Bewuste creatie gaat er om dat je iedere dag afstemt op je 
droomleven en dat je iedere dag geïnspireerde actie neemt die je 
weer dichter bij je droomleven brengt,  

Al mijn programma’s zijn daarop gericht! En ook dit boek zal je op 
weg helpen!  

Als al je gedachten, gevoelens en acties er op gericht zijn om je 
droomleven te creëren, dan ga je er vanzelf komen. Dat kan niet 
anders! DAT is de Wet van aantrekkingskracht. 

 
Vaak nemen mensen pas actie om de dingen echt anders te doen 
als hun huidige realiteit te veel pijn doet en als ze tegen zichzelf 
zeggen: “Dit trek ik niet meer. Er MOET echt iets gaan 
veranderen.” 

En soms wachten ze letterlijk totdat ze zijn ingestort en ervaren 
ze een burn-out, een depressie of wat dan ook, zoals ik jaren 
geleden.  

Je kan dan letterlijk ziek worden en geheel uit balans zijn omdat 
je de verlangens die diep van binnen aanwezig zijn niet erkent en 
in het leven durft te zetten.  
 

Het ervaren van deze onvervulde verlangens, van de dingen die 
nog niet in je leven zijn en de pijn die dit met zich mee brengt 
wordt een contrastmoment genoemd. 
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Je beleeft het contrast (het tegenovergestelde) van iets dat je 
graag in je leven zou zien. 

Het probleem is dat veel mensen blijven hangen in dit 
contrastmoment. 

Iedere dag bevestigen zij aan het Universum dat zij niet hebben 
waar zij naar verlangen. 

Zij richten hun aandacht op wat er niet is. En dit is de dominante 
vibratie die zij afgeven aan het Universum. En hierop reageert het 
Universum: "Alsjeblieft, meer van hetgeen je niet wilt hebben." 

En dus houd je die relatie waar je zo naar verlangt (of je 
droombaan of je droomonderneming of al dat geld) uit je realiteit 
omdat in jouw bewustzijn alleen plaats is voor eenzaamheid, 
gemis, tekort en het verlangen naar iets dat er nog niet is. 

 

Maar het mooie is dat je dit proces om kan draaien. 

De Wet van Aantrekking kan ons leren hoe we de zaken die ons 
compleet, gelukkig en vervuld laten voelen in ons leven kunnen 
manifesteren. 

 

Hoe? door de dingen in je bewustzijn te brengen die je graag wilt 
hebben. 

Het lijkt dan misschien alsof je tegen jezelf liegt, maar je doet 
niets meer dan plaats maken in je leven voor hetgeen je naar 
verlangt. 

 
Jouw buitenwereld is namelijk een spiegel van jouw innerlijke 
wereld. 

Je bent zo’n ontzettende krachtige creator dat je met jouw 
binnenwereld jouw leven creëert. 

En de Wet van Aantrekkingskracht leert ons hoe we dit doen! 

En met dit boek en alle andere content die ik je aanbied wil ik jou 
leren hoe jij maximaal gebruik kan maken van de kracht van de 
Wet van Aantrekkingskracht! 
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Want je kunt geweldige dingen creëren met de Wet van 
Aantrekkingskracht. In het volgende hoofdstuk laat ik je zien wat 
dat dan is aan de hand van de voorbeelden van een aantal 
beroemde bewuste creators.  
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Wat kan je allemaal bereiken met de Wet van 
Aantrekkingskracht?  
 
In dit hoofdstuk deel ik met je wat je allemaal kan bereiken met 
de Wet van Aatrekkingskracht.  

Zoals ik in de inleiding ook al heb gezegd heb ik zelf werkelijk 
prachtige dingen gemanifesteerd met de Wet van 
Aantrekkingskracht. Maar ook mijn klanten heb ik prachtige 
dingen zien doen zoals: spontaan gewicht verliezen, werk vinden 
na 2 jaar werkeloosheid, onverwachts geld ontvangen, prachtige 
inspiratie ontvangen voor een nieuw bedrijf, binnen enkele 
weken een verdubbeling van klanten en omzet en ga zo maar 
door! 

Maar in dit hoofdstuk ga ik een paar voorbeelden van beroemde 
mensen delen die de Wet van Aantrekkingskracht gebruikt 
hebben om hun succes te creëren. Ik ben nooit heel snel onder de 
indruk van “beroemdheden” omdat we allemaal maar gewoon 
mensen zijn die hun leven creëren op een manier die goed voelt. 
Ik gebruik deze voorbeelden dus niet zodat je tegen hen op kan 
kijken, maar meer zodat ze je laten zien wat mogelijk is. Want 
iemand die “bekend” is, is niet beter of voorbestemd om meer 
succesvol te zijn dan jij en ik. We zijn in de basis allemaal 
hetzelfde!  

Dit zijn toevallig mensen die de Wet ECHT hebben begrepen en 
hebben gebruikt om prachtige dingen te creëren in hun leven.  

En geloof me: wat zij kunnen, kan jij ook. Zij zijn in staat om hun 
verlangens te manifesteren, maar dat ben JIJ ook! Laat je dus 
niet intimideren door deze voorbeelden, maar laat je INSPIREREN!  
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Will Smith 

In DIT filmpje deelt Will Smith zijn passie voor het leven. En hij 
geeft ook aan dat grootsheid in ons allemaal bestaat. Dat WEET 
en VOELT hij waarschijnlijk omdat hij ook terug kijkt op zijn reis 
en ziet dat hij niet altijd “bijzonder” was geweest.  

Dat hij in de kern gewoon precies zoals jij en ik is. Het enige 
verschil is, is dat hij is gaan geloven in die grootsheid EN er naar 
is gaan leven. En juist door het nemen van die geïnspireerde 
actie, heeft hij prachtige zaken in zijn leven en in zijn werk 
kunnen manifesteren.  

Hij geeft ook aan dat hij bereid is om te sterven voor waar hij in 
gelooft. En dat klinkt misschien heeft hard. Maar denk eens goed 
na welke waarheid hier in zit. De meeste mensen durven niet de 
risico’s te nemen die hij heeft genomen in zijn leven.  

De meest mensen durven al niet eens het risico te nemen dat ik 
heb genomen: om te stoppen met mijn baan in loondienst om 
vrijheid te creëren in mijn leven en iedere dag mijn passie te 
leven. En ALS ze het al durven geven ze op na de eerste 
tegenslag omdat dit het bewijs voor hen is dat “het toch nooit zal 
gaan lukken.” 

En juist daarom lijkt het zo bijzonder wat mensen zoals Will Smith 
doen. Maar het is niet dat andere mensen het niet KUNNEN, ze 
DURVEN het niet, of ze weten nog niet HOE. Maar dat zijn dingen 
die je kunt leren!  

Will zegt later ook dat hij GELOOFT dat hij alles kan creëren wat 
hij wil creëren. Als je iets wil, als je iets visualiseert, als je er in 
gelooft en je neemt vervolgens actie, dat je alles kan bereiken 
wat je wil. Hij zegt ook dat je er als allereerste zelf in moet gaan 
geloven. Want pas als jij 1000% in jouw droom gelooft, zullen 
andere mensen dit ook gaan doen. En dan nog moet je er tegen 
kunnen dat er ALTIJD mensen zijn die NIET in je geloven.  

Ondanks dat mensen aan je twijfelen, zal jij moeten gaan KIEZEN 
voor je droom. Jij zal de beslissing moeten nemen om er voor je 
gaan. Want als jij dat niet doet, zal er niets veranderen. Als je er 
niet voor GAAT op iedere mogelijke manier, zal het niet 
veranderen. Want het zal nooit zo maar op je pad komen en het 
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zal NOOIT makkelijker gaan worden. Stel jezelf eens de vraag of 
jij dezelfde drive als Will Smith kan hebben? Wat is daar voor 
nodig?  

 

Oprah Winfrey 

Van Oprah Winfrey is het bekend dat ze al jaren mensen leert 
over de Wet van Aantrekkingskracht.  

In DEZE video vertelt ze hoe ze haar rol in de film The Color 
Purple heeft gemanifesteerd. Heel inspirerend!  

EN zij vertelt dit op de zender CNN. Ook dat is inspirerend omdat 
ik ZO veel mensen zie die hun spiritualiteit nog niet durven te 
delen met hun vrienden en familie. Oprah is bereid om het met de 
WERELD te delen. Hoe veel ben jij bereid om te geven? 

 

Jim Carrey.  

In DIT inspirerende filmpje heeft Jim Carrey het over de kracht 
van intentie en visualisatie.  

In 1990, toen Jim Carrey nog onbekend was en stoeide om als 
komiek voet aan de grond schreef hij zichzelf een cheque uit van 
10 miljoen euro voor diensten die hij als acteur had verleend. Op 
het moment dat hij hem uitschreef had hij totaal geen geld. Maar 
hij geloofde het, hij visualiseerde het iedere dag EN daarna nam 
hij geïnspireerde actie om IN die droom te gaan stappen en om 
die man te worden die dergelijke bedragen verdient voor zijn 
werk.  

BEN jij al de persoon die je wil worden? Wat is daarvoor nodig? 
Welke sprong kan jij nemen? Welk “risico” durf je nu nog niet te 
nemen? En wat is er voor nodig zodat jij ook in JOUW grootsheid 
kan stappen? 

 

En dat tot slot nog DIT filmpje waarin onder andere LMFAO en 
Arnold Schwarzenegger hun ervaring met de Wet van 
Aantrekkingskracht delen.  

En dan nog deze quotes van Jay-Z en Lady Gaga: 
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Jay-Z: “Making music is art. It doesn’t change who you are as a 
person. It doesn’t mean you’re entitled or you’re above the law. 
You still treat people as human beings. It doesn’t change the laws 
of the universe. Life has a balance and for every action there is a 
reaction. So if you put negative energy in, negative energy comes 
back to you. You have to live your life within the laws of the 
universe and I haven’t lost sight of that.” (Gotham Magazine) 

Lady Gaga over affirmaties:  

“its sorta like a mantra. You repeat it to yourself everyday. Music 
is my life, music is my life. The fame is inside of me, im going to 
make a number one record with number one hits. 

And its not yet, its a lie. You’re saying a lie over and over and over 
again, and then, one day the lie is true.” 

 
Je ziet dat je letterlijk ALLES kan manifesteren in je leven waar je 
naar verlangt en al ZO verschrikkelijk veel mensen zijn je voor 
gegaan. NU is het JOUW tijd!  

Ik ga later in dit boek 10 aspecten van de Wet van 
Aantrekkingskracht beschrijven om nog meer met je te delen 
over de Wet van Aantrekkingskracht.  

Maar nu ga ik eerst antwoord geven op de vraag waarom de Wet 
van Aantrekkingskracht soms niet lijkt te werken EN natuurlijk 
wat je daar aan kan doen als jij dat gevoel ook wel eens hebt 
gehad.  
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Dus, als ik alles kan manifesteren waar ik naar 
verlang, waarom lukt het me dan niet?  
 

Ik hoor vaak: Ik ben jarenlang aan het werken met de Wet van 
Aantrekkingskracht maar het werkt niet voor mij. 	 

Ik heb een keer een lezersvraag van iemand gehad die ik ook op 
mijn blog beantwoord heb. Deze persoon wilde heel graag een 
mooi groot huis in het bos en genoeg geld om te doen wat hij 
wilde. Hij had een Vision Board gemaakt en visualiseerde 
dagelijks hoe zijn leven er uit zou zien als hij die zaken in zijn 
leven zou hebben. Hij was toch zeker al 2 maanden bezig en er 
gebeurde niets. Werkte de Wet niet voor hem? 

 

Maar natuurlijk werkt de Wet voor iedereen. Het is niet voor 
niets een WET. 

Manifestatie laat zich alleen niet dwingen. En de gevoelens van 
urgentie en frustratie die hij uitdroeg, hield de manifestatie van 
wat hij wilde bij zich vandaan. Het Universum kent de factor tijd 
echter niet, dus dat zal jij ook los moeten laten.  

 

Als je iets wilt manifesteren, zal je daarnaast moeten 
onderzoeken waarom je naar iets verlangt. 

In het bovenstaande voorbeeld wilde hij het huis en het geld om 
compleet vrij te zijn en precies datgene te doen wat hij wilde 
doen in het leven. 
De Wet van Aantrekkingskracht leert ons echter dat we eerst een 
vibrationele match moeten zijn met hetgeen we willen bereiken, 
en dan pas zullen we het aantrekken in ons leven. 

Je zal je dus vrij moeten voelen, gedachten van vrijheid moeten 
denken en de overtuiging moeten ontwikkelen dat je complete 
vrijheid hebt in het leven. 

Pas dan zul je hetgeen aantrekken wat matcht met het 
bewustzijn dat zich in jou gevormd heeft. 
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Pas dan zal zich op fysiek niveau hetgeen manifesteren dat met 
dit gevoel van vrijheid correspondeert. En dat kan het huis en het 
geld zijn, maar dat kan ook heel wat anders zijn. Want we hebben 
niet altijd zicht op het grotere geheel. 

Maar het Universum weet precies hoe jouw gevoel van vrijheid 
op fysiek niveau gemanifesteerd kan worden, waardoor dit 
gevoel alleen nog maar meer wordt versterkt. 

 

Als je op alle gebieden een energetische match bent van hetgeen 
je wilt manifesteren in je leven, zal het fysieke realiteit worden. 

 

Wat betekent dit? 

Het is niet alleen belangrijk om je gedachten en gevoelens af te 
stemmen op je verlangens, maar het zal voor jou moeten voelen 
alsof het de eerstvolgende logische stap is in je leven. 

 

En soms, als we iets aan het manifesteren zijn, dan voelt het nog 
lang niet als deze eerstvolgende logische stap. Dan voelt het nog 
als een verre wens of als een “ooit en op een dag doel.” 

Dan voelt het nog als iets waar we naar toe aan het leven zijn, 
maar wat absoluut nog niet voelt als haalbaar en realistisch. En 
dan kan je het dus nog niet manifesteren in je leven, want je bent 
qua vibratie nog lang geen match met je verlangen.  
 

Wat kan je daar aan doen? 	 
Je zal het gevoel moeten creëren alsof je verlangen al realiteit is. 

Je overtuigingen zullen op één lijn moeten liggen met je 
verwachtingen. 

Stel jezelf de vraag: geloof jij ECHT, diep van binnen, dat je dit kan 
realiseren? Of zijn er belemmerende overtuigingen die er voor 
zorgen dat je jouw verlangens niet kan realiseren?  

Die belemmerende overtuigingen en blokkades zul je moeten 
gaan helen.  

Maar niet alleen je gedachten, gevoelens en overtuigingen maar 
ook je ACTIES zullen in een lijn moeten liggen met je verlangen. 
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Je kan wel verlangen naar rijkdom maar als al jouw acties er op 
wijzen dat jij gelooft dat je toch geen geld hebt, dan is er geen 
plek voor geld in jouw leven.  

En daarmee bedoel ik helemaal niet dat je roekeloos geld uit 
moet gaan geven, maar ALS je jouw rekeningen betaalt (die je 
hoe dan ook moet betalen) betaal ze dan met liefde en uit 
dankbaarheid voor wat je er voor gekregen hebt. 

En ALS je boodschappen doet (die je toch moet doen) wees dan 
dankbaar dat je die boodschappen kan kopen en koop dingen die 
voedend zijn voor je lichaam EN je ziel.  

Koop geen troep die je eigenlijk niet wil, omdat je “geen geld hebt 
voor mooie dingen.” Koop liever een klein mooi ding waar je 
extreem van geniet en dat ECHT iets is waar je super blij van 
wordt, dan een kamer vol spullen die je koopt “bij gebrek aan 
beter.” 

 

Een andere reden waarom de Wet van Aantrekkingskracht soms 
niet lijkt te werken is omdat mensen heel vaak heel snel “de 
balans” op gaan maken. 

Ze stemmen een paar dagen of zelfs een paar weken af en 
zeggen dan vervolgens: waar is de manifestatie van mijn 
verlangen? Waarom is het er nog niet? Wat doe ik verkeerd?  

Dit was ook het geval in het voorbeeld dat ik beschreef op de 
vorige pagina.  

Of ze gaan gelijk een stap verder en zeggen: “Zie je wel, dit werkt 
niet voor mij, ik kan het beter nu maar opgeven, anders raak ik 
straks NOG meer teleurgesteld.”  

En voor de nog cynischere mensen onder ons: “Ik WIST wel dat 
die Wet van Aantrekkingskracht onzin was. Ik stop er maar mee.”  

 

Maar ZODRA je gaat “checken” of iets zich al heeft 
gemanifesteerd, zodra je gaat “controleren” of het wel goed 
werkt, verliest de Wet van Aantrekkingskracht AL zijn 
creatiekracht.  
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Want controle is per definitie een bewijs dat je geen vertrouwen 
hebt en dat je manifestatie er NIET is. En dat gebrek aan 
vertrouwen en het geloof in tekort zal zich weerspiegelen in jouw 
leven ALS een manifestatie en dus blijft wat je wil weg.  

 

Het ENIGE dat je dus kan doen is blijven afstemmen, blijven 
bijsturen, vragen blijven stellen aan het Universum en er op 
vertrouwen dat je verlangen (als het oprecht en puur is) zich 
manifesteert. Dat, of nog iets beters.  

En terwijl je dat doet heel je alle (onbewuste) beperkende 
overtuigingen en saboterende gedragingen die je tegenwerken. 
In de Geld is Liefde Community besteed ik er heel veel aandacht 
aan hoe je dat dan doet.  

Ik zelf gebruik daar de Healingmethode Ho’oponopono voor en ik 
leer die ook aan al mijn klanten. Laat je niet foppen door de rare 
naam want deze healingmethode die uitgaat van eigen 
verantwoordelijkheid, liefde, dankbaarheid en vergeving is verre 
weg de meest krachtige EN simpele healingmethode die ik ooit 
ben tegengekomen.  

In mijn Geld is Liefde Community, leer ik je tot in detail hoe deze 
methode werkt.  
 

Als je voorbij je beperkende overtuigingen en blokkades kunt 
komen en je stemt je af op de vibratie van je verlangen zoals ik 
dat eerder heb uitgelegd.  

En als je dan, zoals ik je ook leer in mijn afstemdagboek, iedere 
dag afstemt EN vervolgens die vibratie zo sterk mogelijk houdt, 
dan komen je manifestaties ECHT tot leven. 

Je vertrouwen zal daarin steeds groter worden totdat de 
behoefte om te “controleren” ook helemaal weg valt omdat je 
weet dat je met vertrouwen en samenwerking met het Universum 
ZO veel meer bereikt.  
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De Wet van Aantrekkingskracht kan jou 100% ondersteunen om 
een geweldig leven te creëren als je geest, je lichaam, je ziel EN je 
acties helemaal zijn afgestemd op wat je wil bereiken.  

In het volgende hoofdstuk ga ik NOG dieper in op de werking van 
de Wet van Aantrekkingskracht zodat je besef van hoe je deze 
prachtige en krachtige Wet voor je kan laten werken nog groter 
kan worden.  
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De Wet van Aantrekkingskracht samengevat in 
een stappenplan 

 
Natuurlijk werkt de Wet van Aantrekkingskracht niet volgens een 
stappenplan. 

Het leven werkt in het algemeen niet volgens stappenplannen. 

De Wet van Aantrekkingskracht werkt als een energetisch spel 
van aantrekken, afstoten en creatie. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je in iedere cel van je lijf voelt 
dat je een bewuste creator bent. 

Je bent je dan bewuster dan ooit van de energie waar je uit 
bestaat. Je voelt deze energie bewegen en samenwerken met het 
Universum.  

Ik zeg samenwerken, maar waar het op neer komt, is dat er geen 
onderscheid is tussen jou en de rest van de wereld.  

 

Jij BENT het Universum. Alles is één. 

 

En als je dat weet en je weet hoe de Wet van Aantrekkingskracht 
in de praktijk werkt, dan kun je het gaan voelen. Dan kun je jezelf 
gaan voelen als een krachtige, pulserende energiebol die met 
deze energie de wereld om je heen creëert. 

Wat je waarneemt om je heen is een reflectie van je diepste 
overtuigingen. 

 

Maar waarom heb ik dan toch een stappenplan gemaakt terwijl ik 
aangeef dat het leven niet volgens een stappenplan verloopt? 

Omdat onze mentale geest iets nodig heeft om zich aan vast te 
houden. Als je meer ervaring hebt met de Wet van 
Aantrekkingskracht dan zal wat je weet zich nestelen in je 
bewustzijn.  

Dan wéét je niet alleen hoe de Wet van Aantrekkingskracht 
werkt, maar dan voel je ook hoe het werkt.  
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En dan zal je ook de geïnspireerde actie kunnen nemen om de 
meest prachtige dingen in je leven toe te kunnen laten. 

Zie dit stappenplan dus als een uitgangspunt, maar weet dat 
energie vloeibaar is en dat de stappen door elkaar lopen en in 
elkaar overlopen.  

 

Samengevat werkt de Wet van Aantrekking en het 
manifestatieproces als volgt: 

 

Stap 1: Maak je diepste verlangens kenbaar aan het Universum. 

 

“Alles wat je je in kan beelden, kan je bereiken.” – Napoleon Hill 

 

De eerste stap in de Wet van Aantrekkingskracht is natuurlijk 
duidelijk maken wat je wilt. 

Het Universum hoort je verlangens en het zal altijd gehoor geven 
aan pure verlangens. 

Ik maak er iedere dag tijd voor om mijn dromen kenbaar te 
maken aan mezelf en dus aan het Universum.  

In mijn gratis Geld is Liefde Manifestatie Dagboek bied ik je de 
tools aan die je iedere dag kunt gebruiken om af te stemmen op 
het leven van je dromen.  

 

Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk om je verlangens 
kenbaar te maken? 

Ken je dat stukje uit Alice in Wonderland? 

Alice vraagt aan de kat welke weg ze moet nemen. 

De kat zegt dat dat afhankelijk is van waar ze heen wilt. 

Dat maakt eigenlijk niet uit, zegt Alice. 

Dan maakt het ook niet uit waar je heen gaat, zegt de kat. 

In deze uitspraak zit een grote waarheid verborgen. Als je niet 
weet waar je heen wilt gaan, dan maakt het echt niet uit welke 
weg je neemt. 
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Het probleem is dat de meeste mensen wel weten wat ze willen, 
maar ze doen het niet. Er zijn honderden excuses om je 
verlangens verscholen te houden. 

Ik weet het. Er was ooit een tijd dat ik al mijn verlangens 
verborgen hield! 

Maar als je je verlangens niet uit en je laat leiden door de excuses 
die je gebruikt om je dromen verborgen te houden, zul je nooit 
echt gelukkig gaan worden. 

 

Geluk ligt verborgen in het leven dat vanuit jou geboren wil 
worden. 

 

De vraag is of je het lef, de moed en het intense verlangen hebt  

om je verlangens te laten ontstaan. Want dat je hier moed voor 
nodig hebt, dat is een ding dat zeker is! Maar hoe meer je oefent 
met het uiten van je verlangens, hoe makkelijker het wordt. Want 
je zult zien dat waar je naar verlangt, ook naar jou verlangt en 
dat andere mensen ook behoefte hebben aan wat jij in de wereld 
wilt zetten.  

En hoe meer vertrouwen je hebt en hoe beter je weet hoe de Wet 
van Aantrekkingskracht werkt, hoe makkelijker je jouw 
verlangens tot leven kan brengen.  

 

 “Welkom op de planeet aarde. Er is niets dat je niet kan zijn, 
doen of hebben. Je bent een magnifieke creator.” – Abraham 
Hicks. 
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Stap 2: Wat denk je, wat voel je, wat doe je als je droom 
gemanifesteerd is? Wat zijn je overtuigingen en welke acties voer je 
uit? 

 

“Laat een persoon zijn gedachten radicaal veranderen en hij zal 
versteld staan van de snelle transformatie in zijn fysieke leven.”—
Napoleon Hill 

 

Punt één is dus om helder te krijgen wat je wilt bereiken. 
Vervolgens gaat het er om dat wat je wilt bereiken onderdeel 
wordt van je diepste bewustzijn. Je moet je nieuwe leven voelen 
in iedere cel van je lichaam. 

 

Je zal iets manifesteren als er geen gedachten en gevoelens 
meer zijn die hetgeen je wilt realiseren tegenspreken. 

 

DAT is de kern van het manifestatieproces. 

 

Stel je wilt succes hebben met je werk. Succes zal er zijn als jij in 
iedere cel van je lichaam dat succes BENT.  

Wees zo specifiek en zo gedetailleerd mogelijk als het gaat om 
het invullen van de gevoelens en gedachten die je droom met zich 
mee brengen, zolang je er maar voor zorgt dat het goed voelt. 

 

Als specifiek niet goed voelt, zorg dan dat je het algemener 
houdt. 

Terugschakelen naar een meer algemeen beeld, verhoogt je 
frequentie als je vastloopt in de details van je droom. Jij hoeft 
immers niet na te denken over het HOE van je droom. 

 

Het HOE is altijd de taak van het Universum.  
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Dit betekent niet dat jij niets hoeft te doen. Maar dat betekent 
dat je het spoor van vreugde volgt dat het Universum voor je 
uitstippelt. 

Zie het als de leukste en mooiste vorm van spoorzoekertje ooit! 

Jij voelt het verlangen, jij uit het verlangen, maakt het tastbaar 
en visueel in je bewustzijn en dan zal de energie op gang worden 
gebracht om het op fysiek niveau naar te toe te brengen. 

Zorg dat je droom gaat leven. Dat je het voelt in iedere cel van je 
lichaam. 

Laat de energie van je droom tot leven komen! 

In het afstemdagboek geef ik je heel veel concrete tips en 
opdrachten hoe je dit kan doen.  

 

Ontdekken wat je diepste verlangens werkelijk zijn, betekent 
vaak dat je jezelf opnieuw uit gaat vinden. Je leert om echt door 
te dringen tot de kern van alles wat jij bent en van alles wat voor 
jou belangrijk is. Je gaat je jouw volste potentie herinneren en je 
afstemmen op een nieuwe frequentie. 

Als je goed bent afgestemd op jouw diepere waarheid dan zal 
jouw leven zich als vanzelf gaan ontvouwen. 

Leef vanuit je diepste intenties en vanuit je volste potentie en zie 
hoe de wonderen zich ontvouwen. Dit is een meer dan prachtig 
proces. We hebben vaak nog geen flauw benul van waar het 
Universum toe in staat is.  

Gelukkig zijn we nu in een tijd gekomen waarin we dit steeds 
meer mogen zien en ervaren. 

 

“Je wil je bewust worden van je gedachten. Je wil je gedachten 
heel nauwkeurig uitzoeken en je wil hier veel plezier mee ervaren, 
want jij bent het meesterwerk van je eigen leven.” Joe Vitale. 
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Stap 3: Voel alsof je verlangen als gerealiseerd is 

 

Zoals ik al eerder heb geschreven, zal iets pas in je fysieke 
realiteit verschijnen als je het in je bewustzijn tot leven hebt 
gebracht. 

 

Als je je verlangens hebt geuit en je hebt een beslissing genomen 
om je verlangens fysieke realiteit te laten worden dan kom je uit 
bij je volgende stap: doen alsof je verlangen al gerealiseerd is.  

 

Je hebt een globaal beeld van wat je wilt bereiken en je hebt de 
gedachten en gevoelens onderzocht die een match zijn met de 
energie van je verlangens.  

Dan is de volgende stap om zo vaak je kan en zo vaak goed voelt 
voor jou te voelen en visualiseren hoe het is als je verlangens al 
realiteit zijn. 

 

En afstemmen die je nooit vanuit een energie van tekort of “Ik 
moet dit hebben, anders ben ik niet gelukkig” maar altijd vanuit 
deze energie:  

 

Ik heb er om gevraagd, DUS het gaat komen. Op precies het juiste 
moment en op precies de juiste manier. DIT of nog iets beters. En 
in de tussentijd ga ik genieten van alles wat er NU al is. Ik ga 
iedere dag afstemmen op liefde en vrijheid. Ik ga lol maken en 
vreugde beleven aan alles wat ik doe, want DAT is waar het leven 
werkelijk om draait.  

Ik BEN vervuld, WAT er ook gebeurt en ik vertrouw er compleet 
en volledig op dat het Universum toch wel voor me zorgt, no 
matter what.  

 

En als je blijft focussen op het leven dat je wilt creëren en BLIJFT 
afstemmen, dan zul je zien dat er langzaam kleine “bewijzen” 
gaan komen in je leven die bevestigen dat de energie van je 
verlangens in je bewustzijn begint in te dalen. 
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Je zal zien dat je meer vrijheid, succes en liefde waarneemt in je 
leven. Je zal niet alleen in je binnenwereld, maar ook in je 
buitenwereld waar gaan nemen dat de energie zich begint te 
verschuiven. 

 

Als je die kleine “bewijzen” opmerkt, wees dankbaar en erkentelijk 
voor wat er al plaats vindt in je leven. Dit is de groei. Dit leidt 
naar meer en meer. 

 

Vier je succes, voel het geluk, de passie en de synchroniciteit! 

Heb oog voor de wonderen die plaatsvinden in je leven en meer 
wonderen zullen gaan komen. 
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Stap 4: Sta open voor alle ongekende mogelijkheden die het 
Universum te bieden heeft 

 

Het is jouw taak om je verlangens kenbaar te maken aan jezelf en 
aan het Universum. Het is aan jou om jezelf als het ware 
toestemming te geven om het leven van je dromen te gaan leven. 
Jij hoeft alleen maar te vragen! 

 

Hoe iets in jouw leven zal komen is niet jouw zorg. 

 

Het Universum zal alle kansen en mogelijkheden op je pad 
brengen zolang je geïnspireerde actie neemt (meer hierover in 
een latere module). 

Sta open om te ontvangen.  

Voel dat je het waard bent om te ontvangen en weet dat jouw 
verlangens realiteit kunnen en zullen worden. 

 

Als je bekend bent met het werk van Mike Dooley dan zul je hem 
vaak horen praten over de Cursed hows. De vervloekte hoe’s. 
Want het gebeurt vaak dat als je gaat denken aan het HOE, dat er 
weerstanden naar boven komen. Zodra je voelt dat die 
weerstanden komen, laat deze dan los.  

Zeg tegen jezelf: “Ik weet nog niet HOE ik deze droom waar ga 
maken. Maar dat het me gaat lukken, dat is een ding dat zeker is. 
Ik weet en ik vertrouw er op dat het Universum mij gaat leiden 
naar het manifesteren van mijn droom.” 

Dit is hoe je de weerstanden weg haalt! 

 
Het Universum kan je ongekende mogelijkheden geven om je 
dromen te verwezenlijken. Als we ons daar te veel mee gaan 
bemoeien, dan beperken we ons te veel tot wat we met ons 
logische verstand kunnen overzien. 
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En met ons logische verstand kunnen we niet veel overzien. 
Daarom is het zo belangrijk om het HOE totaal over te geven aan 
het Universum. 

Dat betekent niet dat we niet zelf actie hoeven te nemen, want 
onze dromen worden ook niet zonder meer in onze schoot 
geworpen. Maar het betekent dat we geïnspireerde actie nemen. 
Wat dat inhoudt en hoe je dat doet, daar ga ik je later meer over 
leren. 

 

“Hoe iets in je leven komt is het domein van het Universum. Het 
Universum weet altijd de snelste, beste en meest harmonieuze 
weg tussen jou en je droom.” -- Uit de film The Secret. 
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Stap 5: Geloof en vertrouw 

 

Geloof dat je zult ontvangen. 

Geloof dat het Universum je steunt in alles wat je doet. 

Geloof in jezelf en in jouw Goddelijke kracht. 

Heb vertrouwen in het manifestatieproces en de kracht die jij 
bezit om je energiefrequentie af te stemmen op het leven van je 
dromen. 

Heb vertrouwen in jouw eigen kracht om je dromen uit te laten 
komen. 

 

Als je een droom hebt IS hij voorbestemd om realiteit te worden.  

 

Dat is zo belangrijk om te onthouden want als je niet het 
vertrouwen hebt dat een droom uit kan komen, zul je niets 
ondernemen om je droom realiteit te laten worden. 

En als je niets onderneemt, komt hij sowieso niet uit. Dat is één 
ding wat zeker is. 

Het ontwikkelen van geloof en vertrouwen kost tijd. Je 
ontwikkelt het door jezelf keer op keer opnieuw te vertellen dat 
jouw dromen realiteit gaan worden en dat het Universum jou 
altijd zal steunen met alles wat je onderneemt vanuit dit diepe 
verlangen. 

Je creëert een onwrikbaar geloof in jezelf en in het Universum als 
je de kleine bewijzen volgt, waar we het al eerder over hebben 
gehad. 

Dan zie je langzaam tastbaar resultaat en dat sterkt je in het 
vertrouwen dat je hebt. 

 

Geloof en vertrouwen zijn hele ontastbare zaken. Vaak zeggen 
mensen: ik zie het als ik het geloof, maar het is: geloof en je zal 
het bewijs er van zien. 

En dat kan dus in het begin heel erg raar en onwennig aanvoelen. 
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Maar zodra je merkt, weet en voelt dat het werkt, dat je op deze 
manier inderdaad een fantastisch leven kan creëren voor jezelf, 
dan ben je over die drempel heen gestapt. 

Want wat maakt het uit of iets raar en onwennig is, als het 
werkt? En bovendien: als je iets maar vaak genoeg doet, dan voelt 
iets niet meer onwennig. Dan voelt iets als een heel normaal 
onderdeel van je dagelijkse spirituele rituelen. 

 

Een hele goede oefening om te kijken of je nog steeds 
vertrouwen hebt in je dromen is de volgende oefening: 

Hang een post-it op, waarop je hebt geschreven: ik geloof in mijn 
droom. 

Kijk iedere dag naar deze post-it. Als je gelooft dat dit waar is, is 
het perfect dan ben je nog steeds op koers. Als je voelt dat er 
twijfels, angsten en onzekerheden naar boven komen, ga daar 
dan mee aan de slag. 

Stel jezelf de vraag: wat heb ik nodig om vandaag weer in mijn 
dromen te gaan geloven? 

 

Gebruik dit verzoek aan het Universum om hulp te vragen: 

 

“Universum help mij om mijn angsten en blokkades te helen. Laat 
me weer geloven in mijn dromen en laat mij weer voelen dat ik 
voorbestemd ben om deze dromen te realiseren. Help mij op mijn 
pad en geef mij alles wat ik nodig heb om op energetisch niveau 
weer een match te worden met mijn droom.” 
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Stap 6: Onderzoek en heel beperkende overtuigingen 

 

Met het manifestatieproces kom je zeker blokkades tegen. Je 
leven laat zien welke overtuigingen je in jezelf moet helen. 

De gevoelens van angst, frustratie, verdriet, boosheid en 
onmacht in jezelf geven aan dat je nog niet afgestemd bent op je 
dromen. 

Vaak denken mensen dat positief denken betekent dat je je 
gevoelens moet negeren en opzij moet zetten, maar dat is dus 
absoluut niet het geval. Het is juist belangrijk om naar je 
gevoelens te luisteren en jezelf de vraag te stellen wat ze je 
willen vertellen. 

Je gevoel zal je vertellen welke mentale blokkades er nog zijn die 
tussen jou en je droom instaan. Want je gevoelens komen voort 
uit je gedachten. En beperkende gedachten kunnen veel 
weerstand opleveren die de manifestatie van je dromen tegen 
houden. Daarom is het belangrijk om er mee aan de slag te gaan 
en je gedachten en gevoelens af te stemmen op de frequentie 
van je droom. 

 

“Ons onderbewustzijn heeft geen gevoel voor humor, speelt geen 
spelletjes en merkt het verschil niet tussen realiteit en een 
ingebeelde gedachte of verzonnen beeld. Wat we blijven denken 
zal zich uiteindelijk in ons leven manifesteren.” -- Robert Collier. 

 

Weerstand kan overduidelijk aanwezig zijn of het kan verborgen 
zijn in ons onderbewustzijn. Het kan emotioneel, spiritueel of 
psychisch zijn. 

Probeer je zo bewust mogelijk te zijn van de gedachten en 
gevoelens die je hebt en ervaart. Merk de emotionele en mentale 
reacties op die bij je naar boven komen als je werkt aan het 
realiseren van je dromen. 

Er zijn een paar beperkende overtuigingen die veel voorkomen. Ik 
heb hier ook al veel over geschreven op mijn blog. 
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Ik gebruik zelf Ho’oponopono om mijn blokkades te helen en in 
mijn Geld is Liefde Community zitten een aantal modules die je 
leren hoe deze methode precies werkt. Het is namelijk een hele 
krachtige, effectieve en makkelijke methode is om echt vanuit 
jouw bron te kunnen leven. In dit hoofdstuk behandel ik een paar 
beperkende overtuigingen waar ik enkele vragen bij stel om je 
meer helderheid te geven hoe je voorbij de beperkende 
overtuiging kan komen. 

 

In de online omgeving van de Geld is Liefde Community bied ik 
afstemscripts aan. Deze kunnen je ook echt helpen om voorbij 
blokkades te komen en helpen je af te stemmen op het leven dat 
je wil creëren. Met positieve affirmaties affirmeer je de realiteit 
die je voor jezelf aan het creëren bent. Dit is dus een heel 
krachtig instrument om andere gedachten jouw bewustzijn 
binnen te brengen. 

 

Hieronder, zoals vermeld, een opsomming van een aantal 
beperkende overtuigingen en een aantal tips en affirmaties die je 
richting geven om voorbij eventuele blokkades te komen. 

 

1. Ik weet niet precies wat mijn dromen zijn. 

Probeer op zoek te gaan naar een rolmodel die ook niet wist wat 
zijn of haar dromen waren. Kijk vervolgens welke positieve 
affirmaties je daar uit kan halen: 

· 							Rolmodel X had ook geen idee wat ze wilde doen met haar 
leven en zij is er ook achter gekomen.	Als het mogelijk is voor 
haar, is het ook mogelijk voor mij. 

· 							Ik wil dit heel graag ontdekken en ik vertrouw er op dat het 
Universum mij helpt om er achter te komen wat mijn dromen zijn. 

 

2. Ik weet wat ik wil doen met mijn leven, maar ik heb niet de 
juiste opleiding, ervaring of het juiste netwerk. 
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· 							Ik ontdek nu hoe ik kan gaan doen wat ik echt wil doen en ik 
vertrouw er op dat de juiste mensen, mogelijkheden en 
ervaringen op mijn pad komen om mij hierin te ondersteunen. 

· 							Ik kan vrijwilligerswerk gaan doen of mijn diensten gratis 
aanbieden zodat ik ervaring op kan doen. Ik kan mensen 
benaderen die ik niet ken om mijn netwerk te vergroten. 

· 							Er zijn talloze manieren om een stap dichterbij te komen en 
ik sta er nu voor open om deze manieren te leren zien. 

 

3. Ik ben er nog niet klaar voor om mijn dromen te realiseren. 

· 							Ik ben bereid om manieren te ontdekken hoe ik mijn 
zelfvertrouwen en geloof in ongekende mogelijkheden kan laten 
groeien. 

· 							Mijn pad zal zich vanzelf uitstippelen. Niets is ooit 100% 
duidelijk en dat is ook niet waar creatie voor bedoeld is. Creatie is 
een proces dat zich constant ontvouwt, het is een groot 
experiment waar ik intens van kan genieten. Ik kan me compleet 
overgeven aan alles wat het leven me iedere dag brengt en ik 
weet dat er altijd weer een volgende logische stap is.  

 

4. Ik zal nooit succesvol kunnen worden 

· 							Welke angst zit hier achter? Wat is het geloof dat je hebt als 
je dit tegen jezelf zegt? Denk je dat je de kwaliteiten niet hebt, 
dat je niet goed genoeg bent of zijn er geldblokkades? Maak een 
positieve affirmatie van de antwoorden die bij je naar boven 
komen. 

 

5. Ik ben niet krachtig genoeg. 

· 							Ik aanvaard nu de kracht die in mij zit. Ieder mens is een 
onmetelijk krachtig wezen en ik kies er nu voor om deze kracht in 
mijzelf te ontdekken en te aanvaarden. 

Bekijk nu eens welke beperkende overtuigingen je in jezelf 
ervaart en ga er mee aan de slag om positieve affirmaties te 
creëren en die affirmaties diep in je bewustzijn door te laten 
dringen! 
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Stap 7: Oefen in dankbaarheid, Liefde en Vreugde 

 

Wees dankbaar voor hetgeen je al hebt in je leven. Wees 
dankbaar voor de moeiteloosheid waarmee je jouw verlangens 
omzet in fysieke realiteit. 

 

“Wees dankbaar voor wat je hebt, dan eindig je met meer dan je 
nu hebt. Als je je concentreert op wat je niet hebt, dan zal je nooit 
genoeg hebben.” -- Oprah Winfrey 

 

Voel Liefde voor het leven dat je hebt. Voel Liefde voor jezelf en 
de mogelijkheden, kansen en mensen die het Universum op je 
pad brengt.  

Ervaar de vreugde van het leven. Ontdek de vreugde en de 
wonderen in de kleine dingen. Dankbaarheid, Liefde en Vreugde 
zijn de emoties waarmee je grote verschillen kan maken in je 
leven. 

 

“Volg je bliss en het Universum zal deuren voor je openen die 
eerst muren waren.” -- Joseph Campbell. 

 

Wees geduldig, want verandering heeft tijd nodig. Je kan het niet 
verkeerd doen. Het gaat namelijk om het pad dat je aflegt en de 
groei die je daarin doormaakt. 

 

“Er is geen goede of foute manier om je nieuwe verhaal te 
vertellen. Het kan over je verleden gaan, je heden of je 
toekomstige ervaringen. 

Het enige dat belangrijk is, is dat je je bewust bent van je intentie 
om een vernieuwde versie van je verhaal te vertellen die beter 
aanvoelt. 

Als je jezelf veel verhalen vertelt gedurende de dag die beter 
aanvoelen, dan zal je punt van aantrekkingskracht veranderen. 
Onthoud dat het verhaal dat je jezelf verteld de basis van je leven 
is, dus vertel het zoals jij wil dat het is” -- Abraham Hicks. 
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Stap 8: Laat los en laat toe 

 

Vertrouw er op dat alles zich precies zo ontvouwt zoals het zich 
moet ontvouwen. 

Je kan niets forceren in het proces van bewuste creatie. Laat alle 
verwachtingen over het eindresultaat los en laat het Universum 
zijn werk doen. 

Een van de bekendste autoriteiten op het gebied van de Wet van 
Aantrekkingskracht, Abraham Hicks praat vaak over de kunst van 
het toelaten. 

Alles waar je naar verlangt bestaat al in de wereld. Jij bent al dat 
vervulde deel van het Universum waarin alles perfect is. Je hoeft 
niets te doen, te presteren of te zijn om iets “beter” te maken. 
Alles waar je naar verlangt is in potentie al aanwezig. 

Je hoeft het alleen maar toe te laten. En dat toelaten doe je door 
middel van de Wet van Aantrekkingskracht. 

 

Jouw verlangens vertegenwoordigen de potentie die al in jou 
aanwezig is. 

 

De weerstanden die je hebt tegen het manifesteren van deze 
verlangens houden manifestaties tegen. Het is dus belangrijk om 
te kijken welke weerstanden je hebt en hoe deze weerstanden 
jou kunnen helpen. 

 

Maar het gaat er nooit om dat je pas gelukkig kan worden als je 
iets bereikt hebt. 

De Wet van Aantrekkingskracht gaat om er om dat er een 
expansie van bewustzijn plaatsvindt.  

Je bent altijd aan het groeien en aan het leren. DAT is de reis die 
we maken. 

Je hebt dus niets nodig om nu gelukkig te zijn. Geluk zit al in je. 

 

Je kan dat gevoel van geluk altijd oproepen als je het nodig hebt. 
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Laat dus de prachtige gevoelens die je wilt manifesteren toe en 
laat het leven gebeuren. Hoe het magische spel tussen focussen 
op je dromen en ‘het laten gebeuren’ gaat, vertel ik in meer detail 
in mijn Online Programma: ‘De Sleutels tot bewuste Creatie’ dat je 
in de Geld is Liefde Community kunt volgen. 
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Stap 9: Volg de aanwijzingen die het Universum je geeft 

 

Je hoeft je alleen maar goed te voelen en daarna hetgeen te 
doen dat je vervolgens een goed gevoel geeft. 

Dat is eigenlijk de basis van wat je magisch spoorzoekertje zou 
kunnen noemen. 

 

Je ontmoet “toevallig” iemand. Je stuurt “toevallig” iemand op 
precies het juiste moment een berichtje. Je leest “toevallig” een 
artikel dat je weer een stap verder helpt. 

Dit zijn natuurlijk geen toevalligheden. Dit zijn de aanwijzingen 
die het Universum je geeft omdat je af bent gestemd op de 
frequentie van je dromen. 

 

Het is jouw taak om actie te ondernemen op de aanwijzingen die 
op je pad komen. 

Iedere aanwijzing brengt je weer bij de volgende aanwijzing. 

Er zullen altijd weer nieuwe aanwijzingen verschijnen. Soms zal 
het lastig zijn om te zien waar ze je heen leiden, maar blijf ze 
volgen. Uiteindelijk kom je altijd uit op de juiste plek. 

 

De aanwijzingen die je krijgt zullen: 

· 							Helderheid en inzicht verschaffen over de droom die je voor 
jezelf aan het creëren bent. 

· 							Je aanwijzingen geven over hoe je die droom manifesteert. 

· 							Of ze brengen onbewuste obstakels en beperkingen aan het 
licht waar je doorheen moet om je droom te kunnen realiseren. 

 

“Het leven is een grote weg met een hoop richtingaanwijzers. Dus 
als je door de sleur van het leven rijdt, maak het niet te 
gecompliceerd voor je geest. Vlucht van haat, ellende en jaloezie. 
Begraaf je gedachten niet, maar zet je visie om in realiteit. Wordt 
wakker en leef!” -- Bob Marley 
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Stap 10: Neem geïnspireerde Actie 

 

De laatste stap in dit boek gaat over het nemen van 
geïnspireerde actie. Ik heb al een aantal keren verwezen naar dit 
hoofdstuk. Want alleen met het denken van mooie gedachten, 
kom je er niet.  

Er is ACTIE nodig om te komen waar je wilt zijn. 

En dan heb ik het dus niet over actie die geforceerd is, maar over 
geïnspireerde actie. Actie die vanzelf komt, als je afgestemd bent 
op de frequentie van je droom. Je weet dat iets geïnspireerde 
actie is, als het vanzelf en moeiteloos gaat. Bij geïnspireerde actie 
hoef je nooit aan jezelf voorbij te gaan om je dromen te 
verwezenlijken. 

Geïnspireerde actie komt vanuit het diepste van je ziel. Als je dan 
actie neemt dan zal je dat doen in een staat van vreugde. Wat je 
doet zal je doen met plezier, omdat het goed voelt. 

 

“Geïnspireerde actie is actie die voortkomt uit vreugde. Actie die 
voortkomt vanuit conflicterende gedachten voelt als hard 
werken, geeft geen voldoening en geen goede resultaten. Het 
gevoel dat je in actie WILT komen, is een mooi signaal dat je 
vibratie puur is en dat je geen tegengestelde gedachten hebt ten 
opzichte van je verlangens. 

Als je het moeilijk vindt om tot actie over te gaan of als je acties 
niet leiden tot het resultaat waar je naar verlangt, dan komt dat 
omdat je conflicterende gedachten hebt ten aanzien van je 
droom.” – Abraham Hicks 

 

Deze Quote van Abraham Hicks zegt het eigenlijk allemaal: als je 
goed bent afgestemd op je droom en je gedachten en gevoelens 
zijn in een lijn met de frequentie van je droom, dan komt 
geïnspireerde actie vanzelf. Als actie dus niet moeiteloos komt, 
ga dan weer een paar modules terug en stem weer opnieuw af op 
je droom. Dit zal hoe dan ook een constant proces zijn want er 
zullen altijd weer nieuwe dromen en verlangens in je geboren 
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worden. Je BENT er nooit. Groei en expansie zijn onvermijdelijk 
en dat is ook een van de prachtige dingen van het mens-zijn: 
ervaren, leren, voelen: LEVEN. 

 

Meer over geïnspireerde actie, kun je leren in mijn online 
programma: Afstemmen & Actie, dat je kunt volgen in de Geld is 
Liefde Community.  
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Tot slot 
 

Het is zo ontzettend belangrijk om te geloven dat de Wet van 
Aantrekkingskracht ook voor jou een enorm groot verschil in je 
leven kan maken. De Wet wordt namelijk voortgedreven door 
geloof en vertrouwen. Om alles uit de Wet te halen dat er in zit 
moet je je over kunnen geven aan krachten die groter zijn dan jij 
zelf. 

Je fysieke wereld is letterlijk een reflectie van je innerlijke wereld. 
Er is maar één plek waar je moet zijn als je echt iets wilt 
veranderen in je leven: in je binnenwereld.  

Jouw bewustzijn is de schepper van je realiteit. 

 

Jouw overtuigingen en jouw persoonlijke waarheid scheppen de 
wereld om je heen. Voor mij is dit zo ontzettend krachtig. Want 
dit betekent dat we echt een verschil kunnen maken in ons eigen 
leven. We hoeven nooit vast te zitten in een situatie waarin we 
onszelf gevangen voelen. We hebben de kracht om onszelf te 
bevrijden en om al onze dromen waar te maken! 

Ik hoop met heel mijn hart dat je hebt genoten van dit boek en 
dat je een waanzinnige stap hebt kunnen maken met het 
realiseren van je dromen. 

 

Wat is de volgende stap?  

 

De volgende stap om een krachtige creator van jouw realiteit te 
gaan worden, is om iedere dag af te gaan stemmen op het leven 
dat je wilt creëren.  

De makkelijkste manier om dat te gaan doen is door mijn gratis 
Geld is Liefde Manifestatie Dagboek te gaan gebruiken. Er zat 
een link bij de mail die je hebt gekregen toen je dit boek 
aanvroeg. Ben je de mail kwijt of opent het boek niet? Mail dan 
naar info@maartjekoper.nl Mijn team helpt je graag met 
eventuele vragen.  
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Als je dit boek dagelijks gaat gebruiken, ga je geweldige shifts in 
je leven ervaren. In het boek staan geweldige testimonials van 
mensen die het boek al zijn gaan gebruiken. De afgelopen jaren 
hebben meer dan tienduizend mensen het boek aangevraagd en 
een groot deel van die mensen zijn er mee aan de slag gegaan en 
hebben geweldige resultaten behaald. Nu is het jouw beurt om 
die shift te maken!  

 

PS: heeft dit boek je geïnspireerd? Ik zou het te gek vinden als je 
het met iemand zou delen waarvan je weet dat deze informatie ze 
ook waanzinnig zou helpen. HIER kunnen ze het zelf aanvragen. 
Ze krijgen dan ook het Geld is Liefde Manifestatie Dagboek.  

 

Het is ook mogelijk om het Geld is Liefde Manifestatie Dagboek in 
papieren versie aan te vragen als je dat fijner vindt. HIER kun je 
dan doen.  

 

Liefs Maartje 
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Testimonials. Wat zeggen mensen over Co-
creëren met Maartje?  
 

“€10.000 omzet per maand? Dat was voor mij HEEL ver 
weg……Totdat Maartje Koper in mijn leven kwam…..met de 
rekenmachine in de hand, kom ik er achter dat deze 
gelddoelstelling NU heel dichtbij is……want ik ben eigenaar van 
mijn eigen overvloed. Ik ben blij!!!”– Teersa van Weezel 

“Na ons gesprek, wat eigenlijk een bevestiging was die ik nodig 
had en de start gaf om een en ander aan te passen op mijn 
website/business….met het juiste gevoel erbij, want daar stroom 
ik van over, gelijk 2 nieuwe klanten erbij en in 2 dagen dus ruim 
1000,00 verdient….zo cool….dus we stromen weer verder……DANK 
JE WEL MAARTJE! X” — Monica Job 

“Wat nu gaaf is, is dat sinds ik het geld aan je overgemaakt heb, 
en enkele audio’s geluisterd heb, de omzet van mijn bedrijf 
binnen 2 dagen net zoveel zag worden als ik normaal gesproken 
binnen 2 weken zou genereren. Grappig dat je in het 1e 
interview-audio hier ook over sprak, “investeren in jezelf komt 
vaak op de meest ongelegen financiële momenten”. Op het 
moment dat ik je cursus zag en hier aan mee wilde doen boeide 
mij mijn minder gunstige financiële situatie totaal niet meer, en 
was er gewoon voor gaan de enige optie en een zeker weten dat 
de karige maanden van inkomsten binnen mijn bedrijf over 
waren! Gisteren ontving ik nog een keer vanuit het niets een 
erfenis waar ik totaal niet op gerekend had, het happy-de-pappy-
gevoel was voor het eerst sinds een lange tijd weer voelbaar in 
elke cel van mijn systeem !” — Jacqueline van de Koevering 

“Lieve Maartje,	Bij de vorige cursus heb ik mijn bewondering al 
uitgesproken en nu voel ik dat het weer zo ver is. Ik ben zo 
dankbaar, zo blij op dit moment. Alle puzzelstukjes vallen op zijn 
plek. Jouw werk is voor mij van onschatbare waarde. Je geeft me 
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houvast, een transformatie tool, angst verdwijnt en daarvoor in 
de plaats komt VERTROUWEN.	Ik ben laaiend enthousiast over je 
zielsscript, deze beschrijft precies mijn proces. Lieve mensen echt 
een aanrader…” Femke van Kuijk – De Heldere Bron 

“Maartje, jouw courses zijn verslavend, ik zou niet meer zonder 
kunnen.” — Sylvia Bouwer – Leef met Passie 

“Het belangrijkste voor mij was dat ik na de VIP-dag concreet aan 
de slag kon gaan om mijn bedrijf te laten groeien. En dat is zeker 
gelukt. Wat Maartje heel goed kan is jouw intentie, jouw droom 
voor je bedrijf, helpen verwoorden. Je gaat samen met haar 
opzoek naar wat jou drijft en je krijgt dit ook helder op papier. Je 
gaat voelen wat met jou resoneert. Ze laat je dieper graven om 
echt tot jouw kern te komen. Ik heb veel tips gekregen hoe ik het 
kan aanpakken maar we keken ook goed wat voor 
strategie/aanpak bij mij past, wat voelt goed. We hebben een 
persoonlijk script voor mij gemaakt, mijn site bekeken, 
gebrainstormd over producten en hoe ik verder kon. Toen ik naar 
huis ging had ik al een aantal teksten die ik zo op mijn site kon 
zetten! En een actielijst waar ik mee aan de slag kon gaan. Het is 
heel fijn dat iemand haar kennis met je wil delen om jou verder te 
helpen. Ik heb het als een super fijne dag ervaren, die mij echt 
heeft geholpen om de volgende stap te nemen! Bedankt 
Maartje!” — Anja Roosenbrand – Inspiratie&Meer 

“Maartje heeft er bij mij voor gezorgd dat ik, door volledig mezelf 
te durven zijn, echt kon gaan groeien. Vanaf het moment dat ons 
coaching traject begon, ben ik voor het eerst weer gaan genieten 
van ondernemen.	Daarbij hielp het door haar ontwikkelde 
energetisch bedrijfsplan mij ook enorm. 
Mijn valkuil als ondernemer is dat ik blijf hangen in ontwikkelen. 
Waardoor ik minder cliënten aantrek. Dankzij de gesprekken met 
Maartje werd ik telkens weer teruggeleid naar het aanhouden 
van 2 sporen. Het ene spoor om van mijn bedrijf een eenheid te 
maken, en het andere spoor om echt nu cliënten aan te gaan 
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trekken. 
Dit werkte direct door, ik heb er op het gebied van mijn eigen 
ontwikkeling en financieel veel profijt van. 
Mijn bedrijf is nu veel meer een geheel, het past bij wie ik ben, bij 
wat ik kom doen. 
Maartje zorgt ervoor dat je echt tot actie overgaat, dat je aan 
leert voelen wat voor jou goed en moeiteloos voelt. Hierdoor 
wordt het veel makkelijker om de juiste keuzes te maken. 
Ze heeft ervoor gezorgd dat ik eerlijk ben naar wat ik aanvoel dat 
juist is, en dat ook daadwerkelijk doe en uitwerk. Echt superknap. 
Ook kan zij goed aanvoelen of je teksten de juiste snaar raken. 
Dit leidde ertoe dat mijn teksten voor de website en blogs echt 
zijn verbeterd. 
In Maartje vind je een ideale combinatie van actie, aanpakken, 
eerlijk zijn, hulp durven vragen aan het universum, doorkrijgen en 
toepassen hoe de wet van aantrekkingskracht werkt voor jezelf 
en je bedrijf. 
En ze hielp me tussendoor via de mail als ik vragen had, waardoor 
ik niet tot het volgende gesprek hoefde te wachten, en de 
blokkade sneller werd opgeheven. Haar mails lijken soms ook op 
een blog, het raakte vaak iets in mij, waardoor ik weer verder 
kon.	Maartje, ontzettend bedankt voor je enorm goede 
begeleiding! Ik heb er veel aan gehad, en nog steeds.” — 
Margaretha Sanjee-Schokker – Volg je Hart Specialist 

 

“Maartje, ik vind je content geweldig, helder en overzichtelijk. 
Geen moeilijke woorden of vage verhalen maar simpel, helder en 
concreet. En ik vind ook dat je heel veel waarde levert, mijn dank 
hiervoor, ik waardeer dit enorm. Ik verbind me elke dag met het 
programma afstemmen op geld en vind het heerlijk om daarnaast 
ook contact te kunnen hebben via onze facebookgroep. Super 
bedankt dat je dit hebt gecreëerd.”– Jenny 
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