
 

 

Geld is Liefde Manifestatie Dagboek 
“Heel je Geld-blokkades en leef het leven 

waar je voor geboren bent!”
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Hoofdstuk 1 - Geld is Liefde! 

Geld is liefde…. 

Ja, dat geloof ik ECHT.  

Alles is energie en alles is liefde, en dus ook geld.  

Alles komt uit dezelfde bron. Dezelfde Bron van Goddelijke liefde.  

“God is; and outside of God, nothing exists, for all is God and God is love.” -- onbekend 

Het is mijn wens en mijn intentie om met het ‘Geld is Liefde’ Concept een ECHT verschil te maken in 

jouw leven. Het is mijn wens om jou te helpen om je geldblokkades te helen en een echte shift te weeg 

te brengen in hoe jij over geld denkt.  

Dat is precies de reden dat ik dit Geld is Liefde Manifestatie Dagboek heb gecreëerd.  

Om dromen en verlangens realiteit te laten worden in ons leven is het belangrijk om de dromen in 

ons energieveld tot leven te brengen voordat ze op fysiek niveau gemanifesteerd kunnen worden.  

Jij creëert jouw nieuwe realiteit met intentie, focus en afstemming.  

Kortom: we zullen er iedere dag op moeten focussen om ruimte te creëren voor onze nieuwe realiteit en 

deze te verwelkomen.  

Dit Manifestatie Dagboek geeft jou een concreet handvat om een bewuste creator van jouw leven 

te worden.  

We creëren allemaal onze eigen realiteit, maar de meeste mensen doen dit onbewust. Zij denken dat 

het leven iets is dat hen “overkomt.”  

Maar niets gebeurt “zomaar.”  

Een bewuste creator is iemand die dit begrijpt en die de kracht om te manifesteren aan wil wenden om 

een prachtige realiteit te scheppen, voor zichzelf en voor iedereen die hij of zij ontmoet in deze realiteit.   



Dit Manifestatie Dagboek geeft jou alle ruimte om dat te doen!  

Dit afstemdagboek is zo ontworpen dat je het een maand lang kunt gebruiken. En als de maand 

voorbij is? Dan print je het laatste deel gewoon nog een keer uit en begin je weer opnieuw.  

Want er komen altijd weer nieuwe dromen en verlangens op je pad die je kan manifesteren en 

afstemmen zal een dagelijkse gewoonte worden, net als bewegen en gezond eten. Afstemmen is als 

een spier die je traint en die steeds krachtiger en krachtig wordt.  

Ik heb dit Manifestatie Dagboek samengesteld om het mogelijk te maken om iedere dag contact 

te maken met de dromen die je in leven en een complete shift van te kort naar overvloed te maken.  

Want de dromen die binnen in ons leven, die willen gehoord worden en die willen het levenslicht zien. 

Ze verlangen er naar om werkelijkheid te worden.  

Ik wil graag een uitspraak met je delen die een diepe indruk op me heeft gemaakt: 

“Waar jij naar verlangt, verlangt naar jou!” 

Ja, OOK daar geloof ik in. Ik geloof dat geld naar jou verlangt EN bij je wil zijn, als jij er naar verlangt. 

Wat doet dat met je als ik dat zeg? 

Ervaar je een gevoel van opluchting en nieuwsgierigheid? 

Of ben je kritisch en sceptisch omdat je al ZO lang aan het stoeien bent met geld en je je gewoonweg 

niet voor kunt stellen dat er ooit een tijd zal zijn dat geld moeiteloos je leven in kan stromen? 

Hoe je er ook in staat, ik snap je.  

Ik heb zelf ook hele moeilijke momenten gekend als het gaat om geld.  

Er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik NIETS had. Geld en ik waren GEEN vrienden, nee absoluut 

niet.  

Ik had nooit genoeg, was altijd gaten aan het dichten, had schulden en moest vaak geld lenen om 

rond te komen. Daarnaast gaf ik mijn geld uit aan dingen die niet goed voor me waren, zoals drugs en 

gokken.  

Geld en ik begrepen elkaar niet en ik had niet echt een leuk leven.  



Langzaam begon mijn relatie met geld iets beter te worden. Langzaam ging ik wat beter voor geld 

(en voor mezelf!) te zorgen en kwam er ook ietsje meer mijn leven binnen. Ik betaalde mijn schulden af 

en er kwam ruimte voor leuke vakanties en een koophuis.  

Maar nog steeds ervaarde ik veel tekorten en zat me iets heel erg dwars: ik moest 32 uur per week 

werken in een baan waarvan ik het gevoel had dat deze niet ECHT bij me paste.  

Ik voelde dat ik een “roeping” had. Ik voelde dat ik wilde schrijven en ik verlangde intens naar vrijheid. Ik 

had een intens verlangen om te leren hoe wij onze realiteit creëren en ik zou het liefste alleen maar 

bezig zijn met het zoeken van een antwoord op deze vraag EN er over schrijven.  

Maar ik was bang. Ik was bang dat als ik stopte met werken en voor mijn dromen zou gaan, dat ik 

niet genoeg geld meer zou hebben.  

Ik was bang dat ik Alles op moest geven wat OOK belangrijk voor me was: uit eten, sushi, vakanties, 

koffie van de Starbucks, massages en ga zo maar door. Oppervlakkig? Misschien!  

Maar die dingen vond ik leuk en ze gaven me plezier en als ik diep in mijn hart keek, wilde ik ze niet 

opgeven.  

Maar de roep om mijn dromen te gaan leven, te gaan schrijven en mijn eigen bedrijf te starten 

begon groter en groter te worden. Ik begon er steeds meer vertrouwen in te krijgen dat ik de stap zou 

kunnen nemen om EN mijn dromen waar te maken EN de lifestyle te leven die bij me past.  

En dus heb ik in juli 2014 van de ene op de andere dag mijn baan in loondienst op gezegd om mijn 

leven in vrijheid te gaan creëren.  

Dat is tot nu toe een geweldig avontuur geweest. Nu zeg ik helemaal niet dat jij al jouw schepen achter 

je moet verbranden, nee totaal niet. Maar wat me wel is opgevallen sinds die tijd is dat er een heleboel 

mensen zijn die hun passie niet leven en hun dromen niet waarmaken met als nummer een reden: geen 

geld of de angst om niet genoeg geld te hebben. Net als ik toen!  

En dat is een van de dingen waar ik verandering in  aanbreng met Geld is Liefde! 



Nadat ik was gestopt met mijn baan en er niet iedere maand automatisch geld in mijn leven kwam 

moest ik gaan leren om op andere manieren geld te gaan creëren.  

EN ik kwam er achter dat ik NOG STEEDS heel veel beperkende gedachten had over geld. Ik had 

beperkende gedachte over mijn persoonlijke waarde, over hoeveel geld ik kon vragen voor het werk dat 

ik aanbood, over wat mensen bereid waren mij te betalen en eigenlijk over VAN ALLES.  

Ik ben toen op een heel diep niveau aan de slag gegaan om mijn blokkades te onderzoeken en te 

helen zodat ik mijn passie kon BLIJVEN volgen.  

Ik ben sindsdien gaan geloven in de natuurlijke overvloed die het universum ons te bieden heeft. 

Het diepe besef dat het universum altijd voor me zorgt, no matter what, heeft mijn hele leven 

verandert. 

Geld is dus altijd een ontzettend belangrijk thema in mijn leven geweest. Ik ga er van uit dat dit bij de 

meeste mensen zo is.  

Geld is iets dat we (bijna) dagelijks nodig hebben en het is iets dat we allemaal gemeen hebben.  

Dat betekent niet dat we allemaal op dezelfde manier naar geld kijken en met geld omgaan, nee 

totaal niet. We hebben allemaal ons eigen geldverhaal.  

Ik heb al een stukje van mijn geldverhaal met je gedeeld en ik nodig je uit om te kijken wat jouw verhaal 

is dat je jezelf iedere dag over geld verteld en tenslotte ga ik je tips geven om jouw geldverhaal te 

veranderen, jouw blokkades te helen en aan een liefdevolle relatie met geld kan gaan bouwen zodat je 

geld ECHT kan laten stromen in jouw leven. Misschien klinkt dat voor sommige mensen afgezaagd, 

maar het opbouwen van een liefdevolle relatie met geld is voor mij HET geheim geweest om 

EINDELIJK geld te kunnen laten stromen in mijn leven.  

Ik ga er van uit dat dat ook jouw wens is en dat dat de reden is waarom je dit boek hebt aangevraagd.  



Ik zie veel mensen om me heen die tekorten ervaren in hun leven. 

Er zijn allemaal uiterlijke redenen voor: de crisis, het tekort aan banen op de arbeidsmarkt, het feit dat 

ze te oud, te jong of te donker zijn, het feit dat ze niet de juiste opleiding hebben en ga zo maar door. 

Ik kan deze lijst natuurlijk nog veel langer maken. 

Maar dat is niet de werkelijke reden van een gebrek aan overvloed. 

Er is maar een werkelijke oorzaak van een gebrek aan geld en dat is het bewustzijn dat ze hebben 

over overvloed.  

Dat zijn de gedachten en overtuigingen die ze over geld hebben.  

Er zijn namelijk honderden voorbeelden te bedenken van mensen die dezelfde achtergrond, opleiding 

en uiterlijke kenmerken hebben en toch is de een succesvol en de ander niet. 

Hoe kan dat? 

Er is maar een wezenlijk verschil: hun bewustzijn over geld is anders.  

Zij zijn zich bewust van de overvloed die altijd voorradig is en zij ontvangen deze overvloed in 

dankbaarheid en liefde. 

In dit Manifestatie Dagboek wil ik je leren om je bewustzijn ten aanzien van overvloed te veranderen 

zodat jij ook overvloed in je leven kan toelaten. 

Als je je al een rijk en gezegend mens voelt in alle opzichten dan zal dit boek je inzichten geven om de 

overvloed die je al ervaart te vergroten. 

Als je de inzichten in dit boek tot je neemt en toepast, beloof ik je dat er een verschuiving in bewustzijn 

zal plaatsvinden en je meer geld in je leven toe kan laten. 

Ik ben SUPER gepassioneerd over dit onderwerp en ik kan niet wachten om alles wat ik weet met jou te 

gaan delen!  



Het manifestatieproces is in de kern heel erg simpel: 

Vraag, geloof en ontvang in dankbaarheid. Maar toch kost het ons vaak heel veel moeite om 

beperkende gedachten om te buigen en te focussen op wat we WEL willen. Dit Manifestatie Dagboek 

gaat jou daar mee helpen.  

Ik zeg met eerlijkheid dat ik de rest van mijn leven een Manifestatie Dagboek blijf gebruiken.  

Maak hier en nu de commitment met jezelf dat je het in ieder geval 30 dagen gaat doen. Gewoon 

gaan doen, geen excuses!  

Je zal na 30 dagen een wereld van verschil merken! Je ZAL een shift in je leven gaan zien. En 

vervolgens zal je het iedere dag van je leven willen blijven doen omdat het super krachtig is en omdat je 

gaat leren dat de krachtigste creators van de wereld dit allemaal doen. Dat is juist de reden dat zij 

buitenmenselijke prestaties neerzetten. Dat is niet per ongeluk. Nee, dat is omdat zij daar op 

afstemmen.  

Maar je moet het wel gaan DOEN. Dan krijg je geweldige resultaten, zoals ook mijn klanten 

bevestigen die met mijn werk aan de slag zijn gegaan en mijn lessen hebben geïmplementeerd:  

“Ik heb een hele andere kijk op het leven gekregen en een ommekeer in mijn financiële situatie.” 

“Ik ben begonnen met afstemmen en het helen van mijn geldblokkades. Bij dat laatste heb ik al geld 

gemanifesteerd: ik kreeg 1.200 euro extra terug van de belasting!” 

“Ik ben een praktijk aan het opzetten op het gebied van zelfontwikkeling. Ik zet daarin stappen zet die 

ik anders nooit gezet zou hebben, en die durf ik te doen omdat ik met Maartje haar werk aan de slag 

ben gegaan.” 

“Mijn zakelijk inzicht, vooral wat betreft geld, mogelijkheden en organisatie is gegroeid. En ook heb ik 

veel meer discipline. 

“Ik zie dat er meer cliënten zich aanmelden voor mijn cursussen en reiki-sessies.” 

“Ik heb ontdekt waar ik mijn eigenwaarde af heb laten hangen van geld. En ik heb ontdekt wat ik niet 

meer wil, eigenlijk juist ook door jouw bedrijf van binnen te zien.” 

“Door het afstemmen kan ik mijn focus houden en word ik mega creatief, affirmaties hangen op de 

koelkast wat enorm helpt en het universum gebruiken voor vragen hebt ge-wel-dig!, Ik vind het mijzelf 

weer waard, overtuigingen zijn veranderd. Kortom te veel om op te noemen.” 

“Als ik afstem, komen er veel meer boekingen binnen. Dus ik weet dat het werkt.” 



“Ik heb in 3 maanden 15.000 euro gemanifesteerd. Ben druk met het clearen van beperkende 

overtuigingen op geld, inkomen, verdienen en waard zijn.” 

“Ik ben van geld gaan houden haha! Ik haatte voorheen letterlijk geld. Ik zie nu in dat ik het echt 

waard ben om te mogen en kunnen ontvangen, om die creator te zijn die geld mag ontvangen voor de 

diensten die ik aanbied op spiritueel gebied. Het stroomt!!! Bijzondere mensen stappen in mijn leven en 

ik ben klaar voor the next level.” 

En dat is nog maar een kleine greep uit de honderden testimonials die ik de afgelopen 2 jaar heb 

mogen ontvangen! 

Dus ben je er klaar voor om hier zelf ook mee aan de slag te gaan? 

Ik wil dat je op zo’n fantastische manier af kan stemmen op jouw dromen dat de focus en het 

momentum zo ongekend groot wordt, dat je reuzenstappen kan nemen als je dit dagboek iedere dag 

gebruikt.  

Ik was er zelf op een bepaald moment klaar mee om ieniemienie stapjes te nemen op mijn levenspad. 

Ik was er zo ontzettend klaar voor om grote dromen in mijn leven te verwelkomen en mijn ziel echt tot 

leven te wekken.  

Zo heb ik in een jaar mijn inkomsten vertienvoudigd. In maart 2015 verdiende ik 1500 euro per maand 

en precies een jaar later verdiende ik 15.000 euro per maand en nog een jaar later verdiende ik meer 

dan 70.000 euro per maand. En dat komt voornamelijk doordat ik me er op afstem om zo de acties 

te kunnen nemen die nodig zijn.  

Dus ben jij ook klaar voor prachtige stappen? 

Geweldig! Dan nodig ik je met heel mijn hart uit om groter te dromen dan je ooit gedaan hebt en 

verder te reiken dan je ooit voor mogelijk hield. Wek je ziel tot leven en geef jezelf toestemming alles te 

zijn wat je wil worden!  

In dit boek zal ik eerst wat dieper in gaan op wat verschillende aspecten van geld manifesteren en het 

tweede deel bestaat uit een aantal concrete en praktische opdrachten die je kunt doen om jouw 

manifestatiekracht te vergroten op een ongekend krachtige manier.  

 
 



Hoofdstuk 2 - Alles is energie 

Als je nog niet bekend bent met Spirituele Wetten en metafysische begrippen, dan zullen er veel nieuwe 

deuren voor je open gaan door het besef dat alles energie is. 

Misschien zijn sommige dingen die ik in dit boek schrijf op het eerste gezicht moeilijk te bevatten. Maar 

probeer ze uit. Zet je weerstanden opzij en sta open voor wat ik te zeggen heb. Door de ideeën die ik 

gebruik in dit boek heb ik mijn eigen leven en dat van vele andere mensen totaal kunnen transformeren 

van overleven naar leven in overvloed en rijkdom.  

Waarom niet jouw leven? 

“Alles, maar dan ook alles moet een gelijkwaardige uitwisseling van energie zijn. Het is heilig. Geld 

is de manifestatie van energie. Ook geld is heilig.” -- Elanita Arlee 

Alles is energie. 

Bij alles wat je weggeeft, geef je energie. Bij alles wat je terugkrijgt, krijg je energie terug. Die 

uitwisseling is altijd een gelijkwaardige uitwisseling van energie. Hoe meer je geeft, hoe meer je terug 

krijgt. Je kan arbeid verrichten voor anderen en daar krijg je geld voor terug. Maar wat je eigenlijk 

weggeeft is je onverdeelde aandacht, je goedkeuring, je passie, je liefde en je dankbaarheid. Kortom: je 

energie. 

Voor wat je weggeeft krijg je geld terug, of andere vormen van energie. 

Het gebeurt nog vaak dat mensen die praten met dit soort termen, af worden gedaan als zweverig. 

Het klopt dat ik spiritueel ben, maar ik ben ook intelligent en ik heb heel veel gelezen en gehoord over 

hoe we ons leven creëren. 

Het is mijn passie en nu ook mijn werk om te leren hoe wij ons leven creëren. 

En met Geld is Liefde wil ik jou helpen om geld te creëren in jouw leven. Ik wil je helpen om een leven te 

creëren waarin geld GEEN reden meer is om je dromen en je passies in de kast te laten staan.  



Gelukkig is het besef dat alles energie is en dat we met ons bewustzijn onze wereld creëren niet alleen 

meer voorbehouden aan spirituele mensen. 

Vanuit de wetenschap komt er steeds meer bewijs dat alles in het leven bestaat uit energie. 

De stromen van energie waaruit de wereld bestaan, beïnvloeden elkaar doorlopend. 

Het is niet mijn doel om uitgebreide informatie te geven over kwantumfysica maar om te begrijpen hoe 

wij onze realiteit creëren, is het belangrijk om wat basis informatie te krijgen. 

Het komt in het kort hierop neer: 

Onze gedachten en onze gevoelens creëren ons energieveld en met onze energie creëren we onze 

realiteit. 

Onze energie vibreert op een bepaalde frequentie en we trekken mensen en ervaringen op ons af die 

matchen met deze frequentie. 

Door deze frequentie te verhogen, trekken we mooiere dingen aan in ons leven. Want wat met elkaar 

overeenstemt, trekt elkaar aan. 

Simpel gezegd verhoog je je energie door mooiere gedachten te denken. 

Gedachten die op een lijn liggen met liefde, met vreugde, met overvloed en met dankbaarheid. 

Het gaat er in ieder geval om dat je op zoek gaat naar gedachten die beter aanvoelen dan de 

gedachten die je nu hebt en die je huidige realiteit hebben gecreëerd. 

Je gaat dus op zoek naar gedachten die iets hoger op de emotionele ladder liggen. 

De emotionele ladder die ik hier gebruik is gecreëerd door Abraham Hicks. 

Abraham Hicks is bekend om hun lessen over de Wet van Aantrekkingskracht. Hun boek ‘Vraag en het 

wordt gegeven’ over het bewust creëren van je leven is een aanrader! 

Kijk eens naar de ladder op de volgende pagina. Je kan je voorstellen dat het een hele grote stap is om 

van wanhoop naar vreugde te gaan. 

Maar misschien is het makkelijker om van wanhoop naar woede te gaan en dan van woede naar 

teleurstelling om via tevredenheid uiteindelijk bij “positieve” gevoelens uit te komen. 

En dan begin je aardig in de buurt te komen van de emotie met de hoogste vibratie: vreugde. 



De emotionele ladder: 

Vreugde 

Dankbaarheid 

Kracht 

Vrijheid 

Liefde 

Passie 

Enthousiasme 

Opwinding 

Geluk 

Positieve verwachting 

Optimisme 

Hoop 

Tevredenheid 

Verveling 

Pessimisme 

Frustratie/ Irritatie/ Ongeduld 

Overspoeld zijn 

Teleurstelling 

Twijfel 

Zorgen 

Schuld 

Ontmoediging 

Boosheid 

Wraak 

Haat 

Woede 

Jaloezie 

Onzekerheid/ Schaamte/ Je onwaardig voelen 

Angst/ Spijt/ Wanhoop/ Depressie/ Onmachtig 



Kijk eens voor jezelf waar jij je op dit moment bevindt op de emotionele ladder. 

En stel jezelf een de vraag wat je op dit moment zou kunnen doen of denken om een tree hoger te 

komen? 

Het leven hoort vreugdevol te zijn! 

Natuurlijk is dat het niet altijd, want iedereen heeft moeilijke momenten. Iedereen ervaart momenten 

van contract. Maar bij de meeste mensen ligt de balans niet goed. En die moet je dus veranderen om 

overvloed toe te kunnen laten in je leven. 

Er zijn veel mensen depressief en die voelen zich onmachtig en wanhopig. 

En zoals je ziet is dit de emotie met de laagste vibratie op de emotionele schaal.  

Sinds ik heb geleerd om mijn contrast volledig te omarmen en het juist te zien als een signaal dat er 

weer een moment van grote groei voorbij is, ervaar ik nauwelijks meer weerstand tegen mijn emoties. 

ALLES mag er zijn en vanuit die acceptatie is het heel makkelijk om bij te sturen en weer in een staat 

van liefde, vreugde en overgave terecht te komen.  

Toen ik ruim 10 jaar geleden voor het eerste hoorde over deze Spirituele wetten en het creëren van 

ons eigen leven, geloofde ik er niets van. 

Nu weet ik wel beter. 

Het besef dat we ons eigen leven creëren en de wetenschap hoe we dit doen, heeft mijn HELE 

leven verandert. 

Ik heb zo veel verhalen mogen horen en lezen van mensen die ook een totale transformatie te weeg 

hebben kunnen brengen in hun leven. 

Misschien zit je op dit moment vast in je leven of je onderneming. 

Misschien zit je vast in bepaalde situaties, omstandigheden of overtuigingen. Misschien wil het geld niet 

naar je toestromen zoals je dat graag zou willen.  

Maar ik zeg je dat je alles kan veranderen wat je wil. 

Er zijn geen beperkingen, alleen de beperkingen die we onszelf opleggen. 



Ik weet dat dit moeilijk te beseffen is als je op dit moment in een rotsituatie zit. 

Ik weet dat dit moeilijk te beseffen is als je nog niet bent waar je wil zijn. Als je niet genoeg geld hebt, 

niet genoeg klanten hebt of niet het leven kan leiden waar je zo intens naar verlangt. Ik weet hoe 

frustrerend het kan zijn als je weet dat je voorbestemd bent voor grote dingen en als die grote dingen 

maar niet manifesteren.   

Ik weet het, want ik ben er ook geweest. 

Ruim 15 jaar geleden zat ik vast in mijn leven en ik kon nergens heen. 

Ik was depressief en verslaafd. Ik woonde in een klein kamertje dat ik samen deelde met een aantal 

kakkerlakken. Daarnaast had ik een relatie en een baan waarin ik ongelukkig was. 

Soms had ik wel energie om een project te starten, of aan een studie te beginnen. Maar ik maakte niets 

af en als iets niet lukte zag ik dat alleen maar als een bevestiging dat het me nooit zou lukken en dat 

ik niets waard was. 

Natuurlijk had ik ook leuke momenten in mijn leven. Maar als ik terug denk aan die periode, kan ik ze 

me niet goed voor de geest halen. 

Mijn leven kenmerkte zich door angsten, verslavingen, depressies en mezelf iedere dag een masker 

voorhouden om mensen vooral maar niet te laten zien wie ik echt was. Ik had de diepe overtuiging: “Als 

mensen zien wie ik ECHT ben, dan laten ze me allemaal vallen.” En dus speelde ik iedere dag een rol. 

Ik wist niet eens meer wie ik zelf was en waar ik zelf eigenlijk naar verlangde.  

Sinds ik bezig ben een bewuste creator van mijn leven te worden heeft er een totale ommekeer in 

mijn leven plaats gevonden. 

Ik voel me een gelukkig mens en ik ben iedere dag meer en meer dankbaar voor alle overvloed en 

rijkdom die ik in mijn leven ervaar. 

Ik heb een eigen bedrijf waarin ik alles van mezelf kwijt kan. Binnen iets meer dan een jaar verdiende ik 

met mijn bedrijf ruim twee keer zo veel als ik in mijn baan in loondienst OOIT verdient heb en na 18 

maanden verdiende ik meer dan 10.000 euro per maand en weer een jaar later meer dan 50.000 

euro per maand. En nog steeds voel ik dat ik nog maar aan het begin sta van wat mogelijk is.  

Ik schrijf iedere dag en ik heb eindeloze inspiratie. Ik heb een geweldige echtgenoot, een prachtige 

dochter en een rijk sociaal leven en ik woon in een geweldige villa.  

Ik ben ieder dag dankbaar voor wat ik in mijn leven heb. 



En geloof me, ik zeg de niet om op te scheppen, maar om jou te laten zien wat er mogelijk is. Het is 

mijn missie om jou te laten zien dat je alles kan creëren in je leven waar je naar verlangt!  

Ja, ik heb soms moeilijke momenten en soms lukken dingen gewoon even niet. Maar die periodes zijn zo 

kort en ik heb geleerd om heel goed te luisteren naar wat mijn gevoel me wil zeggen en dat stelt me in 

staat om deze situaties vrijwel direct bij te sturen zodat ik er van leer in plaats van mezelf te laten 

demotiveren door de moeilijke momenten.  

En ik weet dat, als er een periode komt dat het weer tegen gaat zitten dat ik sterk genoeg ben om 

hierin mee te veren en om te kijken hoe ik er door kan groeien. Want de waarheid is dat ALLES in ons 

leven er is om ons te laten groeien.  

Het leven kent alleen maar groei. Het is een Universele wet! 

Maar wat is er gebeurt dat de dingen zo drastisch zijn verandert in mijn leven? 

Er is niemand in mijn leven gekomen die me heeft "gered” (Hoewel ik heel vaak heb gehoopt dat 

iemand me zou komen “redden.”) 

Er is niemand geweest die me een grote zak geld geeft gegeven.  

Er is niemand langs gekomen die de last van mijn schouders heeft gehaald. 

Ik ben niet van de ene op de andere dag wakker geworden tot een totaal ander leven. 

Het lag niet aan de economie of aan de stad waarin ik woonde of aan het sociale milieu waarin ik 

verkeerde. 

IK ben veranderd. Mijn bewustzijn is verandert. 

Ik ben langzaam gaan beseffen dat we inderdaad ons eigen leven creëren en dat, als ik een beter 

leven wil, ik verantwoordelijkheid moet nemen voor mijn leven. 

En dat heb ik gedaan. Stukje bij beetje, stap voor stap. 

Ik ben gaan onderzoeken hoe het leven nu eigenlijk werkt voor mij. Ik ben gaan experimenteren. 

En er zijn een paar hele belangrijke ontdekkingen die ik heb gedaan die ik in dit boek met je wil delen. 

Ik weet dat als ze voor mij werken en voor een heleboel andere mensen, dat ze ook voor jou kunnen 

werken. 



Begrijp me niet verkeerd. Ik ben nog steeds aan het groeien en aan het leren. DAT is het leven. 

Er worden iedere dag nieuwe verlangens in ons geboren die we willen en kunnen manifesteren.  

Want het blijft een proces dat pas ophoud op de dag dat we deze aarde verlaten (en zelfs dan nog 

niet). 

Ik heb nu mogen ervaren hoe het voelt om overvloed te kunnen creëren en voor mij is nu de volgende 

stap om totale financiële vrijheid te creëren in mijn leven. 

Ik word heel enthousiast van dit doel en ik heb er volste vertrouwen in dat het me gaat lukken. 

Ik heb mogen leren en ervaren dat als ik doelen heb dat ik ze kan bereiken en hierdoor is mijn 

zelfvertrouwen enorm gegroeid. 

Er is niets zo waardevol voor mij geweest in mijn leven als de les dat we ons eigen leven creëren en hoe 

ik mijn energie kan laten stromen om overvloed in mijn leven toe te kunnen laten. 

En dan heb ik het niet alleen over overvloed op materieel gebied, maar op alle gebieden van mijn 

leven. 

Want overvloed heeft niet alleen betrekking op geld, maar op alles waar je een te kort aan kan 

ervaren: liefde, vrijheid, vrienden, kansen, mogelijkheden en creativiteit. Je kunt overvloed toelaten 

op ALLE gebieden van je leven. 

Om je realiteit betreft overvloed te veranderen, moet je je energie veranderen. 

En om je energie te veranderen moeten je gedachten en overtuigingen over overvloed veranderen. 

We gaan er dus aandacht aan besteden in dit Manifestatie Dagboek om te onderzoeken wat je 

gedachten en overtuigingen zijn op het gebied van overvloed en hoe je deze ten slotte kan veranderen. 

Stap 1 is dus dat je je bewust wordt van hoe we tekorten in ons leven creëren en natuurlijk hoe je 

geld creëert. 

En dat begint allemaal met je bewust worden van je gedachten en overtuigingen om deze vervolgens 

zo te kunnen veranderen dat je ruimte maakt voor een nieuwe realiteit. 

Een nieuwe realiteit die beter voor je gaat werken dan je huidige realiteit! 

Ik hoop met heel mijn hart dat je klaar bent voor deze meer dan spannende reis. 



Hoofdstuk 3 - Jij bepaalt jouw relatie met geld 

"Welvaart, of een gebrek eraan, is een uiting van de ideeën die je in je hoofd hebt." -- Louise Hay 

Ik wil dit hoofdstuk starten door je te verwijzen naar een YouTube clip van Oprah Winfrey. 

Je kunt het filmpje vinden via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hA0CALMxhew 

De titel van het filmpje is "how to become rich."   

Ik wil er bij vermelden dat het niet het doel van dit boek is om rijk te worden (hoewel dat uiteraard 

100% haalbaar is, als dat is waar je naar verlangt.) Het doel van dit Manifestatie Dagboek is om je 

bewustzijn over geld te veranderen en meer overvloed in je leven te creëren ZODAT je het leven kan 

gaan leiden waarvoor je geboren bent.  

Er worden echter treffende voorbeelden gebruikt in het filmpje en hele goede tips gegeven over hoe je 

je mindset verandert. 

Oprah interviewt Robert T. Kiysaki, de schrijver van het boek "Rich dad, poor dad." 

Robert is een bekende schrijver en spreker en hij leert anderen om miljonair te worden. 

Voordat ik de eerste versie van dit Boek had geschreven had ik nog nooit van hem gehoord. Sinds ik dit 

filmpje heb gezien, duikt hij opeens overal op. Natuurlijk was hij er altijd al, maar doordat ik me er nu 

bewust van ben dat je overvloed kan creëren, kom ik in aanraking met leraren die dit bewustzijn ook 

hebben en mij kunnen helpen met het verder ontwikkelen van dit bewustzijn, want zo gaat dat ☺  

Waar je je aandacht op richt, daar krijg je meer van.  

Pas als je je bewust bent van mogelijkheden, kansen en waardevolle informatie maak je ruimte in je 

leven om deze ook daadwerkelijk toe te laten. 

https://www.youtube.com/watch?v=hA0CALMxhew


Robert T. Kiysaki heeft naar eigen zeggen 2 vaders: een rijke vader en een arme vader. Hij legt aan de 

hand van zijn 2 vaders uit dat rijke mensen een andere mindset hebben over geld. 

Als ik kijk hoe hij praat over zijn rijke vader en zijn arme vader is dat heel herkenbaar. Alleen ik had 

geen rijke vader, alleen een arme. 

Begrijp me niet verkeerd hoor, wij hadden het niet heel slecht vroeger, maar deze uitspraken hoorde ik 

met zeer grote regelmaat voorbij komen: 

"Het geld groeit me niet op de rug." 

"Ik heb geen geldboom in de tuin." 

“Je moet hard werken om geld te kunnen verdienen.” 

“Geld is vies.” 

“Rijke mensen zijn hebberig.” 

“Je kunt niet alles hebben.”  

Vooral die laatste is er heel diep in gestopt bij mij en ik hoor het mijn moeder nog steeds zeggen: “Je, 

kunt nu eenmaal niet alles hebben.” “Jawel hoor mam.” Denk ik nu.  

Herkenbaar? 

Ik heb geleerd toen ik opgroeide dat ik hard moest werken voor mijn geld. Ik heb geleerd dat ik een 

"veilig" beroep moest kiezen waar zekerheid in zat. Ik heb geleerd dat er geen droog brood te verdienen 

is met een creatief beroep.  

Ik heb allerlei beperkende gedachten meegekregen als het gaat om het ontwikkelen van een 

overvloeds-mindset. 

Maar toen ik me eenmaal bewust werd van het feit dat juist deze overtuigingen mijn realiteit creëerden, 

kon ik deze realiteit gaan veranderen. 

En daar ben ik sindsdien mee bezig. Steeds een stapje verder, steeds een stukje meer. 

Maar goed, even terug naar het filmpje. 

Welke tips geeft de man over een betere financiële mindset die direct bruikbaar zijn voor ons? 



Mensen die geld hebben in hun leven hebben een andere manier van denken als het om geld gaat. 

En die manier van denken kunnen we allemaal leren. 

Robert Kiysaki noemt wat voorbeelden over wat hij met zijn geld heeft gedaan. 

Ik neem aan dat dat voor mensen ook interessant is, maar daar ga ik niet verder op in. Iedereen moet 

methodes zoeken om overvloed te manifesteren die bij hem of haar passen. 

Het gaat mij om het verschil in mindset, dat duidelijk uit dit filmpje naar voren komt. 

Zijn arme vader zei: "Dit kunnen we ons niet veroorloven." 

Zijn rijke vader verbood hem om dat te zeggen. 

Zijn arme vader zag hun huis als zijn grootste investering. 

Zijn rijke vader zei: "als dat je grootste investering is, heb je een probleem." 

Zijn arme vader zei: "Zoek een baan met zekerheid, waar je carrière kan maken." 

Zijn rijke vader zei dat die mentaliteit er voor zorgde dat je afhankelijk bleef van een baas en nooit 

verder kon groeien. 

Wat je hier van kan leren is dat we allemaal een totaal andere relatie met geld hebben. 

Vaak zijn dit de gedachten die we meekrijgen van onze opvoeders en van de maatschappij in het 

algemeen. 

Maar zodra we ons hiervan bewust worden kunnen we andere keuzes gaan maken. 

En dan de tweede man in het filmpje: 

Die heeft naar aanleiding van het boek "rijke vader, arme vader" zijn leven een totale andere wending 

kunnen geven. 

Deze man was ook ooit arm. 

Maar door slim te zijn, door kansen te zien en te benutten en door vastberadenheid en 

doorzettingsvermogen heeft ook hij grote stappen kunnen nemen. 

En zo gaat dat ook meestal met veranderingen. 

Je zet energie in beweging als je besluit om iets anders te gaan doen. 

Als je de BESLISSING neemt om voortaan een andere realiteit toe te gaan laten in je leven. 



Als aan de man wordt gevraagd wat voor hem echt belangrijk is geweest is zijn antwoord dat hij nooit 

duidelijk na had gedacht over waar hij heen wilde. 

Hij miste richting, hij had geen focus. En juist visie en focus is ontzettend belangrijk.  Als je een 

prachtig leven wil creëren voor jezelf zul je je energie bewust moeten richten op wat je wil bereiken. 

Zolang je je richt op je omstandigheden, zal je alleen maar meer krijgen van de omstandigheden die je 

al gemanifesteerd hebt in je leven. 

Je moet dus je aandacht verleggen naar een realiteit die wel wenselijk is voor jou. 

Bij het creëren van je leven kan je nergens voor weglopen. 

We leven in een inclusief Universum. 

Waar we onze aandacht op richten en wat we dus ons bewustzijn binnen brengen, bestaat. 

Door alleen maar te zeggen "Ik wil dit niet meer" krijg je er alleen maar meer van. Want hier is je 

aandacht op gericht. 

Je moet je focus dus richten op wat jij in je leven wilt brengen. 

En dat heeft deze man voortreffelijk gedaan. En dat is precies wat ik nu ook doe. Ik stuur iedere dag 

bewust mijn gedachten en intenties. 

En als ik voel dat mijn energieniveau laag is, dan geef ik mezelf wat ik nodig heb en probeer vervolgens 

kleine stapjes te nemen om weer nieuwe focus te krijgen. 

Berusting en acceptatie is vaak de eerste stap om je energie weer in beweging te krijgen als je even 

vast zit. 

Vanuit berusting en acceptatie kun je bepalen waar je wel heen wil. Daarbij is focus en visie 

onmisbaar. Je moet zelf richting geven aan je leven. 

En richting geven kun je onder meer doen door het opschrijven van je dromen, doelen en verlangens. 

Ik nodig je uit om jouw doelen en verlangens wat betreft overvloed op te schrijven. Want het is heel 

belangrijk om te bepalen waar je heen wil. Daar gaan we in het tweede deel van dit Manifestatie 

Dagboek mee aan de slag.  



Nu gaan we weer even terug naar het filmpje. 

Na het interview met de brandweerman zegt Oprah iets opmerkelijks over een van de principes van 

Robert Kiysaki. 

Hij zegt dat arme mensen hun rekeningen eerst betalen en rijke mensen eerst "zichzelf" betalen. 

Nu klinkt dit misschien heel dubbel en wellicht zullen er veel gedachten in je hoofd naar boven komen: 

"Ik heb niet eens geld voor rekeningen." Of "Als ik geld heb, betaal ik liever eerst de rekeningen dan 

mezelf." 

Hij geeft ook eerlijk toe dat het een uitspraak is die een hoop mensen gek maakt. 

Want het is een uitspraak die een heleboel stappen verder ligt dan de realiteit waar je in leeft als er 

überhaupt geen geld is om rekeningen te betalen. Laat staan om iets voor jezelf te doen. 

Maar er zit een hele belangrijke waarheid in wat de man zegt. 

Laat me het uitleggen: 

De overtuiging dat je niet of nauwelijks geld hebt voor je rekeningen, laat staan voor jezelf is 

namelijk een hele beperkende overtuiging waar je nog meer tekorten mee creëert. 

Door het vertrouwen te ontwikkelen dat er altijd geld zal zijn om rekeningen te betalen geef je een 

ontzettende krachtige boodschap af aan het Universum. 

Bovendien is geld energie en door zelf deze energie te richten, bepaal jij waar je meer van wil hebben. 

Is reizen je prioriteit? Zet dan eerst geld apart voor je reis. 

Is jouw succes je prioriteit? Investeer dan als eerste in coaching en online programma’s.  

Is jouw welzijn en jouw gezondheid jouw prioriteit? Investeer dan als eerste in biologisch voedsel of de 

sauna.  

Als je dat doet zet je een verschrikkelijk krachtige manifesterende energie op gang.  

De man in het filmpje geeft geld uit aan zichzelf omdat hij het zichzelf WAARD vindt.  



Hij vindt zichzelf belangrijk genoeg om voor zichzelf te zorgen, in zichzelf te investeren en om zichzelf 

op de EERSTE plaats te zetten. 

Hij weet dat je geld uit moet geven om de energie van overvloed weer in beweging te brengen. 

Het is echter belangrijk om te beseffen met welke gedachten en overtuigingen we ons geld uitgeven. 

Het is heel belangrijk om te beseffen dat er twee manieren zijn om je geld uit te geven: 

Met Liefde. 

Of met angst. 

Als je geld uitgeeft met Liefde, geef je het Universum de boodschap dat je het jezelf gunt. Je weet dat 

je het waard bent om geld aan uit te geven. Je hebt vertrouwen dat er altijd genoeg geld is. Want geld 

is immers energie en er is nooit een tekort aan energie. 

Energie transformeert, maar gaat nooit verloren. 

Als je je geld uitgeeft met angst dan bevestig je je geloof in tekorten. 

Dan zeg je dat je er geen vertrouwen in hebt dat het Universum voor je zorgt en dat je altijd, maar dan 

ook altijd MEER geld kan creëren.  

Je bevestigt hiermee je geloof in tekorten en hiermee hou je de stroom van overvloed op een afstand. 

Wees je er dus altijd van bewust welke energie jij uitstraalt als het op geld aankomt! Want met deze 

energie creëer jij je realiteit! 

Tot slot zegt de man nog iets dat erg belangrijk is om te onthouden: 

"Als het gaat om geld, zijn wij zelf onze grootste aanwinst, maar we zijn ook onze grootste vijand." 

We kunnen het onszelf ongelooflijk moeilijk maken. 

Ik heb de afgelopen 10 jaar heel veel succesvolle mensen bestudeerd met de vraag: "Wat doen zij 

nu anders?" 

Waarom lukt het hen wel en anderen niet? 

Wat is het nou dat zij succes, geld en geluk hebben en anderen het moeten doen met niets? 

Maar ik kwam zo veel verschillende mensen tegen. Ze hadden allerlei verschillende passies, allerlei 

verschillende uiterlijke kenmerken, ze kwamen uit allerlei andere sociale milieus en ze hadden 

verschillende methodes om overvloed te creëren.  



Er was maar een ding dat zij gemeen hadden en wat anders was dan bij mensen die steeds maar 

tekort ervaarden in hun leven: 

Ze dachten anders. Ze stonden anders in het leven. Zij waren zich bewust van de overvloed die het 

leven hen kon geven en ze WISTEN hoe ze geld konden creëren in hun leven.  

En de meeste van hen waren niet altijd zo geweest. De meeste hadden heftige tijden gekend voordat 

ze leerden dat het anders kon. 

Een paar van mijn grote voorbeelden waar ik veel van heb geleerd zijn dakloos geweest en hadden 

geen cent. 

Zij hadden, net als ik, op een dag de beslissing genomen dat ze er genoeg van hadden om zichzelf te 

beperken. Ze wilden ook overvloed toe laten in hun leven. Dit hebben ze gedaan door stap voor stap 

hun overvloed-mindset te veranderen. 

Stel jezelf nu eens de vraag: wat is jouw overvloed-mindset? 

Laten we nu eens heel eerlijk gaan kijken hoe jouw relatie is met overvloed door onderstaande vragen 

te beantwoorden: 

Wat is jouw realiteit als het om overvloed gaat? 

Hierbij wat vragen om je op weg te helpen: 

Heb je genoeg geld op je bankrekening? 

Heb je het gevoel dat geld er altijd voor je is?  

Ben je blij met je inkomsten? 

Gaat er meer geld uit dan dat er binnen komt? 

Heb je geld in je leven voor leuke dingen? Kun je alles doen wat je wil doen? 

Leef je van salaris naar salaris? 

Geef je wel eens geld aan anderen? Aan goede doelen of de man die de daklozenkrant verkoopt? 

Komt wat je nodig hebt makkelijk naar je toe? 

Komt er geld en andere dingen op onverwachte manieren je leven binnen? 

Gebeuren er vaak onverwachte dingen die je veel geld kosten? 

Probeer je geld opzij te leggen of heb je daar geen ruimte voor? 

Zit je al jarenlang op hetzelfde financiële niveau, zonder dat er veel beweging in komt? Of groeit jouw 

inkomen ieder jaar? 



Voel jij je rijk, in alle opzichte van je leven? Of heb je veel moeite om rond te komen? 

Voel je je waardevol? 

Weet je wat je waard bent en durf je te vragen wat je waard bent?  

Kun je ontvangen? 

Heb je genoeg werk, genoeg klanten en genoeg inkomsten? 

Doe je veel dingen voor geld die je niet zou willen doen? 

Zijn er dingen die je graag zou willen doen maar die je niet doet omdat je niet genoeg geld hebt? 

Laten we de antwoorden die je hebt gegeven eens afzetten tegen het bewustzijn dat je hebt over 

geld: 

Wat zijn jouw gedachten, gevoelens en overtuigingen over geld? 

Welke gedachten en gevoelens heb je als je geld uit moet geven? Doe je dit met liefde of met angst? 

Welke gedachten en gevoelens heb je als je mensen ziet die meer hebben dan jij? Voel je jaloezie of 

gun je anderen overvloed omdat je weet dat tekorten niet bestaan op spiritueel niveau? 

Welke gedachten en gevoelens heb je over mensen die minder geld hebben dan jij? 

Pieker je vaak over geld? 

Praat je vaak over de tekorten die je hebt in je leven? 

Hoe dachten ze vroeger bij jou thuis over geld? Welke gedachten heb je meegekregen over geld? 

Op welke gebieden van je leven ervaar je tekorten? 

Op welke gebieden van je leven ervaar je overvloed? 

Alle antwoorden samen geven het bewustzijn weer dat je op dit moment over geld en overvloed 

hebt. 

Ik nodig je uit om op de volgende pagina’s antwoord te geven op deze vragen zodat je een super goed 

beeld krijgt waar je op dit moment staat. Het kan super confronterend zijn om hier goed naar te kijken, 

maar het is ZO belangrijk. Want als je niet weet waar je nu staat, dan kun je ook niet bepalen waar je 

heen wilt. Wat je hier opschrijft is je uitgangspunt.  

Later in het Manifestatie Dagboek gaan we kijken wat jouw nieuwe geld realiteit gaat worden.  



Uitwerking van de opdracht. Dit is mijn huidige geld-bewustzijn:  
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Hoofdstuk 4 - Hoe kan je jouw overvloed-mindset veranderen?  

“Verwacht vandaag dat er iets prachtigs gebeurt. Wat je gisteren ook overkomen is, besef je dat het 

verleden je niet langer gevangen houdt. Je verleden kan je alleen pijn doen als je er aan vast houdt. 

Laat het verleden los. Een overvloedig leven wacht op je." -- Sarah Ban Breathnach, Simple Abundance: 

A Daybook of Comfort and Joy 

We hebben het er tot nu toe over gehad of je de beslissing hebt genomen om anders tegen overvloed 

aan te gaan kijken. 

We hebben onderzocht wat voor realiteit je voor jezelf hebt gecreëerd en met welke gedachten en 

gevoelens je dit hebt gedaan. 

In dit hoofdstuk gaan we kijken hoe je jouw mindset kan veranderen om meer rijkdom in je leven toe te 

laten. 

Maar eerst een antwoord op deze vraag: 

Wat is rijkdom nu eigenlijk? 

Ik zie rijkdom als volgt: 

Het hebben van genoeg geld, spullen, kansen, mogelijkheden, creativiteit en inspiratie om precies 

datgene te doen wat je wil doen, wanneer je het wil doen. 

Het gaat er dus niet om dat je een miljoen euro hebt (Hoewel ik zeker weet dat je dat kan bereiken als 

dat verlangen vanuit jouw hogere zelf komt.) 

Het gaat er om dat je kan doen wat je wil, wanneer je dat wil. Het gaat dus uiteindelijk om vrijheid! 

Vaak als we verlangen naar veel geld, verlangen we eigenlijk naar vrijheid. 

Het gaat er om dat je overvloed afstemt op jouw unieke verlangens en behoeften. 

Ik zie het toelaten van rijkdom als een manier om me echt goed te voelen over mezelf. Om mezelf het 

waard te vinden om een fantastisch leven te leiden waarin ik alles van mezelf kan laten zien en al mijn 

talenten kan benutten en waarin al het goede op mijn pad komt. 

http://www.goodreads.com/author/show/3495853.Sarah_Ban_Breathnach


Door rijkdom in je leven toe te laten stel je jezelf in staat je volste potentie te bereiken en het leven 

te leiden dat ECHT bij je past. 

Veel mensen vinden geld eng. Ze hebben veel voorbeelden gezien waarin mensen de macht over 

zichzelf kwijt raakten door geld en er slechte dingen mee deden. 

Maar denk eens aan alle goede dingen die je kan doen als je geld hebt. Denk eens wat je aan anderen 

kan GEVEN. Stel jezelf een de vraag wat voor een fantastische bijdrage je kan leveren aan het 

levensgeluk van de mensen om je heen. 

Het is niet het geld dat er voor zorgt dat mensen egoïstisch zijn, het is wat mensen DOEN met het geld. 

En wat we doen met geld is een keuze.   

En zelfs al zouden we al het geld in de wereld afschaffen, dan nog zouden deze mensen niet opeens 

veranderen in mensen die compassie en liefde laten zien. 

Er zijn eindeloos veel manieren om te kijken naar overvloed. 

In de afgelopen jaren heb ik honderden boeken gelezen, online programma’s gevolgd en vele youtube 

filmpjes gezien van allerlei verschillende experts die een visie hebben op het vergroten van overvloed. 

En tussen al die uiteenlopende visies zitten veel verschillen. 

Er is één ding wat al die mensen gemeen hebben: ze zien de mogelijkheden en weten beperkingen 

om te buigen of in hun voordeel te laten werken door zich te focussen op hun dromen en 

verlangens. 

Kijk nu eens terug naar wat je in het vorige hoofdstuk hebt opgeschreven over de gedachten en 

gevoelens die je op dit moment hebt over geld en denk dan eens aan het leven dat je ECHT voor jezelf 

zou willen creëren.  

Ik kan met zekerheid zeggen dat die niet op een lijn liggen want je realiteit vormt zich altijd naar de 

gedachten en overtuigingen die je hebt over geld. 



Dus we gaan in dit hoofdstuk op zoek naar gedachten en overtuigingen die WEL op één lijn liggen 

met je doel. 

Stel jezelf nu eerst deze vraag: 

Ben je er klaar voor om te veranderen? Ben je er klaar voor om de energie van geld in je leven te 

brengen? 

Ik hoop zo dat je antwoord op deze vraag ja is. 

Echte verandering vraagt namelijk om een intens verlangen om je energie en focus opnieuw te 

richten zodat je deze verandering kan realiseren. 

Als het antwoord nee is. Kijk dan eens waarom dat antwoord nee is. Geloof je niet wat ik hier schrijf? Zit 

je al zo lang vast in een realiteit van tekorten en geloof je niet dat je dit om kan buigen? 

Stel jezelf en het Universum eens de vraag hoe je hier doorheen zou kunnen breken en kijk welke 

antwoorden er de komende tijd bij je naar boven komen. 

Je kan alles veranderen in je leven! 

Ik heb zo veel verhalen gehoord, gezien en gelezen over wonderen. Ik ben altijd weer positief verrast 

maar nooit verbaasd want ik heb echt geleerd om te geloven in de oneindige mogelijkheden die het 

Universum ons kan bieden. 

Als je een harde ja hebt uitgesproken op de vraag of je er klaar voor bent om overvloed toe te laten 

in je leven, gaan we nu echt aan de slag met het creëren van nieuwe gedachten en overtuigingen. 

Hoe creëer je nieuwe gedachten en overtuigingen? 

Kijk nog eens naar de gedachten die je hebt opgeschreven bij het vorige hoofdstuk. 

Stel jezelf bij iedere gedachte de vragen: 

Creëer ik hiermee een realiteit die ik wil creëren? 

Dienen deze gedachten mij? 

Is het antwoord nee? Laat ze dan los. 



Hoe doe je dat? 

Door nieuwe gedachten en overtuigingen te creëren en deze diep in je bewustzijn door te laten dringen 

door ze dagelijks in de praktijk te oefenen en bij te stellen waar nodig. 

Je verlegt je focus naar een realiteit die meer wenselijk voor je is. 

Dit doe je door je bewust te worden van wat je denkt en bewust nieuwe gedachten te denken zodat je 

langzaam je oude gedachten uit je bewustzijn los kan laten. 

Kortom: door het BEWUST creëren van je leven. Dat doe je onder meer door het bewust schrijven van 

een nieuw script. Daar gaan we zo mee aan de slag.  

Daarnaast HEEL je jouw blokkades en beperkende overtuigingen. Ik doe dit zelf door de 

Healingtechiek Ho’oponopono en het gebruik van de Access Consciousness Clearing Statement.  

Over Ho’oponopono heb ik een aantal blogs over geschreven. Die kan je HIER lezen. In de Geld is 

Liefde Community ga ik veel verder in op deze krachtige Healing Methode.  

Daarnaast hou ik in de Geld is Liefde Community ook regelmatig Clearing Calls met Merlijn Wolsink. 

Hij is Access Consciousness facilitator.  

Ik ga in dit boek niet heel diep in op Access Consciousness. In de Geld is Liefde Community vind je er 

VEEL meer informatie over. Het enige dat je hoeft te weten voor nu is dat je blokkades heel bewust 

kunt ontcreëren, vernietigen en loslaten. Je HOEFT er niet mee rond te blijven lopen.  

In dit hoofdstuk geef ik je inspiratie voor gedachten die VOOR je werken in plaats van tegen je. 

Als allereerste ga ik aan je vragen om eens goed na te denken over hoe je wil dat jouw leven er uit 

ziet.  

Welke dromen en verlangens leven er nu werkelijk in je? 

Ga er eens mee aan de slag om een script te schrijven voor het creëren van geld in je leven. 

Een script is als het ware het nieuwe verhaal van hoe je leven er uit gaat zien als je overvloed hebt 

gecreëerd in je leven. 

Ga op zoek naar gedachten die logisch aanvoelen voor je, die goed voelen en die je vibratie verhogen. 

Om je te inspireren ontvang je bij dit Geld is Liefde Manifestatie Dagboek een geldscript dat ik voor jou 

heb geschreven en dat je gaat helpen op jouw gedachten en gevoelens opnieuw af te stemmen.  

http://maartjekoper.nl/blog/hooponopono/


In dit geldscript help ik je afstemmen op gedachten en gevoelens die jou helpen om meer geld in je 

leven toe te kunnen laten. 

De gedachten moet je door laten dringen in je gevoelskern om echt een verschuiving in je realiteit te 

weeg te kunnen brengen. 

Vervolgens moet je dit nieuwe bewustzijn integreren in alle aspecten van je leven. 

Woorden alleen brengen geen transformatie te weeg. Je moet het voelen, je moet het leven en je 

moet er naar handelen. 

Daarom stel ik ook een MP3 versie van het geldscript beschikbaar die ik heb opgenomen. Die kan je 

luisteren als je de hond uitlaat of de afwas aan het doen bent.  

Als je het script hebt gelezen en/of de MP3 hebt beluisterd, stel jezelf dan eens de vraag hoe dit 

voelde voor jou.  

Voel je dat er een verschuiving in je bewustzijn heeft plaatsgevonden? 

Beantwoord nu de volgende vragen voor jezelf: 

Hoe zou je de gedachten en gevoelens die je hebt beschreven bij de vorige module om kunnen buigen? 

Wat zou je kunnen denken dat VOOR jou werkt in plaats van TEGEN je? 

Draai iedere negatieve overtuiging die je hebt opgeschreven om. Dit is het startpunt voor een nieuwe 

blauwdruk voor jouw geld mindset! 



Het script dat ik voor je heb gemaakt is vrij algemeen. In je eigen script mag je veel specifieker worden 

over wat je wilt creëren in je leven. Hierbij een aantal vragen die je helpen om richting te geven aan het 

script van je nieuwe leven:  

Wie zie je in je leven?  

Waar wil je wonen?  

Wat doe je voor werk?  

Hoeveel verdien je?  

Wie zijn je mentors en coaches?  

Met wie wil je connecten? 

Hoe zie je er uit?  

Hoe voel je je?  

Wie wil je zijn?  

Wat wil je doen?  

Wat wil je hebben?  

Waar word je enthousiast van? 

Wat wil je ervaren?  

Hoe ziet jouw leven van dag tot dag er uit?  

Probeer zo gedetailleerd mogelijk te zijn als dit kan, maar blijf globaal als de details niet meer goed 

voelen en je nerveus of gespannen maken.  

Het gaat er om met dit soort opdrachten dat je je goed voelt. Want juist het goede gevoel zorgt er 

voor dat je afgestemd raakt op jouw hogere waarheid. En daar gaat het uiteindelijk om in het leven: 

dat je jouw waarheid leeft en jouw realiteit creëert op jouw manier!  

Uit je intenties en uit je verlangens. Stap vervolgens in de werkelijkheid die je op papier voor jezelf hebt 

gecreëerd.  

Jij BENT deze persoon al!  

Weet dit, voel dit en ervaar dit.  



Verwacht niet dat je leven precies zo gaat lopen. Het gaat er om dat je je iedere dag afstemt op de 

hoogste versie van jezelf. Je leert afstemmen en bijsturen. Je leert nieuwe mogelijkheden te ontdekken en 

jezelf iedere dag af te vragen wat je wil! Wat wil je bereiken? Wat wil je ervaren? Wat wil je voelen? 

Vooral dit laatste is belangrijk.  

Je emoties brengen je dromen en intenties tot leven. Een verlangen dat gekoppeld is aan een intens 

gevoel heeft zo ontzettend manifestatiekracht! Want juist emotie brengt een krachtige energie op gang. 

Emotion is in het Engels immers een samentrekking van energy in motion. 

Meestal als ik iets niet kan manifesteren in mijn leven is dat omdat mijn gevoel er niet achter zit. 

Diep van binnen maakt het me misschien niet zo veel uit of iets wel of niet komt. Of ik kan het nog niet 

duidelijk genoeg voor me zien of geloof nog niet dat het inderdaad kan komen.  

Als je al lang bezig bent met iets manifesteren en het lukt niet, kijk eens wat voor jou de reden is en ga 

er vervolgens natuurlijk mee aan de slag om weer opnieuw af te stemmen!  

Schrijf hier jouw eigen geldscript:  
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Hoofdstuk 5 - Hoe het Universum je kan helpen om meer 

overvloed te creëren 

Het is de taak van het Universum om je nieuwe bewustzijn, je nieuwe gedachten, gevoelens en 

overtuigingen om te zetten in fysieke manifestaties. 

Wat jij hierin moet doen is je wensen kenbaar maken, je focus richten op wat je wil bereiken en het 

vertrouwen hebben dat het Universum het voor je regelt en je de inspiratie geeft om de acties te nemen 

die er voor nodig zijn. 

Wij kunnen met onze beperkte mentale geest namelijk onmogelijk overzien hoe we van A naar Z 

komen. Er zijn zo veel factoren afhankelijk van het HOE en er is zoveel meer mogelijk dan we ons 

realiseren, dat we ons daar gewoon niet te veel mee moeten bemoeien. 

Jij bent verantwoordelijk voor het WAT, het Universum regelt het HOE. 

Hoe het Universum dat doet, is voor een deel nog een raadsel. Er zijn veel verschillende theorieën over, 

maar veel daarvan valt nog heel moeilijk te bewijzen. Toch heeft de wetenschap al hele grote stappen 

heeft genomen om dit te onderzoeken. 

Ik ben gefascineerd door kwantummechanica omdat het zo veel informatie geeft over hoe wij ons leven 

creëren. 

Als jij net zo nieuwsgierig bent als ik, kun je googelen en kom je allerlei interessante informatie tegen.  

Als we het hebben over het creëren van meer geld, wordt wel eens gezegd: als we nu al het geld in 

de wereld verdelen, dan heeft iedereen genoeg. 

Dat is natuurlijk ook zo. Maar als mensen niet leren hun bewustzijn omtrent geld en overvloed te 

veranderen, dan heeft dit totaal geen zin. 

Dan zal dit geld binnen de kortste keren weer terugvloeien naar de mensen die hun financiële mindset 

al goed ontwikkelt hadden. 

Dit is precies hetzelfde als het voorbeeld dat er veel mensen zijn die een loterij winnen die hier niet 

gelukkiger van zijn geworden en binnen korte tijd hun geld weer kwijt waren. 



Want als je geld hebt gemanifesteerd in je leven, betekend dit nog niet dat je het ook vast kan 

houden. 

Want als je eenmaal veel geld hebt kun je weer een diepe angst hebben dat je het ook weer kwijt zult 

raken. En die angst brengt veel beperkende gedachten met zich mee die de stroom van overvloed 

gewoon weer tegen kunnen houden. 

Ik heb een keer een filmpje gezien waar Oprah in gesprek was met JK Rowling (de schrijver van de 

Harry Potter boeken) waarin ze tegen elkaar uitspraken dat het jaren heeft geduurd voordat ze 

helemaal op hun gemak waren met geld. 

JK Rowling was trouwens een alleenstaande moeder die de eindjes nauwelijks aan elkaar kon knopen 

toen ze tijdens een treinreis het idee kreeg voor de Harry Potter boeken. Wist je dat? 

Ook weer een bewijs dat er meer mogelijk is dan je ooit voor mogelijk kan houden. 

Hou dus je focus gericht op waar je naar verlangt. 

Lees je script door of luister naar de MP3 van mijn geldscript als je de hond uitlaat of in de trein zit. 

Mediteer om het gevoel van overvloed diep in iedere cel van je lichaam door te laten dringen. 

Laat je inspireren door anderen die overvloed al in hun leven hebben toegelaten. 

Ga dagelijks aan de slag met dit Manifestatie Dagboek.  

En neem vervolgens IEDERE dag acties die afgestemd zijn op dit nieuwe bewustzijn.  

En laat je bij al deze dingen leiden door het Universum. 

Jij maakt jouw verlangens kenbaar, maar het Universum is verantwoordelijk voor het HOE. 

Het Universum brengt de mensen, kansen, mogelijkheden en inspiratie op je pad die een match zijn 

met jouw vibratie. Als de dingen niet lukken of niet lopen zoals je had verwacht, dan is er maar EEN 

plek waar je moet zoeken naar de antwoorden en dat is IN je bewustzijn. Want het hele leven is een 

grote spiegel van jouw bewustzijn.  

De meeste mensen gaan op zoek naar antwoorden in hun fysieke omgeving, maar daar zul je de 

antwoorden nooit vinden. Je hebt deze realiteit immers gecreëerd met het bewustzijn wat je NU hebt en 

daar zul je dus nooit nieuwe informatie vinden.  



Je laten leiden door het Universum om overvloed te creëren, betekent ook dat je overvloed moet 

leren toelaten in je leven als het op je pad komt. 

Wat betekent dat? 

* Wees blij en dankbaar voor de kleine dingen die in je leven komen. Dit zijn de signalen dat grotere 

dingen onderweg zijn. 

* Als iemand je trakteert, neem het dan met Liefde aan. Voel je niet opgelaten. Je bent het waard en dit 

is maar weer een van de manieren van het Universum om overvloed in je leven te brengen. 

* Betaal met Liefde je rekeningen en betaal met Liefde je boodschappen. Weet dat het Universum dit 

op je pad brengt omdat je het kan betalen. 

* Wees dankbaar voor cadeautjes die je krijgt. Als je ze zelf niet kan gebruiken, geef ze dan met Liefde 

door. Er is altijd iemand die het kan gebruiken en je vrijgevigheid zal altijd beloond worden. 

* Wees dankbaar voor alles wat je al hebt in je leven. Alleen vanuit dankbaarheid kan er ruimte 

komen om meer toe te kunnen laten in je leven. 

Om de prachtige woorden van Oprah Winfrey te gebruiken: 

“Be thankful for what you have and you’ll end up having more. 

If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.” 

Bedenk je ook dat je het zo slecht nog niet hebt. Je behoort nog altijd tot de 20% van de 

levensbevolking die boven de armoedegrens leven. 

We hebben een dak boven ons hoofd, iedere dag eten, stromend water, kleding, toegang tot onderwijs 

en waarschijnlijk ook heel wat luxe artikelen zoals een tv. Bedenk eens hoeveel mensen dat niet hebben 

en wees altijd dankbaar voor alle luxe die wij hier wel hebben. Ook al neemt dat niet weg dat we niet 

kunnen verlangen naar een leven dat nog beter is. 

Met de dagelijkse opdrachten ga ik je ook uitnodigen om iedere dag te oefenen in dankbaarheid. 

Want dankbaarheid voor wat IS creëert MEER.  



Ik heb je nu veel informatie gegeven over het veranderen van je financiële mindset en het creëren van 

nieuwe overtuigingen om geld toe te kunnen laten in je leven. In het volgende hoofdstuk zal ik je nog 7 

lessen geven die belangrijk zijn en die je in staat stellen om de volgende stap te nemen in je 

overvloedsbewustzijn. En in het laatste deel van dit Manifestatie Dagboek zal ik je voor 31 dagen lang 

dagelijkse opdrachten geven die een echte shift in je geldbewustzijn te weeg gaan brengen.   

 
 
 



Hoofdstuk 6 - 7 lessen waardoor je nog meer overvloed in je leven 

toe kunt laten 

In dit hoofdstuk wil ik nog 7 lessen met je delen die ik nog niet verwerkt heb in de rest van het 

boek. 

1. Voelt het als de volgende logische stap? 

Als je een doel voor jezelf stelt, dan moet het voelen als de eerstvolgende logische stap. 

Voelt het vertrouwt? 

Voelt het als een logische stap om te nemen? 

Als dit niet het geval is, dan kunnen er een paar dingen aan de hand zijn: 

a. Het doel komt niet voort uit jouw bron maar vanuit het Ego. 

Stel jezelf de vraag: komt dit doel echt vanuit je hart of wil je dit doel bereiken om je beter te 

voelen dan een ander of voor uiterlijk vertoon? 

Dat zijn nooit de redenen om iets te manifesteren in je leven. Verlangens zullen vervuld worden 

als ze je hogere doel dienen, niet je ego. 

Als Ego-doelen vervuld worden zul je merken dat ze geen vervulling geven. Daarom zie je vaak 

ook mensen die meer-meer-meer willen en nooit gelukkig lijken te zijn. Ze proberen het gat dat 

ze voelen op te vullen met spullen in plaats van met spirit. 

b. Er zitten nog beperkende overtuigingen in de weg. 

Onderzoek deze overtuigen, accepteer ze voor wat ze zijn en ga er mee aan de slag om ze te 

veranderen. 

Wat er ook aan de hand is: als iets niet voelt als een logische stap, ben je er (nog) niet klaar 

voor om de manifestatie in je leven te ontvangen. 

Kijk dan waar het aan ligt en vraag leiding aan het Universum om te bepalen wat er aan de 

hand is en wat nu het beste is voor jou. 



c. Je verlangen is onderweg maar NU is nog niet de tijd.  

We zijn super bewuste wezens die van alles aanvoelen. We zijn ons constant gewaar van de 

potentie die we kunnen zijn en van al het moois dat we in ons leven kunnen manifesteren. Maar 

soms, heel soms, heeft iets gewoon nog een beetje tijd nodig omdat de juiste mensen of de 

juiste inspiratie nog op je pad moet komen.  

2. Schrijf je doelen en dromen op! 

Maak je doelen tastbaar en inzichtelijk! Alleen door focus en visualisatie kun je je aandacht 

richten en een nieuw bewustzijn creëren. 

Alleen door een nieuw bewustzijn te creëren, kun je nieuwe ervaringen en materiële zaken 

manifesteren in je leven. 

3. Accepteer alles wat is 

Er is een hele bekende uitspraak: "What you resist, persists." 

Waar je weerstand tegen biedt, houdt aan. 

Ik leer je in dit Manifestatie Dagboek om je aandacht te verleggen van problemen naar 

oplossingen want: 

Zolang we alleen maar gefocust zijn op het probleem, is er geen ruimte voor een oplossing. 

Alleen vanuit een plek van acceptatie, kun je echte veranderingen te weeg brengen. 

Zeg dingen tegen jezelf als: 

"Dit is nu eenmaal zo op dit moment in mijn leven. Ik vertrouw er op dat vanuit dit contrast iets 

mooiers ontstaat. 

Ik weet nu misschien nog niet waarom dit gebeurt, maar op een dag zal ik er naar terug kijken 

en zal ik zien waarom dit is gebeurt." 



Acceptatie verlaagt de weerstand en daarmee maak je ruimte voor een volgende stap. 

4. Accepteer en doorleef je gevoelens 

Ik ben een grote voorstander van positief denken, maar ik ben er ook een grote voorstander van 

om al je gevoelens toe te laten. 

Het is juist belangrijk om je angsten en verdriet toe te laten. Vanuit het toelaten van je emoties 

kun je ze transformeren. 

In het Engels zijn emoties emotions. Dat staat voor energy in motion. 

Door het toelaten van emoties breng je een krachtige manifesterende energie op gang. 

Om wonden te helen die al heel lang onderdeel van je leven zijn, kun je op zoek gaan naar 

methodes die je daarbij kunnen helpen. 

Ho’oponopono is een hele krachtige methode om zaken te accepteren en vanuit daar 

veranderingen te weeg te brengen.  

De 4 zinnen die acceptatie, vergeving. Liefde en dankbaarheid op gang brengen. 

Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel. 

Ik gebruik ze voor bijna alles en meerdere malen per dag.  

5. Wees blij met de overvloed die anderen in hun leven ervaren. 

Je blokkeert de stroom van overvloed in je leven als je anderen hun geluk niet gunt, als je op 

anderen neerkijkt of als je ze onderuit probeert te halen voor wat voor reden dan ook.  

Je geeft het Universum dan feitelijk de boodschap mee dat zij het niet waard zijn om overvloed 

in hun leven te krijgen, en daarmee dat JIJ het ook niet waard bent. 

Weet dat er genoeg is in het leven voor iedereen. Op spiritueel niveau zijn er geen tekorten, 

alleen maar keuzes. 



Hier is een krachtige visualisatieoefening voor het  toelaten van overvloed. 

Hij komt uit een van de boeken van Louise Hay: 

Ga minstens een keer per dag met je armen open en uitgestrekt te staan en zeg: 

"Ik stel mezelf helemaal open voor al het goede en de overvloed in het Universum."  

6. Je bent er nog lang niet 

Klinkt positief he? ;-) 

Wat ik er mee wil zeggen is dat je lief voor jezelf moet zijn als het niet allemaal in een keer gaat 

zoals je wil. 

Ik ben ook nog heel vaak aan het bijsturen en iedere dag leer ik weer wat meer en kan ik weer 

een stapje maken. 

Als het gaat om het manifesteren van geld en het manifesteren van allerlei andere prachtige 

zaken in je leven, komen er constant nieuwe verlangens en wensen op je pad. 

Besef dat er nog veel meer informatie te vinden is en dat dit slechts het begin is. Maar wel 

een super belangrijk begin. En hopelijk een begin om tekorten voorgoed achter je te laten.  

Stel je open voor de overvloed en voor alle ongekende mogelijkheden van het Universum. 

Als jij jouw vragen de wereld in brengt, zal het Universum je altijd voorzien in alle antwoorden 

die jou en de mensen om je heen dienen. 

EN: Voed je geest iedere dag met inspirerende zaken! 

Lees boeken, kijk filmpjes of documentaires en leer van anderen of laat je iedere dag inspireren 

door je aan te melden voor de Geld is Liefde Community en door dagelijks dit Manifestatie 

Dagboek te gaan gebruiken.  



7. Vergeet niet om vooral veel lol te hebben! 

Als er een ding is wat ik geleerd heb: zorg dat je vooral veel plezier hebt in je leven. 

Volg je passies en doe wat goed voelt. 

Geluk is het hoogste doel in ons leven. 

Door gelukkig te zijn, breng je ongekende energetische golven op gang, die je op plekken 

brengen waar je nog nooit bent geweest en waar je misschien niet eens van kon dromen. 

Ik ervaar dat op dit moment van mijn leven volop door alle fantastische dingen die ik voor mijn 

bedrijf kan doen en dit geeft een meer dan geweldig gevoel. 

En dan gaan we nu aan de slag met het laatste hoofdstuk waarin ik dagelijkse opdrachten met 

je deel die een grote shift te weeg gaan brengen als het gaat om jouw geld manifestatiekracht.  

Dat is: als je daadwerkelijk aan de slag gaat met de opdrachten. Een voorwaarde voor 

verandering is dat je daadwerkelijk dingen anders gaat DOEN.  

Maak dus een hard commitment met jezelf om hier tijd voor te maken als je ECHTE 

verandering te weeg wilt brengen.  



Hoofdstuk 7 – Praktische opdrachten voor ultieme Geld Manifestatie Kracht.  

In dit hoofdstuk deel ik een aantal opdrachten met je om de meest krachtige creator te worden die je 

kent.  

Er zijn 3 opdrachten die je eenmaal per maand doet en de overige opdrachten die je dagelijks.  

Ik leg hieronder de opdrachten uit en na de uitleg kun je aan de slag gaan om de opdrachten uit te 

werken.  

Maandelijkse opdracht 1: Schrijf op wat je deze maand wilt verdienen.  

Als je niet bepaald hoeveel geld je wilt manifesteren, dan weet het Universum ook niet hoeveel het bij je 

moet brengen.  

Hierbij zijn 2 dingen super belangrijk:  

1. Het moet voelen als de eerstvolgende logische stap.  

Het is heerlijk om op te schrijven dat je een miljoen wilt ontvangen deze maand, maar als de 

achterliggende gedachte is dat je toch niet gelooft dat dit gaat gebeuren, dan GAAT het ook niet 

gebeuren.  

2. Je geld doel moet ergens op gebaseerd zijn.  

Geld verdienen is vaak niet comfortabel. Het vraag VAN ALLES van ons.  

Het vraagt onder meer dat je voor je waarde gaat staan, dat je alles leert over marketing, dat je 

letterlijk om geld vraagt aan mensen en dat je zichtbaar wordt voor jouw klanten.  

En als je geen echte MUST MUST MUST reden hebt om dat geld te ontvangen, dan is het vaak 

makkelijker om net genoeg te ontvangen om van rond te komen.  

Maar dat is uiteraard niet meer wat je wilt vanaf nu af aan. Je verlangt er naar om de stap naar 

overvloed te nemen. Daarvoor is het belangrijk om te bepalen wat je precies nodig hebt voor jouw 

droomleven. En dat kun je steeds iets verder oprekken. Steeds een stukje meer.  

En dat inzichtelijk maken van waar je jouw geld aan uit wilt geven, is dus de volgende stap.  



In de Geld is Liefde Community leer ik je op een super gedetailleerde manier hoe je jouw geldstroom 

nog beter bij kan houden en laat ik zien hoe ik het tegenwoordig zelf doe, met een groots bedrijf en 

meer dan 70.000 euro omzet en honderden facturen per maand. Maar wat je in dit Manifestatie 

Dagboek vindt, is de perfecte basis om mee te starten.  

Maandelijkse opdracht 2: Schrijf op waar je deze maand je geld aan uit wilt geven.  

Maandelijkse opdracht 3: Evaluatie.  

Maak aan het einde van de maand de balans op.  

Heb je je gelddoelen behaald?  

Zo ja, wat heeft er toe bijdragen dat je ze hebt behaald? 

Zo nee, wat ga je komende maand anders doen? 

En ook als je ze WEL hebt gehaald, kun je beslissen dat je de komende maand dingen anders gaat 

doen omdat er waarschijnlijk ook weer nieuwe verlangens zijn ontstaan.  

Dagelijkse Opdracht 1. Lees iedere dag je geldscript door.  

Ik hoop dat ik het belang van focus en afstemming in dit Manifestatie Dagboek meer dan duidelijk heb 

kunnen maken.  

Focus en afstemming zorgen er voor dat je geest zich echt kan gaan richten op wat je wil creëren. In de 

psychologie heet dit priming. Je hebt opeens meer oog voor wat je in je bewustzijn hebt gebracht. Heb 

je het wel eens meegemaakt dat je aan het kijken was naar een nieuwe auto en dat je die auto opeens 

overal zag rijden?  

Volgens de wet van Aantrekkingskracht trek je in je leven aan waar je aandacht op gericht is. Is je 

aandacht dus gericht op die nieuwe auto? Dan zal je hem opeens overal waarnemen.  

Focus is dus een van de meest belangrijke eigenschappen van een bewuste creator en dit 

afstemdagboek zal je helpen om focus te creëren.  



Als je een nieuwe werkelijkheid voor jezelf creëert dan zal je die nieuwe werkelijkheid moeten voelen 

en moeten laten leven! 

Je zal als het ware IN die nieuwe realiteit die je wil creëren moeten stappen. En dit kan je alleen doen 

als je je aandacht richt op wat je wilt creëren en niet alleen op wat je al gecreëerd hebt.  

Uiteindelijk gaat het er om dat je experimenteert met verschillende creatiemethodes en in jouw leven 

implementeert wat voor jou goed voelt en wat goed bij jou past. Ik heb in dit afstemdagboek 

technieken verzameld die voor heel veel bewuste creators prachtige resultaten hebben opgeleverd, 

inclusief mijzelf.  

Ga er mee aan de slag. Ruim iedere dag of meerdere keren per dag tijd in om af te stemmen op je 

dromen.  

Iedere bewuste creator die ik ken heeft een afstemritueel. Wat is jouw ritueel? Maak afspraken met 

jezelf en hou jezelf er aan. Stuur bij als iets geen vreugde of plezier geeft! Want vreugde is ons hoogste 

levensdoel!  

Dagelijkse opdracht 2: Ontcreër en vernietig de blokkerende overtuigingen die in de weg zitten om 

je droomleven te manifesteren.  

Iedere dag kom je blokkades tegen die tussen jou en je droomleven in staan. Iedere dag word je 

geconfronteerd met gedachten, overtuigingen en situaties die je niet dienen.  

Als je boodschappen doet, als je ergens in wilt investeren, als je je ouders weer eens iets hoort zeggen 

wat je energie naar beneden trekt, als je je prijzen wilt verhogen en ga zo maar door.  

Bij deze opdracht schrijf je iedere dag op wat er naar boven is gekomen en maak je een bewuste 

beslissing om ze te ontcreëren, vernietigen en los te laten.  

Op iedere overtuiging die je hebt opgeschreven kun je ook Ho’oponopono doen.  

Dagelijkse Opdracht 3: Schrijf iedere dag op waar je dankbaar voor bent.  

Schrijf iedere dag minimaal 5 dingen op waar je dankbaar voor bent.  

Je mag dingen opschrijven die zijn gebeurd, maar het is ook heel krachtig om dingen op te schrijven 

waarvan je wil dat je gebeuren. Dan zie je jezelf al als de persoon die deze manifestatie heeft 

toegelaten en dat brengt een krachtige energie op gang.  



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen en deze taken ga ik 

vandaag (of wanneer de tijd perfect is) op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

Noem 3 dingen (of meer als je dat wil) waarbij je wil dat het Universum je vandaag helpt en die je op 

de meest moeiteloze manier gaat afhandelen. Het leven kan dienen als een Universele manager, maar 

je moet vragen om wat je wil en je moet het toelaten. Ik schrijf vaker over de kracht van co-creatie met 

het Universum. Het Universum kan je OVERAL mee helpen, maar je moet het wel laten weten. 

Waarbij kun jij dus hulp gebruiken van het Universum? 

Welke vragen heb je waarop je een antwoord wil hebben? 

Welke taken moet je doen, die je eigenlijk uit wil besteden?  

Welke beslissingen moet je nemen, waar je inzicht voor nodig hebt?  

Wat wil je weten van het Universum? Waar wil je mee geholpen worden?  

Vraag aan het Universum om de juiste mensen op je pad te brengen of om je de juiste inzichten en 

inspiratie te geven.  

Het mag alles zijn! 

Neem je altijd voor dat je alles wat je doet op een moeiteloze manier af gaat handelen! Voor alles is 

een juiste tijd en een juiste manier. Als je de flow van het leven weet te vinden, zal je NOOIT meer iets 

hoeven te forceren. Het is mogelijk, ik weet het want ik mag het iedere dag ervaren!  

Voor deze taken zal je vandaag (of wanneer de tijd precies juist is) energie & inspiratie ontvangen of de 

juiste mensen komen op je pad die je op geweldige manieren gaan helpen.  

“Never do today what intuition says to do tomorrow”  

– Florence Scovel Shinn 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Dit levert voor heel veel mensen heel veel weerstand op, als ze hiermee beginnen, maar het is O ZO 

belangrijk om dit te doen als je meer geld wilt in je leven!  

Ik ben gestart met het bijhouden van mijn inkomsten toen ik nog nauwelijks wat verdiende met mijn 

bedrijf. Het grootste deel van mijn inkomsten kwam toen nog uit spullen die ik op marktplaats verkocht. 

Maar ook DIE inkomsten hield ik bij.  

EN ik hield bij wat ik cadeau kreeg van mensen en ik vraag je om dat bij deze opdracht zelf ook te 

doen. Het kan echt heel erg oplopen als je geschenken, dinertjes of gratis dingen ontvangt. Geld kan op 

iedere manier mogelijk bij je komen en ik wil dat je niets uitsluit!  

Dit zijn echt de bewijzen van je manifestatiekracht en omdat je je richt op overvloed zal het leven NOG 

meer overvloed bij je gaan brengen.  

MAAR het kan ook confronteren zijn als je op je bankrekening kijkt of als je het idee krijgt dat er te 

weinig binnen komt. Schrijf alles wat omhoog komt op bij dagelijkse opdracht 2. Heel deze beperkende 

gedachten met Ho’oponopono en vul eventueel je script aan met wat je WEL wilt manifesteren.  

Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat er te weinig binnen komt, affirmeer dan een heleboel keren per 

dag tegen jezelf: “Geld stroom van alle kanten mijn leven binnen.” En beslis dan ook dat DAT jouw 

waarheid is en dat er geen andere waarheid meer is dan die waarheid.  

Laat je niet ontmoedigen als het niet allemaal gelijk zo loopt zoals je zou willen. Accepteer wat is en 

vraag het Universum om hulp. Alles gebeurt met een reden. Stel jezelf de vraag: “Wat is hier goed aan 

dat ik nog niet kan zien?” als de dingen niet zo lopen zoals je had verwacht of gehoopt.  

Op de volgende pagina’s kun je aan de slag met de opdrachten.  

Ik hoop met heel mijn hart dat ik je super veel mooie dingen mee heb kunnen geven in dit Geld is 

Liefde Manifestatie Dagboek en dat het bijhouden van je geldstroom en andere stromen van 

overvloed jouw leven net zo gaat transformeren als het heeft gedaan voor mij en mijn klanten.  



Maar, zoals ik al eerder in dit boek schreef, dit is ook nog maar het begin. Ik ben al ruim 15 jaar 

bezig met het leren hoe de Wet van Aantrekkingskracht en de energie van geld precies werkt en er is 

nog ZO veel meer dat ik aan je wil leren!  

Ik wil je leren hoe je jouw zielswerk ontdekt.  

Ik wil je leren hoe je ECHT van jezelf kan houden.  

Ik wil je leren hoe het Universum ECHT werkt.  

Ik wil je leren hoe je veel geld kan verdienen met het werk waar je voor geboren bent.  

Ik wil je leren om een groots succes van je business te maken.  

Ik wil je leren hoe je programma’s en producten creëert en lanceert.  

Ik wil je leren hoe je passief inkomen opbouwt. En nog VEEL MEER!  

En AL die dingen leer ik je in de Geld is Liefde Community. In de Geld is Liefde Community krijg je 

toegang tot meer dan 30 online programma’s en trainingen op het gebied van Bewuste Creatie, Geld 

manifesteren en Business succes manifestatie.  

Lees er HIER alles over: https://maartjekoper.nl/geld-is-liefde-community-nieuw/ 

En nu ik dat met je heb gedeeld, nodig ik je uit om op de volgende pagina aan de slag te gaan 

met de opdrachten.  

https://maartjekoper.nl/geld-is-liefde-community-nieuw/
https://maartjekoper.nl/geld-is-liefde-community-nieuw/


Maandelijkse Opdracht 1: Dit is mijn gelddoel voor deze maand:  

___________________________________________________________ 

Maandelijkse opdracht 2: Dit gelddoel is hierop gebaseerd:  

(Vul in en aan wat van toepassing is voor jouw unieke leven en lifestyle) 

Vaste Lasten privé 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Vaste Lasten Zakelijk 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Sparen voor later en voor dingen op kortere termijn: 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 



Belastingen en BTW 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Investeringen in Coaching & Persoonlijke Ontwikkeling of events waar ik heen wil: 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Overige uitgaven:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal        

______________________________________           ___________ euro 

Als je ondernemer bent, reken dan uit hoeveel bruto omzet je hiervoor moet maken.  

BV: Ik weet dat als ik privé 1000 euro wil uitgeven, dat ik daar 2400 euro bruto omzet voor nodig heb.  

Gewenste Bruto omzet: 

______________________________________           ___________ euro 



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 
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grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  
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Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 
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______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 
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Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  
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nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  
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ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 
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Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  
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______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

Cadeaus en geschenken ontvangen en de waarde die daarvoor staat:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 
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______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  

Het is super makkelijk om geld te ontvangen. Ik ontvang altijd precies genoeg en het leven zorgt voor 

me op de meest geweldige manieren.  

Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  

Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 
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Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  
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Dagelijkse Opdracht 5: Hou je inkomsten en andere mooie manifestaties bij. 

Inkomsten ontvangen:  

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 
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______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 

______________________________________           ___________ euro 
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______________________________________           ___________ euro 

Totaal ontvangen vandaag: 

______________________________________           ___________ euro 

Geld komt van alle kanten mijn leven binnen. Ik hou van geld en geld houdt van mij. Ik open mezelf om 

grenzeloos te ontvangen.  
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me op de meest geweldige manieren.  
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Dagelijkse Opdracht 2: Dit zijn beperkende overtuigingen die omhoog zijn gekomen. Ik beslis nu 

dat ik ze Ontcreer, vernietig en loslaat. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel! 
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Dagelijkse Opdracht 3: Voor deze zaken ben ik vandaag dankbaar (Dit kunnen dingen zijn die je 

ontvangen hebt, of dingen die je graag WILT ontvangen.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Dagelijkse Opdracht 4: Hier gaat het Universum me vandaag mee helpen, deze vragen heb ik aan 

het Universum en deze taken ga ik op het perfecte tijdstip, op de meest moeiteloze manier afhandelen.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 
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grenzeloos te ontvangen.  
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Ik ben intens dankbaar voor alle overvloed die ik iedere dag in mijn leven mag ervaren en ik sta iedere 

dag open om meer en meer geld te ontvangen.  



Datum: _________________________ 

Dagelijkse Opdracht 1. Lees je geldscript door en vul het aan waar nodig met nieuwe wensen of 

nieuwe manifestaties waar je op af wilt stemmen.  
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Einde van de maand Evaluatie.  

Wat heb je totaal ontvangen en heb je je gelddoel behaald deze maand?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Wat ga je de komende maand anders doen en zijn er nog nieuwe inzichten die je deze maand hebt 

gehad met betrekking tot geld manifesteren?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Print het laatste deel van het Geld is Liefde Manifestatie Dagboek opnieuw uit voor komende maand!  

Stel je script en je doelen eventueel bij! 

En vergeet niet om lid te worden van de Geld is Liefde Community zodat ik al je vragen kan 

beantwoorden en je op een nog hoger niveau kan helpen met het manifesteren van geld en overvloed. 

Lees er HIER alles over: https://maartjekoper.nl/geld-is-liefde-community-nieuw/

https://maartjekoper.nl/geld-is-liefde-community-nieuw/
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