Geld verdienen door jezelf te zijn
- Manifesto -
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Geld verdienen door jezelf te zijn? Kan dat?
Met heel mijn hart en ziel durf ik tegen jou te zeggen: “Ja, dat bestaat.”
Het kan, want ik doe het iedere dag.
Mijn ontdekkingstocht begon 10 jaar geleden toen ik na een flinke burn-out thuis kwam te zitten. Ik was
totaal vastgelopen in mijn leven. Ik werkte in een baan waar ik niet op mijn plek was, ik was
depressief en verslaafd.
Toen begon ik vragen te stellen over het hoe en waarom van het leven:
Waarom gebeurt mij dit?
Is DIT het dan?
Hoort het leven zo te zijn?
Als dat zo was, dan had ik er geen zin meer in, dat was een ding dat zeker was.
En of jij nu wel of niet tot de bodem bent gegaan net als ik, er komt voor (bijna) iedereen een dag dat
we onszelf deze vragen gaan stellen.
En omdat ik de vragen stelde, kwamen de antwoorden ook. Want dat is een Universele Wet: Vraag en
het wordt gegeven.
Het Universum liet me kennis maken met Louise Hay. Ik had haar boek: je kunt je leven helen al thuis
liggen, maar had het nooit uit kunnen lezen.
“WAT een onzin” dacht ik toen ik het voor de eerste keer las.
Ik kon niet geloven dat ze zichzelf van kanker had genezen. Ik had geen spirituele cel in mijn lijf en vond
het kwakzalverij. Hoe KON ze dit nu verkondigen?
Maar dit keer keek ik anders naar het boek.
“Zou er toch een kern van waarheid in zitten?” vroeg ik me af? Wat ik deed werkte overduidelijk niet
voor me. Ik besloot om mezelf open te stellen voor wat ze te zeggen had en begon voor de tweede keer
aan het boek.
Ik voelde hoe er iets in mij shifte toen ik het boek las. Ik VOELDE opeens intuïtief dat dit WAARHEID
was.
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En alles wat ik tot dan toe had geleerd was GEEN waarheid:
Het vechten, het stoeien, het overleven, het mezelf iedere dag een masker voorhouden, mezelf in
bochten wringen om geaccepteerd te worden, iedere dag aanpassen en dingen doen die ik niet wilde
doen om iets te bereiken. Ik zag opeens dat al die dingen niet nodig waren. IK had daar voor gekozen.
En op dat moment besloot ik om een weg te vinden om het anders te gaan doen.
Ik BLEEF vragen stellen en het Universum bracht me in aanraking met de Wet van Aantrekkingskracht.
DAT resoneerde 100% met me.
Ik voelde instinctief dat het waarheid was dat we alles kunnen creëren wat we willen creëren en voor het
eerst van mijn leven stelde ik mezelf de vraag: “Als ik alles kon creëren wat ik wilde, als ik alles kon doen
wat ik zou willen doen, WAT zou dat dan zijn?”
En het antwoord kwam:
Ik wil iedere dag schrijven en ik wil ALLES leren wat ik maar kan leren over hoe wij onze realiteit
creëren.
Er kwam direct een “Maar” achteraan. “Maar, wie gaat me DAAR nu voor betalen?” dacht ik.
Ik kon het niet zien.
Nu weet ik dat het HOE niet aan mij is, maar aan het Universum.
Maar die kennis had ik toen nog niet.
Ik ondernam wat voorzichtige acties om mijn droom tot leven te wekken. Ik schreef zelfs een boek en
stuurde het naar een uitgeverij. Maar ik kreeg een nee te horen en trok daaruit de conclusie dat ik niet
goed genoeg was.
Ik LIET me ontmoedigen en gaf het min of meer op.
“Dit is TE moeilijk. Het is allemaal onzin en ik ben voorbestemd om te sloven voor de rest van mijn
leven.” dacht ik.
Toen ik enigszins hersteld was van mijn burn-out en mijn ww uitkering afliep, ben ik weer een baan in
loondienst gaan zoeken.
Ik liet de Wet van Aantrekkingskracht en mijn dromen voor wat ze waren: niets meer dan een droom.
Alles wat ik had geleerd over het kiezen van een “veilig” beroep en dat je met creativiteit geen geld kon
verdienen zaten TE diep in mijn systeem om op dat moment te doorbreken.
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En dus ging mijn leven verder. Er was wel iets verandert, maar nog niet op de manier waarop ik zou
willen.
Zo nu en dan liep ik weer tegen muren op.
Ik paste niet in loondienst.
Ik had moeite met me te conformeren. Ik snapte nooit wat leidinggevenden wilden. Ik had een
ENORME sterke drang om de dingen op MIJN manier te doen. Ik had een hekel aan geroddel,
kantoorpolitiek en kon niet doen wat er voor nodig was om mezelf te ontwikkelen binnen het
bedrijfsleven. Het leek wel of ik TE “gevoelig” of TE “eigen” was om echt goed te kunnen functioneren in
een “normaal” bedrijf.
Leidinggevenden hadden vaak een hekel aan mij. Ik luisterde niet en was eigenwijs. Het LUKTE me
niet om me keer op keer naar hun wensen te schikken.
Ik voelde dat ik slim was, maar toch liep ik keer op keer vast.
Ik voelde dat er grootsheid in mij zat, maar het was in geen velden of wegen te bekennen.
In mijn laatste baan veranderde er echter iets. Ik kwam opnieuw de Wet van Aantrekkingskracht tegen.
Ik begon ALLES te lezen wat ik tegenkwam en opeens vielen een hoop puzzelstukjes op zijn plaats. Ik
zag opeens wat ik jaren geleden “verkeerd” deed en waarom het me toen niet lukte.
ALLES in me zei opeens: “Maartje, het is tijd om je dromen waar te maken. Het is tijd om voor jezelf te
kiezen. NU is de tijd. Je weet genoeg en je KAN dit.”
Ik begon heel voorzichtig. Ik begon met een blog en een jaar later ben ik mensen gaan coachen en ben
ik online cursussen gaan ontwikkelen.
En kort daarna (in juli 2014) nam ik de sprong in het diepe. Ik liet al mijn zekerheden achter me om
mijn dromen te gaan leven. Dat was een gok want ik had geen klanten en maar duizend euro
spaargeld. Het enige dat ik had was een diep vertrouwen in de Wet van Aantrekkingskracht en een
groot verlangen om mijn droomleven te creëren.
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NU is mijn droom omgezet in realiteit.
NU verdien ik geld door mezelf te zijn. Ik leer nu iedere dag over hoe wij onze realiteit creëren.
Ik heb een leven gecreëerd waarin ik kan schrijven en kan leren over het leven en waar ik mijn geld mee
verdien.
Ik heb mogen leren dat het echt mogelijk is. En niet alleen voor mij. Er zijn ZO veel anderen die dit ook
doen. Dat zie ik iedere dag om me heen.
Ik heb geleerd dat ik echt geld mag verdienen door MEZELF te zijn.
Maar wat betekent dat eigenlijk voor mij? Geld verdienen door mezelf te zijn?
Dat betekent voor mij dat ik:
*Iedere dag het werk doe wat me plezier geeft. Het werk waar ik voor geboren ben.
*Goed genoeg ben, precies zoals ik ben.
*Niet OVER verantwoordelijk ben voor mijn klanten of voor alle andere mensen in mijn leven. Ik ben
100% verantwoordelijk voor mijn leven en iedereen is 100% verantwoordelijk voor zijn of haar eigen
leven.
*Mag creëren wat ik wil creëren, voor wie ik het wil creëren.
*Mijn boodschap precies zo mag uiten zoals dat het allerbeste bij mij voelt, zonder me in te houden
met de angst: “Wat zullen anderen wel niet van me denken?” of “Wie zit hier nu op de wachten?” of
“Moet ik X of Y doen om Z te bereiken?”
*De producten kan creëren die ik wil creëren en de diensten aan wil bieden die ik aan wil bieden.
*Het geld mag en kan verdienen wat ik wil verdienen en de prijzen mag en kan vragen die ik wil vragen.
*De doelen stel die ik wil stellen. GAAN voor de dingen waar IK voor wil gaan.
*Ben wie ik wil zijn en wie ik werkelijk ben. Niets terughouden, niets inhouden. Gek zijn, TE veel zijn,
VEEL willen, chaotisch zijn, maar ook afgestemd, een hoge energie hebben, mensen kunnen voelen,
contact kunnen maken met hun ziel, de ziel van hun bedrijf en de ziel van hun dromen, weten wat
mensen nodig hebben.
*Niet verplicht ben om te doen wat mensen van me vragen. Dat ik iets KAN doen en dat mensen het
aan me vragen, betekent niet dat ik het MOET doen. Ik kijk altijd weer waar MIJN grens ligt.
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*Vrij ben
*Mijn eigen tijd mag en kan indelen.
En dat klinkt heerlijk. Het IS heerlijk, maar het is ook een van de moeilijkste dingen die er is, want er
is veel voor nodig.
10 jaar geleden toen wist ik nog niet wat er voor nodig was. Ik zag niet hoe ik waarde kon bieden aan
anderen met mijn dromen. En dus hoopte ik dat er op een wonderlijke manier een grote som geld in
mijn leven zou komen zodat ik vrij zou zijn om mijn dromen te leven. Maar die grote som geld kwam
niet. En daarom dacht ik dat de Wet van Aantrekkingskracht niet werkte.
Nu weet ik dat dat onzin is. ALLES kan, maar het Universum regelt het HOE en (bijvoorbeeld) de lotto
was niet mijn HOE. DIT is mijn HOE.
Ik heb ZO veel meer geleerd door DIT pad te bewandelen. En als bonus mag ik er nu een heleboel
andere mensen ook mee helpen.
Onder meer heb ik mogen leren wat er precies voor nodig is om mijn dromen met andere te delen op
een manier dat mijn dromen voor MIJ waardevol zijn, maar OOK voor andere mensen.
Want wat is er precies voor nodig om geld te verdienen door jezelf te zijn?
* Complete zelfacceptatie, zelfliefde en 100% vertrouwen. Onvoorwaardelijk van jezelf houden, wat
anderen ook van je denken en over je vinden!
*Zien wat je waard bent EN je waarde vragen en kunnen delen met mensen.
*De bereidheid om blokkades te helen, gebaande paden los te laten, zekerheden los te laten en iedere
dag te investeren in jezelf en je dromen.
*Vertrouwen te houden in je dromen, ook al doet niemand anders het. Jij moet de visie voor ogen
hebben en tot leven wekken, want er is bijna niemand die jouw visie ziet of kan zien. Het is immers
JOUW visie.
* Totale committment aan het resultaat dat je wil hebben. De vraag is altijd: hoe gecommitteerd ben je
aan het resultaat dat je wil hebben? Wat heb je er voor over? Heb je er ALLES voor over? En dan heb
ik het niet over opoffering, want daar geloof ik niet in.
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Maar je dromen leven, vraagt van je om compleet en volledig buiten je comfortzone te treden en er zijn
maar weinig mensen die dit er voor over hebben. Die het LEF hebben om dat te doen.
Maar als je het lef hebt, is de beloning groter dan je je voor kan stellen!
*No excuses.
No excuses voor wat er nodig is. DOE het werk. Leef vanuit afstemming en neem iedere dag actie. En
vooral: NO excuses voor wie je bent en voor wat je in de wereld wil zetten.
*Met hoeveel zekerheid en vertrouwen zet je jezelf in de wereld?
Je krijgt geen toestemming van anderen om jezelf te zijn en je dromen te leven. JIJ moet jezelf
toestemming geven!
*Laat je iedere dag begeleiden.
Door spirit EN door mensen die al hebben gedaan wat jij wil doen! En omring je met mensen die in je
geloven en die hetzelfde pad bewandelen!
*Actie nemen!
Het is altijd beter om actie te nemen dan om geen actie te nemen als je twijfelt. VOORAL in je bedrijf.
Het is denk ik een van de “geheimen” van mijn succes, dat ik gewoon DOE. Hiermee lijk ik enorm veel
energie in beweging te zetten.
*Je kan alles met de wereld delen wat je van binnen voelt.
Wat wil je delen met de wereld? Soms knip en plak ik gewoon stukken uit mijn dagboek die ik als
blog of nieuwsbrief verstuur. Juist DAAR komen de MEESTE reacties op! Vind een manier om je talent,
passie of boodschap in geld om te zetten.
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Er zijn een heleboel manieren!
*Richt je aandacht en focus op je zone of brilliance en besteed al het andere uit.
*Geen geld = geen excuus. Hoe kun je NU een eerste stap zetten?
Resoneert dit met je? Wil jij ook geld verdienen door jezelf te zijn?

Wil jij ook jouw talent, jouw missie en jouw dromen aanbieden aan de wereld, omdat jouw
waardevolle talent OOK van toegevoegde waarde is voor andere mensen? Wil je leren geld
verdienen door jezelf te zijn?

Dan nodig ik je met HEEL mijn hart uit voor

Mijn Magische Manifestatie Membership
kort gezegd ‘MMMM’
Je krijgt toegang tot een TON aan waardevolle content voor slechts 37 euro ex BTW per maand!
Lees er HIER alles over.

Op jouw prachtige, unieke en wonderlijke leven!
Liefs, Maartje
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