


WELKOM!!!!!

•Wat gaan we doen in deze training?
•Hoe haal je het allermeeste uit deze 
training?

•Herhaal deze training zo vaak als 
nodig is en gebruik het 
afstemdagboek!



Mijn missie
Een wereld creëren met zo veel mogelijk 
KRACHTIGE creators die leven vanuit totale 
afstemming en in totale vrijheid en overvloed en 
alles kunnen manifesteren waar ze naar verlangen 
met geld als krachtige transformatietool.

Het is mijn missie dat mensen beslissing nemen 
vanuit hun hart en ziel en niet vanuit de reden “geld 
of geen geld” en dat het super simpel voor ze is om 
keer op keer een gelddoorbraak te creëren. 



Mijn vraag aan jou:
Wat voor leven wil je voor jezelf creëren? Wat 
is de grootste visie die je voor jezelf hebt? En 
heb je al een KEUZE gemaakt om dat voor 
jezelf te gaan creëren? 

Daar gaan we deze training mee aan de slag! 
Ik heb een training BOMVOL met waardevolle 
content zodat jij die shift kan gaan maken!



Maar …..
Dit is geen “Get rich quick ding.” 
Het is ook GEEN Gouden pil. 
De resultaten die ik heb bereikt, zijn NIET 
“gemiddeld” en er is VEEL voor nodig geweest. 

Als je op zoek bent naar een “Quick Fix,” dan is 
deze training en wat ik leer aan mensen NIET 
voor jou. 



Deze training is WEL voor jou als je …

Voelt dat er MEER is. 
Je niet meer tegen wil laten houden door geld of geen 
geld met het realiseren van je dromen. 
Een missie hebt waar je geld mee wilt verdienen.
Wilt leren hoe geld ECHT werkt. 
EN bereid bent om het dagelijkse innerlijke EN uiterlijke 
werk te doen en open staat om te leren en te shiften. 

Of … Als je lijkt op mij …..



Geld was een continue gevecht voor mij! 
Ik had grote dromen maar ik durfde ze niet te volgen 
omdat ik de overtuiging had dat ik er geen geld mee kon 
verdienen. 
Ik was bang om mijn baan in loondienst los te laten omdat 
ik niet wist hoe ik anders mijn rekeningen kon betalen. 
OOK al voelde ik diep in mijn hart dat ik niet gelukkig was! 

Ik had keer op keer goede voornemens om het dit keer 
ECHT anders te doen. Ik wilde wel maar ik bleef in 
cirkeltjes ronddraaien.
Keer op keer zei ik tegen mezelf: nu ga ik het ECHT 
anders doen, maar jaar in, jaar uit bleef ik in dezelfde 
patronen vastzitten.



Ik had AL die dromen…
Ik wilde vrij zijn. Ik wilde voor mezelf beginnen. Ik wilde 
iedere dag alles leren over de Wet van 
Aantrekkingskracht en ik wilde schrijven. 

Ik voelde dat er veel MEER mogelijk was en dat ik 
voorbestemd was voor grootsheid, maar wat ik ook 
deed, niets leek me te lukken.
Ik was bang dat ik dan geen geld meer zou hebben en ik 
voelde me ZO onzeker en dacht dat het mij nooit zou 
lukken. 
Op mijn diepste punt was ik depressief, verslaafd en 
burn-out! 



En toen ik EINDELIJK stopte met mijn baan…

Kon ik echt niet mijn waarde zien. 
Ik bood mijn diensten super goedkoop of bijna gratis aan 
en voelde nog steeds dat continue gevecht met geld en 
voelde het als overleven. 
Ik had ZO veel schuldgevoelens en schaamte om geld 
heen! 
Ik WIST hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkte, 
maar waarom was geld manifesteren dan zo’n probleem? 

En ik voelde dat ik zo niet meer wilde leven! Dus ik ging 
op zoek naar hoe dat “Geld-ding” werkte.



Ik ging alles leren over geld manifesteren wat er 
maar te leren viel. 

Ik volgde tientallen online programma’s (waar ik geld voor leende, op 
mijn creditcard gooide of mijn roodstand voor verhoogde.)
Ik huurde de beste coaches in en stapte in een ton membership 
programma’s in. 
Alles wat ik met mijn bedrijf verdiende, investeerde ik hierin. 
Ik las ieder boek over geld manifesteren wat ik maar kon vinden.
Ik heb honderden uren aan you tube filmpjes gekeken. 
Ik besteedde er uren per dag aan en als een spons zoog ik alles op wat 
ik maar kon leren. 
Dit had ik al jaren gedaan als het ging om de Wet van 
Aantrekkingskracht en nu deed ik dat met EEN onderwerp: geld 
manifesteren!
Ik heb letterlijk een zelf gecreëerde mastersopleiding geld manifesteren 
gevolgd! (Aangezien die er ECHT niet is :)   )



Iedere dag leerde ik meer…
Ik implementeerde wat ik leerde en experimenteerde met wat wel en niet werkte. 
Ik leerde wat ik “fout” deed. 

Zo was ik te “afwachtend” 
Ik dacht dat succes en geld iets was, wat me zou overkomen.
Ik wachtte tot iemand me kwam redden of totdat het “vanzelf” zou gaan.
Ik was niet bereid om er ECHT iets voor te doen.
Ik liet me leiden door de oordelen van andere mensen over geld. 
Ik trainde mijn Mindset niet dagelijks.
En ik dacht dat geld verdienen iets was wat je DEED, maar ik kwam er achter dat 
het VEEL meer te maken had met wie je BENT.

Want zoals Albert Einstein zei: 

“No problem can be solved from the 
same level of consciousness that 
created it.”



Dus toen leerde ik:
Als ik een andere realiteit wil creëren, zal ik een andere persoon 
moeten worden, een andere identiteit moeten creëren. 
Ik zal een nieuw bewustZIJN moeten creëren over wie ik ben en 
waar ik toe in staat ben. 

Sindsdien stem ik af, werk ik aan mijn nieuwe geldverhaal en mijn 
nieuwe geldbewustzijn en neem vanuit daar geïnspireerde acties.  
Eerst af en toe. 
Toen dagelijks. 
En nu HARDCORE! 

Hoe meer ik mijn aandacht en bewustzijn focus op wat ik wil 
creëren, hoe meer resultaat ik bereik. 



En nu…
• Ik heb mijn depressie en verslavingen achter me gelaten en ik 

zet ideeën en plannen nu om in realiteit. 
• Ik schrijf iedere dag en verdien mijn geld door leren hoe we onze 

realiteit creëren wat al sinds mijn 22e mijn droom was!
• Ik ben gestopt met mijn baan in loondienst waarin ik nooit meer 

verdiende dan 2000 euro per maand.
• Ik ben nu full time ondernemer (CREATOR! en schrijver) en heb 

het afgelopen jaar 500.000 euro omgezet met coaching, 
boeken verkoop, online programma’s en events.

• Ik vlieg de wereld over om te connecten met de mooiste 
mensen.

En nog steeds voel ik dat dit nog maar het begin is van wat er 
mogelijk is!



Ja maar voor jou is het makkelijk!!!
Dit wil ik HEEL graag uit de weg ruimen! Want misschien 
denk je nu:

Ja maar IK ben alleenstaande ouder. 
Ja maar IK heb geen coachingsopleiding.
Ja maar ik ben geen coach of online ondernemer. 
Ja maar IK heb geen idee wat ik precies moet doen. 
Ja maar IK heb geen geld.
Ja maar mijn partner staat niet achter me.
OF welk excuus dan ook! En ik wil niet dat excuses je nog 
langer tegen gaan houden!



Ehhhhh….. NEE dus! 
Ik heb altijd gedacht dat ik nooit wat kon bereiken omdat er gewoon ECHT 
niets speciaals aan mij was. 
Ik vond schrijven leuk, maar ik was er niet echt GOED in. 
Ik was ECHT geen ondernemer (Ik voel me overigens nog steeds geen 
ondernemer!) En ik kom niet uit een ondernemersnest.
Ik ben niet overdreven knap, slank, slim of grappig. 
Ik ben super hooggevoelig, heb mega veel alleen tijd nodig en wil mijn 
agenda altijd zo leeg mogelijk houden. 
Als ik iets leuk vind, kan ik super gefocust zijn, maar ik kan ook super lui zijn 
en stel alles uit tot het laatste moment!
Mijn partner moest in het begin echt schakelen en had ook super veel 
angsten toen ik wilde stoppen met werken en hij verdiende niet genoeg om 
voor het gezin te zorgen. 

En nog veel meer! IEDER excuus wat er bestaat is bij 
mij wel voorbij gekomen!



Sterker nog: IEDERE x komen er nog allerlei 
excuses naar boven!

En die excuses waren er niet alleen toen ik stopte met werken, maar 
zijn er IEDERE keer als ik iets nieuws doe.

Als ik nieuwe programma’s start.
Als ik mijn prijzen verhoog.
Als ik (weer) de wereld overvlieg voor coaching.
Als ik investeer en ik ben bang of ik het er wel uit kan halen.
Als ik tegen mijn man zeg dat ik 40.000 dollar wil investeren. 
Als ik een groot event geef. 
Als ik een lancering doe waar gevoelsmatig veel vanaf hangt. 
Als ik mijn team uit wil breiden. 
Als ik meer marketing wil doen en ik ben bang dat ik mensen “lastig 
val.”

En ga zo maar door. Maar hier komt het op neer:



Bij alles wat je doet kun je je laten leiden door 2 
dingen:

1. Je bullshit, angsten, blokkades of andermans 
overtuigingen.
2. OF je dromen, verlangens en afstemming. 

En die keus is ALTIJD moeilijk, maar de vraag is: Hoe 
gecommitteerd bent je? 
Heb je het er voor over om je oncomfortabel te voelen?
Heb je het er voor over om de oordelen van anderen te 
ontvangen?
Heb je het er voor over om het innerlijke werk te doen?
Of niet?



De vraag is: 
Laat je je nog langer leiden door die excuses 
of ga je net als ik een beslissing nemen om 
dat “geld-ding” geen macht en controle meer 
te geven over JOUW leven?

Het eerste wat er voor nodig is, is een 
beslissing en AL het andere volgt vanuit daar!



Zoals deze 10 stappen!
De 10 stappen die ik met je in deze training ga delen 
om een gelddoorbraak te bereiken. 
EN …. het mooie is dat dit altijd dezelfde stappen 
zijn! 

Of je nu van 0 naar 500 euro gaat, van 500 naar 
5000 euro of van 5000 naar 50.000 euro of naar 
welk niveau dan ook.
Dit is HET recept voor een gelddoorbraak!



Maar neem het niet alleen van mij aan!
Deze 10 stappen werken! Ik gebruik ze keer op keer om (geld)doorbraken te 
creëren en ik zie het ook keer op keer bij mijn klanten. Hier een overzicht van een 
paar dingen die voorbij zijn gekomen van wat mijn klanten hebben gemanifesteerd: 

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

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

“Wat nu gaaf is, is dat sinds ik het geld aan je overgemaakt heb, en enkele audio’s 
geluisterd heb, de omzet van mijn bedrijf binnen 2 dagen net zoveel zag worden als 
ik normaal gesproken binnen 2 weken zou genereren.



Nog meer prachtige resultaten…
“Ik heb in 3 maanden tijd 15.000 euro gemanifesteerd!”

“Over manifestatie gesproken. Deze gebeuren elke dag. 
Wauw wat een aanwinst op mijn leven.”

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

En deze stappen werken niet alleen met geld maar met ALLES 
wat je in je leven wilt manifesteren: relaties, werk, je 
gezondheid, creativiteit en ga zo maar door!



Stap 1: Ze een duidelijke intentie en geef geld 
een huis.

Zet een duidelijke intentie en geef geld een huis.

Als jij niet weet wat je wilt ontvangen, hoe moet 
het Universum het dan weten?

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

FOCUS op waar je heen wilt! JIJ 
moet richting geven aan je energie!



Stap 2: Maak  van je doel een 
MUST, MUST, MUST!

Geld manifesteren vraagt super veel van je 
(meer daarover later!) het is dus belangrijk dat 
jouw gelddoel NIET onderhandelbaar is. 

Stel je doel is 5000 euro per maand en 3000 is 
ook goed, dan ga je de 5000 niet halen. Geld 
“overkomt” je niet, je creëert het! 

Je moet als het ware de mindset hebben: ik 
neem met minder dan dit geen genoegen. 



Stap 3: Schrijf je oude geldverhaal op.

De Wet van Aantrekkingskracht is heel simpel: Vraag 
en het wordt gegeven. De reden dat het niet wordt 
gegeven is dat er overtuigingen tussen jou en je doel 
zitten.
In deze stap gaan we die overtuigingen onderzoeken 
door te kijken welk verhaal je jezelf verteld over geld. 

Wat vertel je jezelf over geld en wat is wel afgestemd 
op de realiteit die je wilt creëren en wat niet?



Hoe kom je er achter wat je 
geldverhaal is? 

• Kijk naar je huidige realiteit. 
• Onderzoek je opvoeding, overtuigingen en alles wat je 

hebt meegemaakt. 
• In het Geld is Liefde programma gaat er een complete 

module over jouw geldverhaal. Aan de hand van 14 
punten en 6 pagina’s word je super gedetailleerd 
geholpen om jouw huidige geldverhaal in kaart te 
brengen.

• Het is belangrijk om dit niet alleen te willen doen want 
een geldverhaal kan hem echt in details zitten waar je 
zelf NOOIT aan denkt!  



Alvast wat vragen om je huidige geldverhaal in 
kaart te brengen. 

• Wat zeiden je ouders vroeger over geld? 
• Wat zijn maatschappelijke en culturele gedachten over geld?
• Wat doe je omdat je bang bent dat er anders geen geld 

binnen komt?
• Hoe voel je je als je je rekeningen betaald of als je geld 

uitgeeft?
• Komt geld makkelijk je leven binnen of voelt het als een 

gevecht? Wat zijn je gedachten daarover? 
• Wat zijn je angsten om geld heen?
• Wat zou je anders doen in je leven als je een miljoen euro 

zou hebben?



Stap 4: Schrijf een nieuw geldverhaal.
EN als je dan weet wat je huidige geldverhaal is, is het tijd 
om een nieuw geldverhaal te schrijven. 
In de vorm van een script. 
De vraag is: welk verhaal kun jij jezelf vertellen dat WEL is 
afgestemd op de realiteit die je wilt creëren?

Zie het voorbeeldscript! En pas dat aan op een manier die 
voor jou super goed voelt. 

PS: In het Geld is Liefde programma komt dit nog veel 
uitgebreider aan bod, maar hier alvast wat voorbeeldvragen:



Vragen om je script te schrijven.
Je kan het script schrijven in je geld-afstemdagboek. Gebruik de 
volgende vragen om richting te geven aan je script: 
• Hoeveel geld ontvang je maandelijks nu je jouw ideale inkomen 

hebt bereikt?
• Hoe ziet jouw lifestyle er uit?
• Waar woon je? 
• Wat voor werk doe je? Hoeveel klanten heb je? Hoe ziet jouw 

ideale klant er uit.
• Betalen jouw klanten met liefde je facturen. Hoe denken je klanten 

over investeren in jou? 
• Wat manifesteert zich in je leven nu je genoeg geld hebt?
• Hoe voel je je met betrekking tot geld? 
• Hoe voel je je als je geld uitgeeft?



Tips bij het script schrijven
• Ga in op het wat, niet op het hoe.
• Ga niet onderhandelen over je doel. Het is nooit of/of.
• Kijk welke blokkerende overtuigingen er naar boven 

komen. 
• Schrijf je script in de tegenwoordige tijd.
• Schrijf af en toe een nieuw script. 
• Ga nooit de balans opmaken. Want dat komt energetisch 

niet overeen met de energie van: “Het IS er al.”
• Let op je gevoel. Voelt het logisch en als de 

eerstvolgende logische stap?



En beslis vervolgens dat DAT je waarheid is.

Want realiteit IS niet, maar realiteit creëren 
we. Je moet dus je focus verleggen naar 
een nieuwe realiteit en dat doe je door het 
schrijven van een script. 
En beslis vervolgens dat DAT je waarheid is 
en dat er geen andere waarheid is dan DIE 
waarheid. 



Stap 5: Stap IN je nieuwe jij!
Dan stap je als het ware IN je nieuwe jij. 
De vraag is: wat zou je denken, voelen en doen nu DIT je 
waarheid is. 
En iedere dag kies je er weer voor om meer en meer IN die 
persoon te shiften en je nieuwe identiteit te creëren. 

“Take decisions from where you want to be. NOT from where 
you are.”

Dit is ZO tegennatuurlijk want mensen zijn gewend om te 
wachten tot “het” er is. BV: “Ik ga EERST het geld 
manifesteren.” Maar het geld komt als je een KEUZE hebt 
gemaakt en als je IN die persoon stapt. 
Dit is DE uitdaging als het gaat om manifesteren!



Stap 6: Stem vervolgens dagelijks af op de 
energie van geld. 

1. Gebruik het afstemdagboek 
2. Creëer een afstemritueel 
voor jezelf 
3. EN door je inkomsten (en je 
uitgaven) bij te houden. 



Waarom is afstemmen zo belangrijk?
1. We creëren onze eigen realiteit en als je dit bewust 
doet, dan kun je richting geven aan je leven als nooit te 
voren.

2. Als je GEEN richting geeft aan je eigen leven ben je 
constant aan het reageren op wat je al gecreëerd hebt en 
draai je dus in cirkeltjes rond en creëer je constant meer van 
wat je al gecreëerd hebt. 

3. Afstemmen is belangrijk als je grote stappen wil nemen. 
(Maar OOK als je kleine stappen wil nemen!) 



Waarom is afstemmen zo belangrijk?
4. En dan moet afstemmen dus een dagelijkse praktijk worden. 
een dagelijks ritueel. Een dag niet afstemmen zorgt er gelijk 
voor dat je weer momentum verliest en weken niet afstemmen 
zorgt er voor dat je in een negatieve spiraal zit.

5. ZELFS en JUIST als je het druk hebt, als er chaos is, als er van 
alles aan de hand is en als je tekort ervaart moet je afstemmen.  

6. En ieder excuus dat je hebt om af te stemmen en met het 
afstemdagboek te starten is een blokkade. 

7. En als laatste: omdat ik WEIGER om terug te gaan naar het leven 
waar ik vandaan kom. 



Creëer jouw eigen afstemritueel
Gebruik het afstemdagboek OF creëer jouw 
eigen afstemritueel. 

In het Ultieme geld & business manifestatie 
programma heb ik een ton content die je 
hiermee helpt en een manifestatie Masterclass, 
maar hier alvast wat voorbeelden: 



Creëer jouw eigen afstemritueel
Bijvoorbeeld dmv:

• Dankbaarheidsoefeningen
• Ik ben statements
• Script schrijven
• Dagboeken
• Vragen aan het Universum
• Visualisatie
• Meditatie



Hou je inkomsten en je uitgaven bij.

Waarom is dit zo belangrijk? 
—> Focus en weerstanden loslaten

Wat heb je als reden om het niet te doen? 

Zou je het wel doen als je weet dat je door 
het te doen over 2 jaar je inkomsten hebt 
verdubbelt? 



Hoe hou je je inkomsten en uitgaven bij?

• Geld is Liefde Manifestatie 
dagboek

• Tracking app
• Ouderwets kasboek
• Via mijn tracking sheet (zit bij het 

Online programma Geld is Liefde)





Wat is de volgende stap als je je doelinkomen 
hebt opgeschreven? 

Geld kan overal vandaan komen, maar als je (net als ik) voelt dat 
je geld wilt manifesteren door je missie onderneming, dan zijn dit 
de stappen die je kunt volgen: 

Missie en unieke boodschap + Ideale klant + Ideale producten en 
diensten + Ideale prijzen + ideale conversie + ideale 
marketingsysteem = droominkomen via Moeiteloos Ondernemen.

Kortom: (Simpele) Business strategie en BLIJVEN afstemmen!
Dat leer ik je allemaal in Moeiteloos Ondernemen (Dit programma 
kun je volgen in het Ultieme Geld & Business Manifestatie 
programma.



Stap 7: Leer vervolgens iedere dag alles wat er 
valt te leren over geld manifesteren.

Leer vervolgens iedere dag alles wat er valt te leren 
over geld manifesteren.

Wees bereid om hier tijd en energie in te investeren (en 
ook geld!) De vraag is hoe goed wil je er in worden, 
hoeveel je er in moet investeren.
Is het amateur team ok of wil je bij het Nationaal Elftal 
spelen? :)

Ik heb de belangrijkste sleutels op een rijtje gezet!



De 9 sleutels
1. JIJ bent de bron van jouw inkomsten, niet je 
partner, je baas, de overheid of je klanten. Geld komt 
uit JOUW bron DOOR deze kanalen.

2. Geef waarde en ontvang waarde terug. Ga jezelf uit 
de weg! It’s not about you!

“We get paid for bringing value to the marketplace. It takes time,... but we get 
paid for the value, not the time.” — Jim Rohn

3. Voelt het als de eerstvolgende logische stap?



De 9 sleutels
4. Laat geld stromen!
Je kunt geld uitgeven of sparen. Het is alle 2 goed. De 
vraag is, welke intentie, energie en overtuigingen zitten 
er achter? 

5. Jij bent verantwoordelijk voor het wat, het 
universum voor het HOE!

6. Strategie, systemen en marketing heeft allemaal een 
functie, maar afstemming staat altijd op nummer 1



De 9 sleutels
7. Wees bereid om niet aardig gevonden te worden, 
veroordeeld te worden of mensen teleur te stellen!

8. You can’t create true wealth by doing the wrong 
service (Jezelf zijn!)

9. Je “veiligheid” haal je niet uit een “vast inkomen” 
of wat dan ook. Je gevoel van veiligheid zit IN jou. 



Stap 8: Heel je geldblokkades
Zoals gezegd: vraag en het wordt gegeven. Maar blokkades zorgen 
er voor dat er ruis zit tussen het vraag en het wordt gegeven. 
Blokkades zijn overtuigingen, weerstanden, oordelen en angsten die 
zijn afgestemd op je oude geldverhaal in plaats van op je nieuwe 
geldverhaal. 
Deze blokkades brengen een energie te weeg die zorgen voor meer 
manifestaties die je oude geldverhaal raken ipv je nieuwe EN dus meer shit 
creëren ipv bijdragen aan je dromen. 

Het is dus belangrijk om daar naar te kijken. De WvA heeft dus niets 
te maken met alleen maar positief zijn, maar vooral met EERLIJK zijn 
naar jezelf toe en de mensen om je heen.  

Wat zijn de meest voorkomende geldblokkades? 
En hoe kun je daar mee om gaan? 



Wat zijn de meest voorkomende 
geldblokkades?

• Geen geld hebben. 
• Als ik geld van mensen vraag, pak ik iets van ze 

af. Er is maar een beperkte hoeveelheid geld in de 
wereld en daardoor is er altijd per definitie tekort. 

• Hard moeten werken om geld te kunnen 
verdienen.

• Dat het moeilijk is om aan geld te komen.
• Geld is de wortel van al het kwaad en rijke 

mensen zijn slecht. 



Wat zijn de meest voorkomende 
geldblokkades?

• Als ik geld heb, moet ik het weggeven of delen.
• Als je veel geld hebt, wil iedereen wat van je. Het 

voelt onveilig om geld te hebben.
• Ik kan niet met geld omgaan. 
• Ik kan geen geld verdienen want ik ben te ….
• Ik kan niet meer geld verdienen dan mijn ouders of 

mijn partner.
• Geld van je afhouden omdat je bang bent voor het 

oordeel van mensen. 



Hoe heel je je geldblokkades?
• Word je bewust van je blokkades.
• Accepteer ze.
• Heel ze. Er zijn een TON healingmethodes die je kunt 

gebruiken. Ik gebruik zelf Ho’oponopono.
• Laat ze in liefde los en KIES voor een andere realiteit. 
• Je kunt niet iets UIT je leven manifesteren, je kunt alleen 

maar iets nieuws IN je leven manifesteren en dan is er 
automatisch geen plek meer voor dat andere. Een 
vacuum wordt altijd opgevuld, dus zorg er voor dat je 
het ZELF opvult! 



Waarom houden mensen vaak vast aan hun 
geldblokkades?

Ze zeggen dat ze “diep” zitten of dat het “karma” is, maar wat er 
werkelijk aan de hand is: 
• Zolang ze een blokkade hebben hoeven ze niet in het onbekende 

te stappen. Ze hebben een excuus. “Ja, maar ik KAN niet, want ik 
heb geen geld.”

• Ze weten wat hun leven ze nu oplevert en brengt, ook al is het 
misschien niet waar ze naar verlangen, het geeft ze rust en 
overzicht en voorspelbaarheid en dat is belangrijker voor ze dan 
de onzekerheid en de oncomfortabelheid van dromen waarmaken 
en nieuwe dingen creëren.

• Ze hebben overtuigingen over geld en denken dat ze dan 
automatisch ook “slecht” worden en dan is het makkelijker om 
geld van je af te houden.



Ik zie het iedere dag, dat mensen vasthouden aan hun 
excuses om niet de volgende stappen te hoeven nemen. 

• Ik probeer het nu eerst zelf wel even.
• Ik weet niet WAT ik wil of wat ik moet doen. Of ik weet niet ….
• Voor mij is het anders want ….
• Ik weet nu wel genoeg. Ik zou het zelf wel moeten kunnen nu.
• Ik moet eerst even afmaken waar ik mee bezig ben.
• Ik heb al zo veel geïnvesteerd ik zou nu toch eerst iets terug 

moeten krijgen.
• Het Universum heeft me een “teken” gegeven dat het nog niet de 

tijd is voor mij. Of gewoon: Het is nog niet de goede tijd want ….
• Ik voel me beledigd door wat je zegt, want dit geldt niet voor mij 

en voor mij is het ECHT anders en als het makkelijker zou zijn, zou 
ik het HEUS wel doen. 



En hoe zit dat voor jou? 

Kies je voor JOU of voor excuses?  
En waarom?  
En natuurlijk is het ok als je beslist om 
iets NIET te doen. Maar accepteer dan 
ook dat het resultaat dus nu niet komt. 
#truthbobm!!! Je moet het voor jezelf 
doen niet voor mij of een ander. 
NIEMAND betaald JOUW rekeningen! 



Stap 9: verzamel de juiste mensen om je heen!

Verzamel de juiste mensen om je heen. Je wordt het 
gemiddelde van de mensen waar je mee om gaat. 

Ik leer van de beste mentors. 
Ik investeer VEEL in connecties, kennis en om energy van 
anderen te dupliceren!

LAAT je supporten!
Connect met gelijkgestemden. 
Zoek een super goed team om je heen!

Wees bereid om te investeren in relaties!



Stap 10: Maak iedere dag opnieuw een 
commitment! 

Geld manifesteren vraagt VEEL van je. Daarom 
hebben de meeste mensen er ook niet zo veel van. 

Geld is de grootste tool voor spirituele en persoonlijke 
groei die er is en gaat je uitdagen op allerlei manieren. 
Daarom is het makkelijker om het van je af te houden. 
Het is ZO veel makkelijker om terug te vallen in oude 
gewoontes, oud bewustzijn en oud gedrag. Maar de 
vraag is: wil je daar ECHT nog langer voor kiezen? Of 
besluit je nu gewoon simpelweg dat je geen genoegen 
meer neemt met minder dan jouw beste leven? 



VALKUILEN! 
Het is niet moeilijk om een Bewuste Creator te worden 
maar het gaat in tegen alles wat je ooit hebt geleerd! 
Je GAAT blokkades tegen komen die je jaren hebt 
verstopt! 
De meeste mensen lopen keer op keer weg voor die 
blokkades en voor het ECHTE werk! Het innerlijke werk! 
Kijken wat nu echt hun overtuigingen zijn en die 
overtuigingen omkeren om een nieuw bewustzijn te 
creëren. 
Letterlijk van binnen een nieuwe persoon worden! 



Het vraagt van je om compleet vanuit overgave 
en afstemming te gaan leven! 

Je kan een stappenplan zoals deze volgen, maar creatie 
(en dus geld creëren!) gaat vanuit afstemming. En er is 
geen checklist voor het volgen van jouw afstemming. 
Alleen JIJ kunt voelen wat goed voelt! 

Het is VEEL makkelijker om een overzichtelijk “plan” te 
volgen en iets te gaan DOEN en een checklist af te 
vinken.

Dus …. We hebben wensen en verlangens en voelen dat 
er iets mag ontstaan door ons heen en wat is het eerste 
dat we DOEN?



Iets verzinnen om te DOEN! 
EEN PLAN maken.
Een nieuwe website maken. 
Een nieuw systeem aanschaffen. 
Een nieuw aanbod creëren. 
Een nieuwe strategie bedenken. 
Nieuwe foto’s laten maken of een nieuwe branding.
NOG een opleiding volgen.

We EREN het doen.

En dat is LOGISCH want het is veel makkelijker om met het 
praktische bezig te zijn dan het diepe innerlijke werk te doen! EN 
dat is wat we altijd hebben geleerd op school. Het zit dus in ons 
systeem. 



Een plan geeft een goed gevoel en geeft 
richting.

En dan hoor ik mensen zeggen: als ik DIT gedaan heb, gaat het 
ECHT gebeuren.
Ik ben er NU nog niet klaar voor, maar als ik die opleiding heb of 
die nieuwe website dan ….
Als ik DEZE strategie heb geïmplementeerd DAN gaat het echt 
gebeuren. 

En als ze dat dan doen…..
Krijgen ze nog niet de resultaten waar ze ECHT naar verlangen. 

En dan zijn ze teleurgesteld.
Zie je wel, dit werkt OOK niet. Ik kan het niet. Dit gaat nooit 
lukken. Arme ik en nog meer drama.



Maar weet je nog ……
“No problem can be solved from the same level of 
consciousness that created it.”

Maar ze denken dat het PLAN niet heeft gewerkt. 
Of dat ze niet de juiste dingen hebben GEDAAN. 

En ALS ze over de teleurstelling en de pijn heen 
zijn gekomen en ze proberen het opnieuw…. 
gebeurt er precies hetzelfde OF ze creëren WAT 
resultaat omdat er wel IETS is geshift in hun 
bewustzijn. 



Maar er is een manier om uit die eeuwige spiraal 
te komen…

Er IS een manier om constant kwantumsprongen te 
nemen! Om niet iedere keer 1% beter te worden maar om 
je inkomsten te verdubbelen of zelfs vertienvoudigen!

Afstemming op nummer 1 zetten (en de strategie 
volgend te laten zijn.)
Je Diepste blokkades helen. 
Je BEWUSTZIJN shiften zodat je letterlijk IN die nieuwe 
persoon stapt. 
Compleet vanuit innerlijke leiding leven. 
De regie en de verantwoordelijkheid nemen over wie jij 
bent ….



En daar wil ik je dolgraag mee helpen!
Dit is wat ik DOE en waar ik goed in ben. 
Ik maak geld manifesteren, creatie en business SIMPEL. Niet vanuit 100 
dingen die je “moet” doen, maar vanuit dat handjevol dingen die ECHT 
belangrijk zijn voor je.
Vanuit je eigen afstemming. 
Afstemming combineren met geïnspireerde acties en simpele business 
strategie (als je een onderneming hebt) waarin de afstemming leidend is, en 
de strategie volgend. 

Ik heb er 15 jaar over gedaan om EINDELIJK te leren hoe ik alles wat ik wist 
over de Wet van Aantrekkingskracht en geld manifesteren te implementeren. 

Maar het kan VEEL sneller! 
EN het kan NU. 
Je kan JAREN besparen en je ontwikkeling in een 
stroomversnelling zetten! 



Dus…..
Ben je er klaar voor om door jouw geldbarrières heen te breken 
en de regie over jouw leven en jouw manifestatie kracht te 
nemen? EN het leven & de Business van je dromen te 
manifesteren?

Dan nodig ik je DOL graag uit om je aan te melden voor HET 
Ultieme Geld & Business Manifestatie programma. 

Het is het beste en meest uitgebreide geld & business 
manifestatie programma van Nederland. Het is Must follow voor 
iedere krachtige creator die gelooft dat er “meer” is en de 
Universele Wetten van Creatie en Manifestatie toe wil passen 
om het leven makkelijker te maken dan je je ooit voor kon 
stellen!



Wat krijg je in het online programma? 

Toegang tot meer dan 50 online programma’s en 
trainingen
Afstemmen & Actie
Geld is Liefde programma’s
Moeiteloos ondernemen.
Magnetische Marketing
Het High level Geld & Business manifestatie programma.
Het Wet van Aantrekkingskracht Coachingsprogramma.

En nog VEEL meer.

ALLES om van A tot Z alles te creëren wat je wilt! 



Wat krijg je in het online programma? 
• Wekelijkse Coaching Q&A’s
• Support in een besloten 

Facebookgroep. 
• Lifetime toegang! 
• Bonus: 

• Gratis ticket voor de Manifest 
magically workshop volgende 
week (In het Engels)



Wat is je investering?

Maar eerst dit… want wat is de WAARDE 
van dit online programma?

Wat is het je waard om ….
Alles te leren over hoe geld ECHT werkt?
Je volgende gelddoel te halen, sneller 
dan je voor mogelijk kunt houden?
Je missie te gaan leven? 
Je gevecht met geld los te laten?



En wat kost het je om het niet te doen?

Dat is niet ingewikkeld om uit te rekenen! Stel je 
verdient nu 500 euro per maand en je wilt naar de 
2000 dan kost het je dus iedere maand 1500 
euro om NIET met je geldbewustzijn aan de slag 
te gaan! 
Dus maak die rekensom maar voor jezelf. 
En wat kost het je op andere gebieden van je 
leven? 
Hou je vast aan je baan of diensten die niet bij je 
passen en waar je ongelukkig van wordt? Hoe lang 
is het nog ok om dat te blijven doen?



Dus wat is de investering?

Je krijgt ook nog eens maar liefst 500 
euro korting!

De investering voor dit complete 
online programma is 1997,00 euro ex 
BTW ipv 2497,00 euro ex BTW! 
Het is ook mogelijk om in 12 termijnen 
van 197,00 ex BTW te betalen!   



Hoe kun je je aanmelden?
Aanmelden gaat via deze link: 

https://maartjekoper.nl/geld-business-manifestatie-programma/

Via die pagina kun je alles nogmaals door lezen en je aanmelden! 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 januari. Ik ga een lancering 
doen per jaar en ik weet nog niet wanneer. Dus dit is DE kans om 
in te stappen. 

Ik kijk er ENORM naar uit om de komende jaren met jou te co-
creëren! 

Heb je vragen? Mail dan gerust naar info@maartjekoper.nl

mailto:info@maartjekoper.nl


Vragen? 

Vragen????


