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Hieronder vind je de 11 stappen die samen DE ultieme Magische 

Manifestatie Formule vormen.  

Ik ben bijna 20 jaar bezig met het dagelijks bestuderen van hoe we onze realiteit creëren.  

En sinds 2014 doe ik dit Fulltime via mijn eigen business.  

Ik heb tienduizenden mensen in Nederland geholpen om te leren hoe Creatie werkt en sinds kort ook 

met mijn Internationale business.  

Ik zie deze formule dan ook als mijn levenswerk.  

Het is een samenvatting van alles waarvan ik weet dat het WERKT.  

Dit zijn DE stappen om jouw ULTIEME, meest afgestemde leven en/of business te creëren.  

In de bijgevoegde Audio training ga ik iedere stap helemaal uitleggen.  

Zorg dus dat je die training beluistert!  

Print deze stappen uit, hang ze op een plek waar je er IEDERE dag naar kunt kijken EN ga het 

afstemdagboek gebruiken om iedere dag af te stemmen op je meest geweldige leven. 

Deze formule gaat je helpen om EXACT te manifesteren waar je naar verlangt. Ben je klaar voor het 

avontuur van je leven? 

Riemen vast en GAAN!  

Zie volgende pagina >>>> 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1. Je creëert je realiteit met je Bewustzijn. 

2. Wat je waarneemt in jouw realiteit is een spiegel van jouw bewustzijn. 

3. Niets of niemand heeft “macht” over jou. 

4. Word de observator en CREATOR van je realiteit, niet de reactor.  

5. Word je bewust van welke gedachten en overtuigingen je hebt geprojecteerd op je realiteit 

waardoor je hebt gecreëerd wat je hebt gecreëerd. 

6. Je kunt alles creëren wat je wilt! Stel jezelf de vraag: Wat WIL ik creëren hier?  

7. Verander het verhaal dat je tegen jezelf vertelt en stem het af op de realiteit die je WIL creëren.  

8. Zorg er voor dat dat je nieuwe dominante verhaal wordt.  

9. Train jezelf hier dagelijks in. 

10. Neem geïnspireerde acties die afgestemd zijn op wat je wilt bereiken.  

11. Doe alles wat je doet en creëert met deze formule in je achterhoofd. 

Ik hoop met HEEL mijn hart dat deze Formule waardevol voor je is! Het heeft mijn HELE leven en 

business verandert en ik kan niet wachten om je er alles over te gaan leren! 

Vergeet niet om de bijbehorende online training te beluisteren. Ik zal hier dieper op iedere stap van de 

formule induiken zodat je echt SUPER goed gaat leren hoe je deze formule van dag tot dag toe kunt 

passen! 

Liefs Maartje! 


