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Bonus: Heel je geldblokkades om met meer gemak meer geld te kunnen ontvangen 

Affirmaties, Overtuigingen & Dagboekvragen 

Hey lieve co-creator, 

Wat TOF dat je dit document voor je hebt liggen! 

Want dat betekent namelijk dat je HEEL graag iets wilt veranderen aan jouw realiteit met geld. En dat 

is mooi want het leven behoort namelijk niet te bestaan uit opoffering en tekort. 

Het leven (of zoals ik het liever noem: Creatie) is bedoeld om van te kunnen genieten. 

In essentie is het doel van het leven om te ervaren wie we werkelijk zijn: liefde. 

En hoe gek het ook mag klinken: ook geld is in essentie liefde. 

Heel veel mensen zullen zeggen dat geld niet belangrijk is. 

Er is een HOOP weerstand tegen geld. 

En in essentie IS geld ook niet belangrijk. Maar er zijn een HOOP mooie, liefdevolle mensen die de 

potentie hebben om van grote waarde te zijn voor de planeet en iedereen op die planeet, maar 

doordat ze “problemen” met geld ervaren kunnen ze niet hun ware missie leven of doen waar ze ECHT 

voor geboren zijn. 

OF ze zijn VEEL tijd en energie kwijt met zich zorgen maken hoe ze deze maand hun rekeningen 

moeten betalen. En dat is ZO zonde EN niet ok. 

Dus als geld een onderwerp is wat veel weerstand omhoog brengt, weet dan dat ik geen “get rich quick” 

ding oid promoot. Ik help spirituele, creatieve mensen die een essentiële bijdrage aan de wereld willen 

leveren om hun waarde te zien en om te zien dat het mogelijk is om EN hun ZielsMissie te leven EN 

goed voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen. 

Niets “raars” dus ;-) 

Ik bestudeer deze materie al bijna 20 jaar dag in, dag uit en sinds 2014 is het mijn FT werk om deze 

materie aan mensen te leren. 

Ik doe dit zowel in Nederland als via mijn Internationale bedrijf. 

Ik heb duizenden mensen geholpen. 

Dus probeer een open mind te hebben en voorbij te gaan aan wat je tot nu toe als “waarheid” zag. Zo 

begint in de kern iedere verandering.  
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Bedenk bij het leren van nieuwe concepten dat we ooit dachten dat de aarde plat was en bedenk 

hoeveel weerstand mensen hadden toen ze voor het eerst na gingen denken over het concept van een 

ronde aarde.  

Weerstand is vaak een natuurlijk afweermechanisme, maar is niet wie we werkelijk zijn. 

Mijn content is vooral bedoeld voor mensen die er klaar voor zijn om op een iets andere manier naar 

het leven te gaan kijken. 

Ik help mensen met name om te leren hoe ze hun realiteit creëren. 

Dus als je niet spiritueel bent of niet niet geloofd dat we onze eigen realiteit creëren, dan zal mijn 

content niet met je resoneren. Mijn advies is dan ook om een coach/ mentor te zoeken waar je 

helemaal mee op een lijn zit. 

Maar als jij wel interesse hebt in de Universele Wetten van Creatie, dan ben je aan het juiste adres en 

dan ga je HEEL veel halen uit mijn content, zowel mijn gratis content als mijn betaalde programma’s. 

In essentie creëren we onze realiteit met ons bewustzijn. Daar wil ik je DOL graag meer over leren, 

maar voor dit document beperk ik me maar even tot die ene zin. 

Vaak weten we echter niet zo goed wat er dan in ons bewustzijn is. 

We zijn ons immers niet bewust van waar we ons niet bewust van zijn ;-) 

Daarnaast zijn we ZO gewend geraakt aan de “verhalen” die we onszelf vertellen, dat we er eigenlijk 

amper bij nadenken. 

Maar die verhalen zijn belangrijk, want met die verhalen creëren we onze realiteit. 

En als je dus een andere realiteit wilt creëren, zul je de “verhalen” moeten veranderen die je huidige 

realiteit creëren. 

In dit document ga ik je daarmee helpen als het gaat om het onderwerp geld. 

Dit document bestaat uit een serie dagboekvragen, overtuigingen en affirmaties die je helpen om 

bewust te worden van je geldmindset. 

Een overtuiging is niet per se goed of fout.  

Het gaat er om dat je overtuigingen creëert die in EEN lijn liggen met je verlangens. 

Het gaat er om dat je overtuigingen creëert die bijdragen aan wat je WILT creëren. 
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Sommige van deze overtuigingen zul je misschien niet letterlijk denken. Je zult je er misschien niet eens 

bewust van zijn dat je deze overtuigingen hebt. Kijk er dus naar met een open geest en laat het 

Universum je helpen om de waarheid te gaan zien EN uiteraard daarna te gaan veranderen. 

Ben je er klaar voor om erachter te komen wat nu werkelijk jouw geldverhaal is? 

Pak pen en papier. 

Schrijf eventuele inzichten op en beantwoord de dagboekvragen. 

Op naar jouw nieuwe geldrealiteit! 

Overtuigingen over Geld in het algemeen. 

Er is maar een beperkte hoeveel geld in de wereld en als het op is, is het op. 

Als ik geld van iemand krijg, heeft die ander minder geld. 

Als ik geld aan iemand vraag, dan “pak ik het af” van die persoon. 

Hoe meer geld je hebt, hoe meer problemen. 

Het is onbeleefd om om geld te vragen. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Geld is energie. 

Geld is Liefde. 

Creatie ontstaat vanuit bewustzijn. Alles is bewustzijn, dus ook geld. 

Energie, liefde en bewustzijn gaan nooit verloren. 

Er is altijd meer. 

Geld is niet van “ons,” het is nooit van ons geweest en het zal nooit van ons worden. Alles komt van de 

Creator en behoort toe aan de Creator. 

Ieder verlangen dat ik heb wordt vervuld via de Creator. 

Alles waar ik om vraag, wordt gegeven. 

Met geld kan ik een geweldige bijdrage leveren aan de mensen in mijn leven. Ik kan de kwaliteit van 

leven van mezelf en de mensen van wie ik van hou aanzienlijk verbeteren. 

Geld is overvloedig en kan nooit verloren gaan. Het enige dat het doet is stromen van persoon naar 

persoon. 

Ik ontvang geld in liefde en geef het in liefde door. 
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Ik ben compleet ontspannen met geld. 

Ik ontvang geld in liefde en dankbaarheid. 

Overtuigingen over Geld en Jou. 

Ik kan pas gelukkig zijn als ik geld heb. 

Ik kan pas goed genoeg zijn als ik geld heb. 

Ik kan pas X of Y doen als ik geld heb. 

Ik heb geen controle over hoeveel geld ik verdien. 

Ik heb geen controle over hoeveel geld bij me kan komen. 

Het voelt oncomfortabel om meer geld te hebben. 

De energie van geld voelt oncomfortabel. 

Ik ben bang dat ik de controle verlies als ik veel geld heb. 

Ik ben bang dat ik het niet in me heb om genoeg geld te verdienen. 

Ik ben niet slim genoeg om meer geld te verdienen. 

Ik heb niet genoeg talent om meer geld te kunnen verdienen. 

Altijd als ik geld heb, kom ik in de problemen. 

Ik kan mezelf niet vertrouwen met geld. 

Je moet gemeen zijn (een bitch zijn) om veel geld te kunnen verdienen en dat wil ik niet zijn, dus ik hou 

geld bij me vandaan. 

De mensen die ik ken en die geld hebben zijn onaardig (of op wat voor manier dan ook vervelend) en 

zo wil ik niet zijn, dus ik hou geld bij me vandaan. 

Als ik meer geld heb, dan doe ik niets meer. Dus ik hou geld bij me vandaan, zodat ik in beweging blijf. 

Ik heb geen geld nodig. 

Of: Ik heb maar een beetje geld nodig/ niet zoveel geld nodig. 

Ik heb niet veel nodig, dus geef mijn geld maar aan iemand anders. 

Het is eervol om weinig geld te hebben.  

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

In essentie BEN ik geld. 

Wat ik in geld durf te ZIJN, kan ik zien en waarnemen in mijn fysieke realiteit. 
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Geld verandert me niet, het maakt me alleen maar meer van wat ik in essentie al ben. 

Ik ben warm, en liefdevol en vrijgevig en dat wordt alleen maar versterkt als ik meer geld heb. 

Ik gebruik het geld wat ik heb om waarde toe te voegen aan mijn leven en dat van anderen. 

Ik hou van geld en geld houdt van mij. 

Ik voel me totaal op mijn gemak bij geld. 

Ik ontvang in liefde en dankbaarheid geld. 

Ik heb altijd precies genoeg geld. 

Ik ben de meest krachtige creator die ik kan zijn. Ik ben de essentie van de Creator en ik creëer 

moeiteloos alles waar mijn hart naar verlangt. 

Geld kan moeiteloos door mijn leven heen stromen. 

Ik voel me totaal ontspannen met geld. 

Ik ben EEN met de energie van geld. 

Ik ben een krachtige Geld Creator. 

Ik ben perfect zoals ik ben en precies zoals ik ben stroomt geld moeiteloos mijn leven binnen. 

Creatie zorgt er voor dat ik alles krijg waar ik naar verlang. Ik kom iedere dag opdagen voor de Creator 

en de Creator zorgt voor mij. 

Het is makkelijk en veilig om veel geld te hebben. 

Hoe meer geld ik heb, hoe meer liefde ik met de wereld kan delen en hoe meer ik er voor anderen kan 

zijn. 

Creatie staat toe dat ik heel veel geld ontvang omdat ik er de waarde van inzie en ik laat het stromen 

met liefde.  

Overtuigingen over wat er voor nodig is om meer geld te manifesteren: 

Ik moet X of Y doen om meer geld te kunnen manifesteren (bv eerst mijn opleiding afmaken, de 

volgende lancering voorbereiden, stoppen met mijn baan etc.) 

Mijn ouders/ partner/ de maatschappij houdt me tegen om meer geld te manifesteren. 

Mijn partner wil hier niet aan werken, dus kan ik niet meer geld manifesteren. 

Ik wil wel aan mijn geldbewustzijn werken, maar mijn partner niet, DUS het lukt niet. 

Je kunt alleen maar meer geld verdienen als je knap/ slim/ hoog opgeleid of wat dan ook bent en dat 

ben ik niet, DUS kan ik niet meer geld verdienen. 

Ik moet hard werken om meer geld te verdienen. 

Je hebt veel energie nodig om meer geld te verdienen en ik ben ziek/ heb niet veel energie (of WAT de 

reden dan ook is) DUS ik kan mijn inkomen niet verhogen. 
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Rijk zijn is alleen mogelijk als je ouders rijk waren. 

Ik ken niemand die veel geld heeft, dus het is niet mogelijk voor mij. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Geld komt naar me toe zonder dat ik er iets voor hoef te veranderen. 

Of geld mijn leven binnenkomt is een KEUZE en ik maak die keuze NU. 

Ik ben de enige die beslist hoeveel geld ik ontvang en ik neem die beslissing nu. 

Ik support mezelf om meer geld te ontvangen. 

Ik sta nu open voor de juiste mensen in mijn leven die me supporten om meer geld te ontvangen. 

Iedereen draagt bij aan mijn rijkdom en overvloed. OOK de mensen die schijnbaar niet willen dat ik 

meer geld krijg, want zij laten me zien waar ik nog niet kies voor liefde voor mezelf en waar ik mezelf 

nog niet volledig support dmv geld. 

Geld ontvangen is niets meer dan liefde ontvangen. Ik sta nu toe dat de Creator voor me zorgt en zijn 

liefde voor mij tot uitdrukking kan brengen in de vorm van geld. 

Ik laat alle weerstand tegen geld nu los. Waar ik weerstand voel, hou ik de stroom van geld en 

overvloed tegen en neem ik af van mijn eigen kracht. Ik ben bereid om alles te zijn en mijn volledige 

potentie te omarmen. 

Iedereen in mijn leven is een spiegel van mijn bewustzijn. Als mensen mij geen geld gunnen, betekent 

dat dat IK mezelf geen geld gun. Zodra ik mezelf dan toe sta om te ontvangen waar ik naar verlang, 

shift de hele realiteit met me mee. 

Ik hoef niets te DOEN om meer geld te ontvangen. Want ik BEN bewustzijn. Het ENIGE dat ik dus 

hoef te veranderen is wie ik werkelijk BEN: mijn Bewustzijn. 

Bewustzijn is alles omvattend. Alles waar ik naar verlang is in potentie al aanwezig. Ik hoef me er alleen 

maar bewust van te worden en dan kan ik het waar gaan nemen in mijn fysieke realiteit. 

Overtuigingen over angst en geld. 

Als ik veel geld heb, dan accepteren mensen me niet meer. 

Als ik veel geld heb, word ik gierig of hebberig. 

Mensen met veel geld zijn hebberig, gierig of wat dan ook. 

Misschien komt er een moment dat ik al mijn geld kwijt kan raken. Dus ik zorg er liever voor dat ik geen 

geld heb, dan raak ik het ook niet kwijt. 

Het is onveilig om veel geld te hebben. 
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Als ik veel geld heb, kunnen mensen het van me afpakken. 

Als ik veel geld heb, wil iedereen iets van me. 

Als ik veel geld heb, raak ik de mensen kwijt die van me houden. 

Als ik veel geld heb, verlies ik de controle over mijn leven.  

Mijn ouders (of wie dan ook) hadden niet veel geld, dus ik mag ook niet veel geld hebben. 

Als ik meer geld heb, dan andere mensen in mijn familie, dan worden ze jaloers/ boos/ word ik 

verstoten etc. 

Ik heb in het verleden stomme fouten gemaakt met geld en als ik meer geld heb, maak ik misschien 

dezelfde fouten en ik wil die pijn vermijden. 

De laatste keer dat ik geld had gebeurde er iets vervelends. Nu associeer ik geld onbewust met pijn. Ik 

denk dus dat, als ik geld van me afhou, dat ik pijn ook van me af hou. 

Ik ben loyaal aan mijn ouders. Het voelt als oneerlijk ten opzichte van heb om meer geld te hebben. Zij 

hebben hun hele leven opgeofferd voor me en ik wil trouw aan ze blijven, dus hou ik geld bij me 

vandaan. 

Geld maakt me boos/ verdrietig/ onmachtig (of wat dan ook) en zo wil ik me niet voelen, dus ik hou 

geld bij me vandaan. 

We leven in een ongezonde consumptiemaatschappij en ik wil daar niet aan meedoen, dus ik hou geld 

bij me vandaan. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Ik accepteer mezelf compleet en volledig. 

Ik accepteer ieder verlangen dat ik heb of dat nu met geld te maken heeft of met andere dingen. 

Ik BEN liefde en hoe meer geld ik heb, hoe meer liefde ik kan delen. Ik sta compleet en volledig open 

om iedere dag meer en meer liefde te ZIJN, te belichamen en te ontvangen. 

Het is veilig om veel geld te hebben. 

Geld is niets meer dan energie en energie kan nooit verloren gaan. 

Nu ik weet hoe geld ECHT werkt, kan ik altijd meer geld creëren. Zoals er altijd meer liefde is, is er ook 

altijd meer geld. 

Mensen houden van me om wie ik ben, precies zoals ik ben, met of zonder geld. 

Iedereen in mijn leven steunt me om meer te worden van wie ik al ben. 

Ik voel me vrij om zoveel geld te hebben als waar ik naar verlang. 

Ik kan mezelf vertrouwen met geld. Ik neem altijd de juiste beslissingen, wat die ook zijn. Ik vertrouw er 

op dat iedere beslissing me exact brengt waar ik moet zijn.  
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Ik vertrouw volledig op Creatie. Creatie houdt van me en is er voor me. Creatie IS liefde en ik ben EEN 

met Creatie. 

Hoe meer geld ik heb, hoe meer ik een bijdrage kan zijn voor de mensen om me heen. MAAR ik ben 

niet afhankelijk van geld om die bijdrage NU al te zijn. 

Ik kan alles doen en zijn wat ik wil en dat is altijd onafhankelijk van hoeveel geld ik wel of niet toe kan 

laten op ieder moment. 

Geld betekent niets. Het betekent wat voor betekenis we er aan geven. Ik kies er voor om de bijdrage te 

gaan zien die geld voor mij en de mensen van wie ik hou kan zijn. 

Overtuigingen over geld verdienen met je Missie. 

Geld en spiritualiteit gaan niet samen. 

Het is niet “bewust” of spiritueel om veel geld te verdienen. 

Je mag geen geld vragen voor de gaven die je van God hebt gehad. 

Het voelt “veilig” om X euro per maand te verdienen. Maar daarboven voelt het oncomfortabel. 

Het is lastig om (veel) geld met je Missie te verdienen. 

Ik moet hard werken om veel geld te verdienen. 

Ik kan niet veel uren werken, dus ik kan niet veel geld verdienen. 

Ik moet heel zichtbaar zijn om geld te verdienen en dat wil ik niet. 

Er zijn al zo veel mensen die doen wat ik doe, dus het is echt lastig om veel geld te verdienen met mijn 

missie. 

Het is “sleazy” om sales en marketing te doen. 

Sales en marketing is mensen manipuleren en daar doe ik niet aan mee. 

Ik wil me niet opdringen. 

Ik heb het toch niet in me om een verschil te maken in de wereld. 

Ik heb nog een baan, dus ik heb geen tijd om geld te gaan verdienen met mijn Missie. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Alles is “spirit” dus energie, dus liefde. OOK geld. Alles is bewustzijn, dus OOK geld is bewustzijn. 

Geld toelaten is in de kern een proces van leren ontvangen, leren loslaten en energie in de vorm van 

waarde laten stromen,  
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Geld heeft niets met “consumptie” te maken. Want de fysieke wereld is niet echt. Het is een illusie, een 

matrix. Het is een spiegel van bewustzijn, dus ook geld is niets meer dan een spiegel van bewustzijn. 

Zodra ik mijn bewustzijn verandert, verandert de spiegel mee. 

Ik kies er nu voor om mijn waarde te zien. 

Ik kies er voor om iedere dag meer en meer mijn waarde te gaan zien. 

Ik kies er nu voor om volledig in mijn waarde te stappen. 

De Creator doet niets lievers dan me belonen voor het delen van mijn waarde en de bijdrage die ik 

lever aan het creëren van een nieuwe aarde en ik word beloond op iedere manier mogelijk, OOK in de 

vorm van geld. En geld stroomt nu vrij VAN mijn eigen bron (DE bron) VIA andere mensen naar me 

toe. 

Geld komt maar van een plek: van de Bron (De Creator, Bewustzijn) en komt VIA mensen, niet VAN 

mensen. 

Ik kies er voor om moeiteloos geld te verdienen met mijn ZielsMissie. 

Mensen betalen me met liefde voor wat ik doe. 

Geld is niets meer dan dank je wel briefjes en energie die ik ontvang in de vorm van geld. 

Ik deel mijn waarde met de wereld, en ik krijg er waarde voor terug in de vorm van geld. 

Marketing is een DIENST die ik lever aan mensen, zodat ze kennis kunnen maken met mijn 

transformerende werk. 

Ik vertrouw erop dat de juiste mensen naar me toekomen. 

De Creator (het Universum) zorgt er voor dat mensen me weten te vinden en dat ik exact de juiste 

dingen doe om zichtbaar te zijn. 

Ik stem me af op mijn Zielsklanten. Mijn Zielsklanten zijn altijd blij dat ze me hebben gevonden en ik 

geef ze EXACT wat ze nodig hebben. 

Mijn Zielsklanten zijn net zo blij met mij als ik met hen. 

Mijn Zielsklanten kunnen niet wachten om te investeren in mijn diensten en producten zodat ze de 

resultaten kunnen halen waar ze al ZO lang naar verlangen. 

Hoeveel geld ik verdien heeft niets te maken met hoeveel uur ik werk. Het ENIGE dat creëert is 

bewustzijn. Acties zijn een GEVOLG/ manifestatie van bewustzijn, niet andersom.  

Ik heb alle talenten en alle gaven die ik nodig heb om mijn Zielsmissie VOL te leven en het leven te 

leiden waar ik in mijn hart naar verlang. 
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Overtuigingen over geld uitgeven en sparen 

Andere mensen om toestemming vragen voor uitgaven die je wilt doen. 

Ik ben onverantwoordelijk met geld. 

4 euro voor een bakje aardbeien is veel te duur. 

Ik moet eerst dit betalen, voordat ik dat kan kopen. 

Je kunt geld maar een keer uitgeven. 

Ik kan mijn geld beter hieraan uitgeven, dan daar aan uit. 

Ik ben slecht in sparen. 

Als ik niet spaar, dan …. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Ik laat geld vrij stromen. 

Ik geef geld met liefde uit. 

Ik kies ervoor om vrij te investeren in de dingen die mijn ziel voeden. 

“Geen geld” is een illusie. Geld is overal want energie is overal en ik kies ervoor om mijn bewustzijn daar 

nu voor te gaan openen. 

Ik geef met liefde geld uit EN ik spaar met liefde. Geld uitgeven of sparen is niet per se goed of fout. Ik 

volg mijn ziel en vertrouw er op dat geld er altijd is als ik het nodig heb. 

Niets is per definitie te duur. Ik kies wat ik waardevol vind en daar laat ik met liefde mijn energie heen 

stromen. 

Ik ben dankbaar voor iedere euro die ik uitgeef. 

Iedere euro die ik uitgeef komt dubbel bij me terug. 

Als ik een verlangen heb, dan is het geld ergens. De Creator wijst me de weg welke barrières ik kan 

shiften om dat geld in mijn leven te kunnen manifesteren. 

Er is altijd meer geld. 

Ik kan geld in liefde loslaten en in liefde laten stromen EN ik kan altijd in liefde meer geld ontvangen. 
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Overtuigingen over Investeren 

Ik durf niet te investeren. Wat als ik mijn geld “kwijt raak?” 

Ik weet niet of ik het rendement er wel uit kan halen. 

Als ik investeer dan MOET ik wel acties nemen om het rendement te halen. Onbewust gebruik ik “geen 

geld” als een reden om niet in actie te komen omdat ik werkelijk bang ben om te falen. 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Ik investeer met liefde in mezelf. 

Ik vind het mezelf waard om in mezelf te investeren. 

Hoe meer ik in mezelf investeer, hoe meer ik weet en hoe groter mijn bewustzijn groeit, hoe meer ik mijn 

klanten kan dienen, dus hoe meer geld ik kan ontvangen. 

Ik haal altijd het rendement uit mijn investering. Ik weet niet wanneer of hoe, dat is aan de Creator, 

maar ik volg mijn afstemming en dat leidt me altijd naar exact de juiste weg.  

Iedere euro die ik investeert, komt in tweevoud naar me terug. 

Ik kan NOOIT een verkeerde investering maken. Van iedere investering leer ik exact wat ik moet leren. 

De Creator maakt geen fouten en DUS maak ik ook geen fouten. 

Als ik mezelf waardeer en mezelf het beste gun en mezelf toesta om iedere dag mijn joy te volgen, dan 

leidt iedere investering die ik doe me daarheen. Dat KAN niet anders, dat is een Universele Wet. “De 

realiteit” is namelijk niets meer dan een spiegel. 

Ik hoef nooit acties te nemen die niet afgestemd zijn en die me geen vreugde geven. Want acties 

creëren niet, alleen bewustzijn creëert. Het ligt dus niet aan wat ik DOE, of ik meer geld verdien ja of 

nee. Het ligt alleen aan mijn overtuigingen over die acties. 



WWW.MAARTJEKOPER.NL

Overtuigingen over schulden. 

Schuld is slecht. 

Als je schulden hebt, ben je onverantwoordelijk geweest met geld. 

Als je schulden hebt, duurt het jaren om het af te lossen. 

Je kunt al je geld kwijtraken. 

Als ik nog meer schuld opbouw, kom ik er misschien nooit meer uit. 

Als mensen zien dat ik schulden heb, dan oordelen ze over me (of denken ze dit of dat over me) 

→ Nieuw verhaal/ Affirmaties mbt dit onderwerp 

Schuld is “geleend vertrouwen.” 

Ik ben zo dankbaar dat ik dit geld kon lenen op het moment dat het lastig voor me was om het zelf te 

creëren. 

Ik kan mijn schulden sneller aflossen dan ik voor mogelijk kon houden. 

Mensen hebben me geld geleend omdat ze vertrouwen in me hebben. Ik heb zelf in de hand dat ik dit 

nu omzet in actie en dat ik dat vertrouwen waarmaak. 

Geld is energie. Energie stroomt, maar kan nooit verloren gaan. Energie is oneindig en er kan altijd 

weer nieuwe energie, in de vorm van geld, mijn leven inkomen. 

Bewustzijn creëert, dus zodra ik shift naar het bewustzijn dat ik schuldenvrij ben, zodra ik mijn 

schuldgevoelens heb losgelaten, lost mijn schuld op. Ik kan niets in de 3D doen om mijn schuld op te 

lossen, als ik niet eerst mijn bewustzijn (schuldgevoelens) oplos en omgekeerd werkt het ook: hoe meer ik 

mezelf bevrijd, hoe meer vrijheid ik creëer in mijn leven en hoe meer mijn schuld bijna als vanzelf 

verdampt. 

Dagboekvragen om inzicht te krijgen in je geldbewustzijn: 

In dit gedeelte kun je kijken wat er nog meer kan zitten qua overtuigingen wat nog niet naar voren is 

gekomen. 

Trek voldoende tijd uit om door alle vragen heen te gaan. 

Onthoud: je creëert je realiteit met je overtuigingen, dus het is belangrijk om serieus te kijken naar wat er 

speelt in je bewustzijn. 

In de volgende stap laat ik je weten wat je met je inzichten kunt doen. 
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1. Wat zijn de patronen uit je jeugd die nog spelen? 

  

Herken je situaties of opmerkingen zoals: 

“Dat is zonde van het geld.” 

“Geld is de bron van al het kwaad.” 

Nare opmerkingen over mensen die geld hebben. 

Je kreeg nooit iets. 

Je had het gevoel dat je een last was als je om dingen vroeg. 

Je ouders gaven je het gevoel dat je hebberig was, als je om dingen vroeg. 

Er was nooit genoeg. 

Je ouders waren nooit thuis en hadden geen tijd voor je omdat ze geld moesten verdienen. 

Je broers of zussen kregen meer dan jij. 

Je mocht iets niet hebben, want wat zouden anderen wel niet denken. 

Of je mocht niet laten zien dat je nieuwe kleren had of op een andere manier niet te koop lopen met 

wat je had. 

  

Beschrijf wat jij vroeger van je ouders en je omgeving hebt geleerd over geld. Welke overtuigingen over 

geld heb je meegekregen en wat draag je nu nog bij je? Hoe herken je deze patronen nu nog terug in 

je leven? 

  

2. Wat denkt je partner over geld? 

Hoe denkt je partner over geld? 

Hoe is de verhouding tussen jou en je partner als het aankomt op het verdelen van de financiën? 

Heeft de een meer dan de ander? En hoe voel je je daarbij? 

Heb je volledige controle over hoe je geld uit mag geven? Of moet je je verantwoorden? 

  

3. Omgeving en cultuur: 

Hoe denken de mensen en instellingen om je heen over geld? 

Behoor je tot religieuze groepen? Hoe wordt daar over geld gedacht? 
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4. Vorige levens. 

Dit kan natuurlijk lastig te bepalen zijn. Maar het kan zomaar zo zijn dat je inzichten hebt gekregen 

over andere levens. Het kan zijn dat je hebt geleefd in een tijd dat je geld zomaar afgepakt kon 

worden, of dat je het grootste deel van je geld in moest leveren. 

Of dat je leven zelfs is afgepakt omdat je te veel of te weinig geld had. 

  

Heb je daar inzichten over zo ja, welke zijn dat dan? 

  

Ook al heb je hier geen inzichten over, het is handig om te weten dat dit nog steeds speelt op een 

energetisch niveau. Vaak als dit gebeurt is in een vorig leven, dan heb je jezelf aangeleerd om net 

genoeg geld te hebben en ben je er extreem voorzichtig in om te veel of te weinig geld te hebben. 

Je mag je onderbewustzijn nu vragen om alles wat daarvan achter is gebleven los te laten en te 

oncreëren! 

Je hoeft niet te weten WAT er is gebeurd om alles uit vorige levens gewoon los te kunnen laten. Zet de 

intentie en vraag het aan het Universum. 

  

5. Dingen die wel wil kopen, maar waar je toch geen (of niet voldoende) geld in investeert: 

  

Persoonlijke dingen zoals massages, kapper of kleding. 

Hulp zoals hulp in de huishouding, goede hulp mbt je administratie of assistentie met je bedrijf. 

Opleidingen die je graag wil volgen. 

Online programma’s die je graag wil volgen. 

Coaching. 

Upgrades met betrekking tot je huis. 

Upgrades met betrekking tot vakanties of andere leuke dingen zoals uit eten. 

En alle dingen die je eigenlijk wil hebben, maar die je niet koopt om wat voor reden dan ook. 

  

Schrijf alles op wat je wil hebben, maar die je jezelf ontzegt met als reden: geen geld of zonde van het 

geld (of wat voor reden dan ook) 
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6. Welke redenen heb je om geen geld te investeren in de dingen die je net hebt opgenoemd? 

  

Overtuigingen en gedachten die je wel eens denkt: 

  

Zo, dat is duur! 

Ik heb eerst geld nodig voor X of Y. 

Zonde van het geld. 

Ik heb dat geld nu niet. 

Misschien later (en dan komt het er nooit meer van) 

Eerst mijn kinderen/ partner en dan ik. 

Ik wil niet te hebberig zijn. 

Ik kan nu maar beter zuinig aan doen. 

  

Welke beperkende overtuigingen kom je bij jezelf tegen? Schrijf ze op! 

  

7. Andere gewoontes over geld. 

  

Geef antwoord op de volgende vragen: 

Voel je je gemakkelijk bij geld? 

Voel je je vrij om geld uit te geven? 

Hoe zou je je voelen als je HEEL veel geld op je bankrekening zou hebben? 

Hoeveel geld heb jij maximaal bij je? 

Waar geef je graag geld aan uit? 

Waar zou je graag geld aan uit willen geven, maar doe je niet? 

Vind jij dat je het waard bent om veel geld te hebben? Waarom wel of niet? 

Komt geld makkelijk naar je toe? 

Blijft geld graag bij je? 

Wat denk je dat er voor nodig is om meer geld te manifesteren. 

Hoeveel tijd denk je dat er voor nodig is om meer geld te manifesteren? 

Denk je dat het mogelijk is voor jou om meer geld te manifesteren? 

Wat durf je niet te ZIJN met geld? 

Wat denk je dat de reden is dat geld bij je vandaan houdt? 
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8. Schuine uitgavepatronen. 

  

Bijvoorbeeld veel geld uitgeven aan dingen die niet goed voor je zijn, zoals roken of alcohol. Maar 

aarzelingen hebben als het gaat om geld uitgeven aan dingen die je graag zou willen doen. 

  

Herken je dit en op welk punt? 

Schrijf het op en maak een begin met jezelf hiervoor te vergeven door tegen jezelf te zetten: Ik vergeef 

je! (Later meer over vergeving!) 

  

9. Blokkades met betrekking tot sparen. 

  

Alle manieren waarop je wil sparen en er niet aan toe komt. 

Wat is je doel en wat is de realiteit? 

Waarom spaar je wel of niet? Schrijf alles op wat er in je opkomt! 

  

10. Hoe voel je je nu over geld? 

Als je nu aan geld denkt, hoe voel je je dan? Voel je je vrolijk, dankbaar of angstig of zorgelijk? 

Kun je jezelf vertrouwen als het op geld aankomt? 

  

11. Alle overige redenen en inzichten over geldblokkades die je wil delen, helen en transformeren. 

       

Denken dat je afhankelijk bent van je partner, je werkgever of wie dan ook voor geld. 

En ALLES wat er nu in je opkomt waarom je nu niet de magische geldstroom in je leven hebt waar je 

naar verlangt. 

  

12. Wat je inkomensdoel en waarom heb je dit doel nog niet bereikt? 

  

13. Maak deze zinnen af: 

  

Geld is ….. (Bijvoorbeeld: moeilijk, is er altijd voor mij of ….) 

  

Als het om geld gaat, zijn mensen: (Bijvoorbeeld: jaloers, gierig, vrijgevig, …..) 

  

Ik heb niet genoeg geld omdat…. 
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14. Wat komt er nog meer bij je naar boven? Schrijf hier alles op wat er nog meer bij je naar boven 

komt over het onderwerp geld. 

   

Nu je weet hoe je overtuigingen en gedachten zijn, kun je aan de slag om ze te helen en om je 

bewustzijn over geld te veranderen. Ik ga je laten zien wat nu de volgende stap is. 

Realiteit IS niet, maar realiteit creëren we. 

  

Er was ooit een tijd dat we geen geld hadden. 

We ruilden spullen en diensten, maar het kostte te veel tijd om de juiste goederen en diensten te krijgen. 

Daarom hebben we geld gecreëerd, om het makkelijker te maken voor onszelf. Maar ergens tussen 

toen en nu is geld ingewikkeld geworden. Dat is niet altijd zo geweest, dat hebben we gecreëerd. En nu 

is het tijd om daar verandering in te gaan brengen. 

Ik heb de afgelopen jaren heel veel gelezen en gehoord over het bewustzijn dat we hebben over geld 

en ik heb mogen zien dat deze verandering al gaande is.  

Er zijn verschrikkelijk veel mooie, warme en liefdevolle mensen die hun hart open zijn gaan stellen voor 

geld EN dus eigenlijk gewoon voor liefde. En ik nodig jou uit om hetzelfde te doen. 

  

Alle negatieve overtuigingen die je hebt opgeschreven naar aanleiding van de opdracht in deze 

module kun je ook zien als een cadeau.  

Deze overtuigingen geven je de kans om een shift te gaan maken. Zonder dit contrast zou je blijven 

waar je bent omdat je geen drive voelt om iets te veranderen. Maar nu is die drive er wel. (Ik ga er voor 

het gemak van uit dat je inderdaad met dit document aan de slag bent gegaan omdat je iets wil 

veranderen aan je geld situatie.) 

Het is niet “toevallig” dat je je in de situaties hebt bevonden die je hebt beschreven. Het is ook niet 

“toevallig” dat je de beperkende overtuigingen hebt, die je waarneemt in je leven. 

Alles heb je zelf gecreëerd. Hoewel, waarschijnlijk niet bewust. 

Waarschijnlijk was je je nog niet bewust van de kracht die je als creator had, misschien was je je nog niet 

bewust van de overtuigingen die in je leefden en misschien heb je niet voldoende afgestemd op het 

leven dat je wil creëren en ben je opgegaan in je fysieke realiteit zodat je nog meer van wat je niet wilde 

hebt gecreëerd. 
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Wie zal het zeggen. 

Wat ik wel zeker weet is dat je ieder moment een keuze hebt om de dingen anders te gaan doen. En 

niet morgen, over overmorgen maar NU. 

Je creëert NU je toekomst. Met je NU’s creëer je ieder volgend moment.  

Je kan dus niet wachten totdat geld op je afkomt, voordat je intapt op overvloed. Je moet NU intappen 

op overvloed en dan pas kan er een shift plaatsvinden in je leven. 

  

Alles wat je hier hebt opgeschreven kun je gaan helen en transformeren zodat je die shift kan gaan 

maken. 

Je kan er iedere dag voor kiezen om je angsten en beperkende overtuigingen over te geven aan een 

hogere kracht, of dit nu de Creator is, God, het Universum, je gidsen of je hogere zelf. 

Besef wel dat al deze krachten IN je zitten. Wij ZIJN een deel van de oneindige Creatie die we God of 

het Universum noemen en die kracht zit IN ons, we zijn letterlijk GEMAAKT uit die energie. Zo krachtig 

zijn we! Het geheim is dat we altijd de liefde in ons meedragen die iedere angst kan transformeren. 

Ik doe niets liever dan je mee op reis te nemen om die waarheid te ontdekken.  

  

Alles wat je nav dit document hebt opgeschreven is je vertrekpunt.  

Maar weet dit: alles is slechts een visie, het is slechts één manier van de ontelbare manieren om naar 

het leven te kijken. 

Alles wat je ervaart kun je veranderen als je je afstemt op het leven dat je wil creëren voor jezelf. 

  

Misschien ben ik soms recht door zee en als je net kennis hebt gemaakt met bewuste creatie en de Wet 

van Aantrekkingskracht, kunnen sommige begrippen nog wat abstract zijn, maar ik ga me niet 

inhouden. 

Wat we willen is een doorbraak, een totale shift in perceptie. 

En als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Ik vraag dus aan je om jezelf 

uit te dagen om de dingen ECHT op een andere manier te gaan bekijken. 

Ik vraag je om door je weerstanden heen te breken. Want wat als ik gelijk heb? Wat als alles wat je wil 

binnen handbereik is? Wat als je iedere dag het leven van je dromen kan gaan leven? Dat zou 

geweldig zijn toch? 

  

Om vandaag je heling in gang te zetten, kun je de onderstaande affirmatie zeggen.   
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“Vandaag geef ik al mijn blokkades en beperkende gedachten over aan …. (De Creator/ God/ het 

Universum) 

Ik vertrouw er op dat, zodra ik mijn licht laat schijnen op een beperkende overtuiging, dat de Creator  

Ik ben een krachtige creator van mijn leven en vanaf vandaag laat de Creator mij zien hoe ik mij af kan 

stemmen op het leven dat ik wil creëren. 

Er is een manier om geld toe te laten en ik ga laat deze manier NU toe! 

Ik kies ieder moment wat het beste voelt en ik vertrouw er op dat Creatie me de weg laat zien. 

Ik geef me er helemaal aan over om Liefde/ de Creator te dienen en Liefde stroomt nu overvloedig 

naar me terug op iedere manier mogelijk, OOK in de vorm van geld.” 

Wat is dan de volgende stap?  

Een mooie volgende stap is het schrijven van een script OF het dagelijks bijhouden van het Geld is 

Liefde Afstemdagboek. 

Ik hoop dat deze PDF je HEEL veel inzichten heeft gegeven en wie weet tot snel! 

Liefs Maartje 


