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STAP 3  
CREËR JOUW NIEUWE WAARHEID 

De kracht van positief denken is geen nieuw idee, maar als het om geld gaat, is het nieuw, omdat we nog steeds zo bang zijn voor 
geld. Om de angst te doorbreken die je tegenhoudt van financiële onafhankelijkheid, ga ik je leren hoe je een positieve, krachtige 
boodschap voor jezelf kunt creëren, de boodschap van mogelijkheden. Dit is de focus van stap 3. 

Als je start als ondernemer heb je een idee, een visie en een product of dienst die je wil gaan aanbieden. Het interessante is, dat op 
het moment dat er een in-vestering wordt gevraagd of moet worden gedaan, er juist bij vrouwelijke ondernemers vaak een soort 
verkramping plaatsvind. Hoe komt dat toch?  
 
Er komt (te) weinig aan inkomsten binnen, en de automatische reactie hierop is dan, het verkrampt 
vasthouden van het geld dat je nog hebt. Dit is ook een signaal over hoe je naar geld kijkt en dat je 
een enorme angst voor schaarste ervaart. Dadelijk is het op.. of, straks moet ik mijn huis uit…etc. 
 
Bij het uit-geven omdat je rekeningen moet gaan betalen ontstaat er opnieuw diezelfde verkramping. 
‘Ik moet nog zoveel rekeningen betalen, er staat zoveel open, nou heb ik wat geld op de zakelijke  
rekening staan, en gaat het er net zo snel weer uit. Aan het einde van de rit draai je in cirkeltjes rond. 
 
Mooi is het, dat het vaak een spiegel is die angst voor schaarste en geldblokkades die je als vrouwelijke 
ondernemer ervaart. Een spiegel van juist andere factoren in je leven waarbij je angst voor schaarste,  
verlies en geen onafhankelijkheid, zelfbeslissingsrecht ervaart. Herken jij dit? 
 
Door te werken aan het waar en waarom je in die cirkel van verdienen/uitgeven/ ontvangen/niets overhouden steeds maar blijft 
ronddraaien, krijg je eigenlijk vanzelf een mindshift. Ik raad je aan, kijk ook eens naar familiepatronen die zeer veel invloed hebben 
op hoe jij naar geld kijkt, maar meer nog, hoe jij je voelt over- en met geld. 
 

Nogmaals, de eerste stap naar het overwinnen van geldblokkades, angst voor verlies en in schaarste denken is: uitgeven! Dat is 
noodzakelijk om je patronen op geld en de blokkade hierop te doorbreken. Is dat eng? Ja! Heb jij dat ook gehad? Ja.  
 
Daarom heb ik de 10 meest voorkomende overtuigingen en blokkades opgeschreven die vrouwen vaak ervaren over geld, rijkdom en 
macht. 
 
1. Ik ben succes en overvloed niet waard. 
2. Rijkdom betekent macht en macht is slecht. 
3. Ik moet zoveel mogelijk geld vasthouden in voorbereiding op iets vreselijks. 
4. Rijkdom is egoïstisch. 
5. Er zal nooit genoeg zijn. 
6. Ik heb meer nodig dan geld om gelukkig te zijn. 
7. Ik moet lijden om te slagen. 
8. Genieten van rijkdom is opschepperig. 
9. Ik heb het te druk om tijd aan financiële zaken te besteden. 
10. Het is onbeleefd om over geld en rijkdom te spreken. 
 
Ik moedig je daarom aan om jouw eigen beperkende overtuigingen te onderzoeken en deze zelfsaboterende gedachten te vervangen 
door positief denken. Onderzoek je gedachten en stel jezelf in staat om deze overtuigingen om te buigen naar positieve affirmaties 
over geld, overvloed en rijkdom. 
 
Hier zijn 10 nieuwe  overtuigingen die leiden tot liefde, overvloed, echt empowerment en succes. 
 

1. Overvloed en rijkdom schept vrijheid voor mij. 
2. Ik hou van geld. 
3. Overvloed, rijkdom en macht zijn gezond voor mij. 
4. Geld, liefde, overvloed en rijkdom zijn bedoeld om te stromen. 
5. Mooie ervaringen vloeien voort uit overvloed, liefde en rijkdom. 
6. Ik ben rijkdom waard en verdien het in mijn leven. 
7. Ik kan zo veel bijdragen door te helpen in het leven van andere mensen met 

liefde, overvloed, geld, rijkdom en financiële kennis. 
8. Ik trek geld aan als een magneet. 
9. Mijn bankrekeningen vullen zich met geld. 
10. Ik ben een rijk kind van het liefdevolle universum. 
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Door deze positieve affirmaties elke dag opnieuw te herhalen, op te schrijven in een mooi boekje maar ook door het op mijn pad 
komen van de juiste coaches die met mij samen wilden werken en daardoor de inzichten mocht ontvangen, werden mijn eigen 
blokkades voor mij niet alleen zeer inzichtelijk maar ook wat ik zelf nodig had om eindelijk mijn eigen doorbraak te mogen ervaren. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiseer je jezelf dat je blokkeert op geldzaken? En dat je denkt in schaarste en in angst voor tekort? Vind jij het jezelf wel waard om 
in overvloed te leven of hoor je een stemmetje in je hoofd zeggen: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ of ‘bescheidenheid siert 
de mens’ of ‘geld stinkt?’ 
 
Dit kan je doorbreken, en als je er heel diep naar toe gaat voelen dan voel je ook dat het met je eigenwaarde te maken heeft. 
 
Zelfwaarde, zelfliefde en geloof dat er voor iedereen meer dan genoeg is, is een geboorterecht en de vrijheid die overvloed ons 
schenkt. Hoeveel mensen kan je helpen als je zoveel geld hebt dat je mag uitdelen en ook nog genoeg overhoudt om zelf van te 
genieten?  
 
Jouw financiële onafhankelijkheid gaat over vrijheid, en je mag zelf beslissen om vanuit je diepste verlangen jouw roeping te 
realiseren zonder beperkende geldblokkades, angst voor schaarste en tekort. Iedereen heeft een bestemming in het leven, ook jij. 

Daarom je kunt dit overwinnen en dat geeft je zo’n rust in je hoofd maar ook in je ondernemerschap. Niet meer jagen achter geld en 
opdrachtgevers aan, het komt dan vanzelf naar je toe. Dit gun ik jou van harte, want het maakt je ondernemerschap en je leven met je 
gezin, familie en vrienden er zoveel relaxter op. 
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