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STAP 4  
JE KOMT PAS WAAR JE WIL ZIJN ALS JE WEET WAAR JE NU STAAT 

In deze les ga ik je helpen erachter te komen waar je nu financieel staat - en zien hoe je daar bent gekomen. Dan biedt ik je concrete 
strategieën en eenvoudige tools om je te helpen elke twijfel die je hebt los te laten en nieuwe mogelijkheden te creëren om je leven in 
overvloed te gaan leven. 

Inventariseer jouw eigen thuissituatie 
 
Als jij denkt aan je ervaringen in het verleden toen je nog klein was, zou voor jou geld dan een vriendelijk en zachtaardig persoon 
zijn, of gemeen en onvriendelijk? Voor sommige vrouwelijke ondernemers kan geld een wreed middel zijn dat hun veel kansen 
ontneemt. Ze betalen maar, werken keihard en kunnen met moeite alles betalen. Andere succesvolle vrouwen kunnen met geld alles 
krijgen wat ze nodig hebben of wensen.  
 
 Als je goede ervaringen hebt met geld vanuit je jeugd – dus het was er altijd en je bent in het vertrouwen dat het er in de toekomst 
ook altijd zal zijn – is de kans groot dat je een fijn leven leidt. Misschien ben je niet rijk, maar voel je je vaak wel ‘gezegend’ en 
succesvol. Het leven is goed voor jou en je dierbaren en de toekomst ziet er rooskleurig uit. 
 
Als je echter angstig bent, projecteer je die angst ook op geld en dan is geld zeker niet jouw vriend. Als generaties lang geld ‘besmet’ 
is geraakt door negatieve gedachten en overtuigingen, bijvoorbeeld door schaarste, kan je er zeker van zijn dat je nooit genoeg geld 
hebt. Geld verandert, afhankelijk van wie het in handen heeft, van karakter. Wat een interessant gegeven he? 
 
Het probleem is, dat we vaak niet begrijpen dat er achter geld en het werken voor geld en met geld een emotionele drive zit. Als je 
dus geen inzicht hebt in de onderliggende emoties raken we verstrikt in een cyclus van geld verdienen zonder dat we beseffen wat 
we ECHT nodig hebben.  
 
Als je het (familie)-patroon en je relatie met geld durft te onderzoeken besef je welke motivatie achter jouw acties voor je bedrijf 
maar ook privé, zitten. Jouw eerste stap is, om een gezondere relatie met geld te krijgen, door te kijken naar- en het werkelijk te 
accepteren van WAAR je NU precies staat.  
 
Laatst had ik een ondernemer in mijn praktijk die exact dat gevoel had en ook juist daardoor de handen waarmee ze moet 
ONTVANGEN heel stevig dichtgeknepen hield omdat die angst om uit te geven, dus daardoor schaarste voelde, fysiek zichtbaar,  
haar blokkeerde. 
 
Ik vertelde haar mijn eigen verhaal in het kort. Toen ik in dezelfde situatie zat, deed ik exact hetzelfde. Het is een heel natuurlijke 
reactie om, als er minder binnenkomt dan eruit gaat dan NIETS meer uit te willen geven. 

Ken je het gezegde: ‘het is niet allemaal goud wat er blinkt’? Je kijkt naar een buitenkant van andere mensen en het leven wat ze 
leiden, maar hoe zijn ze daar gekomen, en wat zijn de struggles die ook zij hebben meegemaakt?  
 
Ook ik heb heel veel ‘gevechten’ – soms letterlijk fysiek - moeten leveren om te staan waar ik nu sta. Weet dat liefde en grote 
dankbaarheid – net als het hardop uitspreken hiervan, het exact vragen waaraan je behoefte hebt en dan het ernaar handelen 
allemaal deel zijn van jouw ‘Hogere Doel’  en dat is voor iedereen bereikbaar, ook voor jou.  
 
Dit is iets wat ik in het verleden zoals gezegd al vaker heb ervaren in mijn leven. Op die momenten waarop het voelde alsof ik met 
mijn rug tegen de muur stond, diende zich ‘uit het niets’ zich een oplossing aan, vele malen beter dan wat ik zelf had kunnen 
bedenken. 
 
Ik gun dit jou zo, dit grote vertrouwen en het benutten van alle geboden kansen, ook al zijn het kansen die op het eerste gezicht  
soms echt onlogisch lijken of ver van je af lijken te staan, om in liefde en vertrouwen dit in je business maar ook privé te beoefenen 
en zo tot je hoogste potentie te komen in beiden. 
 
Wonderen bestaan, en ik zie het zich elke keer weer voor mijn ogen voltrekken. Wil dat zeggen dat er geen gebeurtenissen 
plaatsvinden die moeilijk zijn, of dat alles altijd op rolletjes loopt? Nee.  
 
Het zegt wel dat het Universum je test of je er wel klaar voor bent om het te mogen ontvangen, of je het geloof hebt dat er altijd voor 
je wordt gezorgd. Of je dankbaarheid voelt voor alles wat er op je pad komt omdat het je traint nog beter en nog meer van betekenis 
te worden voor zowel je dierbaren om je heen als voor je opdrachtgevers.  
 
Natuurlijk vergt deze ‘state of mind’, de bewustwording, oefening door herhaling. Om jouw blokkades op geld en gevoelens van angst 
voor tekort en in schaarste denken achter je te laten zal je door oefening en door het trainen van uit je brein, dus uit je hoofd te gaan 
en (met je hart) te gaan voelen, steeds meer zichtbare resultaten boeken.  
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Zoek de allerbeste coach op dit gebied die je, door middel van een programma of een workshop die je volgt waarbij je tools worden 
aangereikt om snelle resultaten te boeken. Je ziet dan zelf direct gemanifesteerd in zowel je business als in je privéleven wat er in alle 
opzichten financieel positief verandert. 
 
Alle succesvolle mensen zoals Tony Robbins, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, Folorunsho Alakija maar ook in Nederland Linda de 
Mol, Doutzen Kroes of Cilly Bartels, maken gedurende hun loopbaan ook gebruik van coaches op een bepaald gebied waarin zij graag 
beter willen worden.  
 
Realiseer je dat je al overvloed hebt! Heb je gegeten vandaag, heb je een dak boven je hoofd? Kijk om je heen, alles in de natuur is 
overvloedig - de bladeren, de bloemen, de golven, de wolken. Overvloed is je geboorterecht en wie je bent in je ware aard. Wees je 
bewust van alles wat je al mag ontvangen en GEEF!!! Want weet dat wie geeft – altijd ook mag ontvangen! 
 
 
 

Hadassah  

 

mailto:hadassah@vorm-moneymaker.nl
http://www.vorm-moneymaker.nl/

