GELDSCRIPT
Module 2 I am Love
Geld is fijn
Geld maakt gelukkig
Geld geeft rust
Geld is licht
Geld komt makkelijk mijn leven binnen
Geld stroomt van alle kanten mijn leven binnen
Er stroomt meer geld binnen dan er uit stroomt
Geld is zo’n fijne liefdevolle magische sprankelende energie
Er is gewoon heel erg veel van deze energie
Ik mag kiezen hoeveel energie ik hiervan ontvang
Elke dag kan ik meer geldenergie ontvangen
Ik ben het waard om meer dan voldoende geld te ontvangen
Ik kan alle betalingen van de Belastingdienst betalen deze week/maand/kwartaal/
jaar
Als ik zin heb kan ik naar de zee
Ik heb geld voor benzine om overal naar toe te gaan waar ik wil deze week
Ik heb geld om te gaan lunchen en borrelen wanneer ik maar wil deze week
Ik heb geld om te doen of kopen wat ik leuk vind
Ik gun mezelf geld
Ik heb geld om al mijn vaste lasten te betalen deze week
Ik kan alles in 1 keer betalen vanaf nu
Ik heb geld om een deel van mijn schulden af te betalen deze week
Ik heb geld voor mezelf deze week
Ik heb geld om te sparen deze week
Ik heb meer dan voldoende geld deze week
Er is altijd meer dan voldoende geld
Ik neem alleen nog maar genoegen met meer dan voldoende geld
Ik ben een krachtige creator en kan alles manifesteren waar ik naar verlang. Ik kan
ook het geld manifesteren waar ik naar verlang
Ik verlang naar € 8888,88 of meer
Ik verdien elke maand € 8888,88 of meer
Dat bepaal IK
Ontvangen van geld is makkelijk
Er is een diep vertrouwen dat er altijd geld is voor alles wat ik wil doen
Ik kan elke coaching/programma betalen dat ik wil aanschaﬀen
Klanten stromen als vanzelf maar mij toe
Klanten betalen het traject in 1 keer
Ik ben een geldmagneet
Ik creëer elke dag een overvloed aan geld
Ik beslis wat ik aantrek en mijn focus ligt op overvloed op alle gebieden in mijn
leven
Iedereen wil mij geld geven
Iedereen komt in mijn leven om een bijdrage te leveren

Geld is energie en er is gewoon heel erg veel van, er is altijd genoeg
Geld is niet moeilijk
Geld doet niet moeilijk. Ik hoef alleen maar te vragen en het wordt bij me gebracht
Dus vraag ik deze week om € 2000,Deze week ontvang ik 2000,- of meer
Dus vraag ik deze maand om € 8888,88
En komende maand wil ik € 8888,88 of meer ontvangen
Ik betaal de facturen met liefde, moeiteloos en op tijd zodra ze binnenkomen. Zo
houd ik de geldstroom op gang.
Dus wat is hier voor nodig?
Wie mag ik hiervoor zijn?
Het geld is er al
Ik hoef het alleen maar te zien en toe toelaten en alle geïnspireerde acties hiervoor
te doen
Ik ben de creator van mijn leven en ik creëer voor mij een prachtig leven met
mensen om me heen die me begrijpen, waar ik mee kan kletsen, diepe gesprekken
mee kan voeren en mee kan lachen.
Alle twijfel en onzekerheid is weg, er is alleen nog een grenzeloos vertrouwen in
mijn manifestatiekracht waarmee ik moeiteloos aantrek waar ik naar verlang
Elke dag ontvang ik mails van soulmate clients die vragen om mijn coaching
Elke dag schrijven zich meer dan 25 mensen in voor mijn lijst
Elke dag krijg ik 10 deelnemers voor de betaalde activiteiten
Elke week krijg ik mails met de vraag voor een lezing, presentatie of workshop te
geven.
Ik zorg dat dit voelt als een feit, waar ik nooit meer om heen kan.

