IK BEN
I AM
Module 2 I am Love
I am being Edith Helwegen
Ik ben liefde
ik ben geaard
ik ben vitaal
ik ben enthousiast
ik ben energiek
ik ben uitgerust
ik ben ontspannen
ik ben zorgeloos
ik ben in het hier en nu
ik heb een diep vertrouwen in mezelf
ik heb een diep vertrouwen in het Universum
ook vandaag geef ik me helemaal over aan het Universum
Het universum zorgt altijd voor me
ik ben
ik ben liefde
ik ben geld
ik kan alles manifesteren waar ik naar verlang
ik ben een meestercreator en kan alles creëren wat ik wil
ik ben altijd inspiratie
ik voel de energie door mijn lichaam stromen als ik contact maak met mijn Bron
Ik maak mezelf groter
ik neem meer ruimte in
mijn energieveld is schoon
mijn energieveld is zo groot als het universum
mijn hart staat open
ik kan ontvangen
ik kan alles ontvangen wat ik wil: the good, the bad, the ugly
ik kies wat ik wil ontvangen, de rest laat ik door me heen stromen
ik ben groots
ik heb een hartstochtelijke relatie met mijn missie zelfliefde
ik straal liefde uit
ik doe alles wat nodig is om deze missie uit te dragen
ik wil dat nog meer mensen meer liefde voor zichzelf ervaren
ik voel de verbinding met mijn missie
mijn lichaam is gezond
mijn lichaam geeft aan wat ik nodig heb
ik luister naar mijn lichaam
ik hou van mijn lichaam
ik hou van mezelf
k ben een topcoach
ik ben een geweldige healer
ik ben een bestseller author

ik ben een inspirerende spreker
ik ben een liefdevol medium die boodschappen doorgeeft
ik hou heel veel van mijn klanten
mijn soulmate cliënten zijn mijn ambassadeurs
ze lezen, liken en delen mijn boodschappen
mijn klanten geven mijn naar door
mijn ambassadeurs bezorgen me nieuwe klanten
daar beloon inmijn ambassadeur voor
ik ben het waard
ik ben waardevol
ik ben veilig
ik mag er zijn
ik ben goed genoeg
ik ben het meer dan waard om alles te ontvangen
ik bied enorm veel waarde
elke dag, elk uur, elke minuut
daar hoef ik niet altijd iets voor te doen
ik verdien meer dan voldoende door alleen maar te ZIJN
ik doe elke dat het juiste
ik luister naar mijn innerlijke stem
ik doe alleen wat afgestemd is
ik voel heel duidelijk als dit zo is.
ik doe elke dag energypulls
ik stel elke dag de vragen die nodig zijn
ik ben vrij
ik ben oordeelloos naar mezelf en naar anderen
ik ben zacht
ik ben mild naar mezelf
ik heb compassie voor mezelf
elke dag schrijven zich >25 personen in op mijn lijst
elke dag ontvang ik aanvragen van mijn soulmate clients voor coaching
mijn dinsdag en donderdag zijn elke week gevuld met sessies
ik heb elke dag tijd om af te stemmen en om te schrijven, te creëren en datgene
wat goed is voor mij
ik word elke week gevraag voor presentaties, interviews, lezingen en workshops
mijn masterclass wordt snel gevuld, moeiteloos
ik heb ruimte voor 10 nieuwe klanten
ik heb snel een wachtlijst
ik ben blij
ik ben gelukkig
ik ben geld
ik heb altijd meer dan voldoende geld
geld stroomt van alle kanten mijn leven binnen
ik laat het HOE los
geld is energie
geld is liefde
ik ben geld
ik ben een geldmagneet

ik trek van alle kanten geldstromen aan
ik kan alles kopen.
er is altijd geld genoeg
ik kan alles doen, alle coaching en online programma’s kopen die ik wil doen
ik kan overal naar toe
er is altijd meer dan voldoende tijd, voor alles wat ik wil doen
alles is mogelijk

