Mijn algemene voorwaarden
Mijn business en mijn klanten
• Ik hoef niet op alle mails te antwoorden. Ik mag mails en berichtjes ook gewoon
verwijderen.
• Ik hoef niet alles zelf te doen. Ik kan hulp inschakelen van een VA
• Ik maak mijn eigen keuzes en hoef geen argumenten te geven als ik keuzes
maak op basis van mijn gevoel.
• Kennismakingsgesprekken doe ik via skype/facetime of telefoon
• Mijn coachsessies gaan online
• Wanneer ik werk, kan ik thuis de boel de boel laten. Zo heb ik meer focus,
verdieping en rust.
• Ik bouw een Imperium en dat is serieuze business. Ik neem mezelf als
ondernemer serieus en mijn klanten doen dit ook. Mensen die me niet serieus
nemen, mogen opzouten.
• Klanten betalen het traject voor de eerste sessie.
• Ik bepaal wanneer ik werk.
• Mijn Imperium is voor mij helder. Ik weet wat ik wil. Elke dag neem ik de stappen
die nodig zijn om dit Imperium te creëren.
• Ik creëer vanuit inspiratie
• Ik mag schrijven wat ik wil en hoe vaak ik wil
• Ik hoef niets te doen en kan alles ontvangen
• Het is mijn missie om anderen te helpen zich te ontwikkelen. Ik 'moet' mijn kennis
en ervaring overdragen.
• Daarvoor ben ik hier op aarde.
• Alles wat ik doe, is goed
• Ik mag met ieder project/opdracht stoppen, op ieder moment. Ik geef mezelf
toestemming om op ieder moment andere keuzes te maken. Keuzes die goed
voelen, keuzen vanuit mijn intuïtie
• Alles wat ik doe en met wie ik dit doe is een win-win-win situatie
• Ik heb altijd tijd voor alles wat ik graag doe en nodig heb
• Ik lever altijd een bijdrage in elke situatie. Al is dit alleen maar door de energie die
ik uitstraal.

Mijn boodschap
• Ik kan altijd mijn missie en boodschap uitdragen.
• Ik draag mijn missie altijd uit. Ik straal mijn missie uit.
• Ik leef mijn missie!
• Ik mag mijn mening geven en hoef niets meer in te slikken. Ik mag alles zeggen.
• En als mensen mijn boodschap niet willen horen is dit helemaal ok.
• Mijn soulmate clients willen mijn boodschap wél horen.
• Ze kijken uit naar mijn nieuwsbrief en gaan met mijn tips aan de slag. Ze laten
mijn boodschap bezinken en denken er over na.
• Ze willen zich ontwikkelen.
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Mijn soulmate clients willen hun missie echt realiseren
Ze houden niet van excuses of laten zich niet hangen
Ze doen wat nodig is!
Mijn soulmate clients zijn mijn ambassadeurs. Ze liken en delen mijn berichten en
dragen nieuwe klanten aan.

Mijn relaties
• Ik bepaal zelf hoeveel tijd ik besteed aan mijn bedrijf. Daar heeft niemand iets
over te zeggen. Oordelen die ik hierover voel kan ik loslaten.
• Oordelen van anderen hoe ik mijn rol als stiefmoeder invul, kan ik loslaten. Ik
bepaal zelf op welke manier ik deze rol vervul.

Mijn financiën
• Ik mag heel veel geld verdienen op een voor mij makkelijke en fijne manier. Een
manier die bij me past.
• Ik bepaal de prijs van mijn diensten en kan dit met waarde uitdragen

Mijn huis
• Ik hoef in huis niet alles zelf te doen. Ik mag en kan dingen uitbesteden. Niet
alleen het poetsen maar ook het klussen.
• Als ik bezig ben met mijn werk hoef ik niets in huis te doen en kan ik de boel de
boel laten. Ik stel op dat moment andere prioriteiten.
• Ik stel alles in het werk om te kunnen verhuizen naar een groter huis met een
aparte kantoorruimte.

