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Hii female hustler!
Gefeliciteerd met het JA zeggen tegen jezelf en deze
nieuwe reis. Ik ben zo enthousiast over deze nieuwe
reis die je te wachten staat. Ik zit hier dit stukje te
schrijven met een lach op me gezicht, wetend dat

jouw money mindset onwijs gaat veranderen na het
door nemen van dit werkboek. 

Ik geloof dat alles gebeurd met een reden. Dus ook
dat "iets" jou heeft verteld om dit werkboek te
downloaden. Dat JIJ die stapt hebt genomen

betekend dat je klaar bent voor een nieuw
hoofdstuk. 

Get it sis! 



Sis, the next
chapter of your
life is called
freedom. 



Leer alles over een succesvolle
money mindset

"It’s all about the money. It’s all about the dum dum
duh dee dum dum." Heb jij ooit nagedacht over jouw
relatie met geld? Heb jij ooit nagedacht over jouw
overtuigingen, gevoelens en gedachten over geld? Ik
wel! Op het moment dat ik mezelf ben gaan
verdiepen in wat geld daad werkelijk is, is er een
nieuwe wereld voor me open gegaan. 

Wat is een money mindset?
Je hebt de term money mindset vast al vaker voorbij
horen komen, want het is tegenwoordig een ‘hot
topic’. Maar wat is een money mindset nou precies?
Jij hebt er één en jouw ouders ook en de buurvrouw,
je beste vriendin, de postbode, de dakloze man bij de
supermarkt. Iedereen heeft een money mindset. Een
money mindset is hoe en wat jij denkt over geld.
Iedereen heeft dus een andere money mindset. Vaak
is jouw eigen money mindset gebaseerd op die van
jouw ouders en van je omgeving. Dat is namelijk wat
je kent, ziet en hoort over geld en daarop vorm je
jouw gedachten en overtuigingen.



Wat is een succesvolle money mindset?
Het verschil tussen een money mindset en een
succesvolle money mindset is gebaseerd op
wat jij wenst te ontvangen en wat je uitzendt.
Wens je al heel lang meer geld, maar gebeurt
dit niet dan heb je een money mindset (die
hebben we allemaal) maar geen succesvolle
money mindset. De uitspraak “ik wil meer
geld” komt vaak voort uit het gevoel “ik heb
niet genoeg op dit moment”. Een succesvolle
money mindset praat, denkt en voelt niet
vanuit angst, onzekerheid, frustratie, twijfel,
ongemak of niet genoeg. Een succesvolle
money mindset praat, denkt en voelt vanuit
overvloed. Je ontvangt namelijk wat je
uitzendt. Als je vanuit gebrek leeft, trek je
meer gebrek aan. Hoe hard je ook werkt en
welke acties je ook onderneemt, gevoel weegt
altijd zwaarder dan acties. 



Het is ontzettend belangrijk om bewust te
worden van hoe je over geld denkt en, nog
belangrijker, welk gevoel je bij geld hebt. Een
succesvolle money mindset betekent op een
positieve manier praten, denken en voelen over
geld. Je vibreert op wat je wilt en niet op hoe de
situatie nu is. Je praat, denkt en voelt al vanuit
overvloed, waardoor je jezelf openstelt voor
overvloed. Situaties, mensen, mogelijkheden en
ideeën dienen zich ineens aan die je vanuit een
‘niet genoeg’ mindset nooit had gezien. 

Keep going until
expensive

becomes cheap



Ik heb toch niet veel geld nodig
Geld maakt niet gelukkig
Je moet hard werken om veel geld te
verdienen
Rijke mensen zijn nare arrogante mensen
Met mijn werk kan ik niet veel geld verdienen
Zonder geld zou de wereld een mooiere plek
zijn
Geld maakt veel kapot
Alles op deze wereld draait om geld, dus geld
is belangrijk
Fuck geld!

Waarom is een succesvolle money mindset
belangrijk?
Mijn money mindset is heel lang negatief geweest.
Dit waren mijn gedachten en overtuigingen over
geld:

Wat gebeurt er wanneer je op deze manier over
geld spreekt en denkt? Je houdt jezelf en het
universum tegen. 



Ik zal bijvoorbeeld nooit op creatieve ideeën
komen om via een makkelijke weg veel geld te
verdienen, want mijn overtuiging is dat ik hard
moet werken om veel geld te verdienen. Ik zal
nooit een stevige onderhandeling inzetten voor
een hoger salaris, want mijn overtuiging is dat ik
met mijn werk niet veel geld kan verdienen en
niet veel geld nodig heb. Ik zal nooit veel geld
aantrekken, want mijn overtuiging is dat rijke
mensen nare mensen zijn en geld veel kapot
maakt. Wil ik meer geld in mijn leven? Ja,
absoluut. Ga ik dat op deze manier ook
ontvangen? Hell no, absoluut niet.

Wil je je leven ECHT veranderen, dan moet je
beginnen met het veranderen van je gedachten en
gevoelens (mindset). Wil je ECHT meer geld
aantrekken in je leven dan moet je beginnen met
het veranderen van je money mindset. 

“Its’ all about the mind. It’s all about the dum dum
duh dee dum dum”



Let's manifest
that MONEY sis!
Say "YES" if you

are ready!



Alles in het leven is een relatie. We hebben een
relatie met onze partner, met onze klanten, met
onze zaak, met onze kinderen, met onze vrienden en
familie en YES ook met ons geld.

Laten we even het stukje geld weg denken en
denken aan een onderwerp in je leven waarbij je een
relatie hebt die minder goed is.
Bijvoorbeeld je gezondheid. Misschien heb je last
(gehad) van lichamelijke klachten. Nu heb je je
gezondheid onder controle. Je hebt toen de keuze
gemaakt om fitter te worden, meer te bewegen en te
letten op je voeding. Hier heeft je lichaam direct op
gereageerd. 

Misschien zijn het je vriendschappen. Je weet dat je
jezelf hebt omringt met mensen die 100% je back
hebben, je op hypen, jouw pushen om
het beste uit je te halen en wie er voor je zijn als je
down bent. 



Misschien is het een ouder. Je relatie met je
kinderen. De communicatie die open verloopt. Ze
zijn er als je je ze nodig hebt. Op momenten dat hun
down zijn ben jij ervoor hun om ze op te vrolijken. 

Misschien is het geen relatie met een persoon,
misschien is het een relatie met je ambitie of met
God.

Whatever that relationship is, declare it here. 

Als je een facebook status aan de relatie moet
koppelen dan
is het:…………........................................



2. Wanneer heb jij besloten om deze relatie een
prioriteit te maken? Waarom heb je dat besloten?

1. Waarom is deze relatie zo geweldig?

3. Wie ben jij in deze relatie? Wat zijn de
kwaliteiten, waarden en kenmerken die jij mee
brengt in de relatie?



5. Wat zijn je overtuigingen over deze relatie?
Wat weet je 100% zeker?

4. Hoe presenteer je jezelf in deze relatie? Hoe
waardeer jij het? Hoe respecteer en bescherm je
het?

6. Wat zijn je gewoontes (dagelijks, wekelijks,
maandelijks) om deze relatie zo sterk te houden?



7. Was er ooit een moment waarbij de relatie niet
geweldig was? Wat vroeg dit van jou?

8. Hoe laat deze relatie je voelen als je er over
na denkt?

9. Wat denk je over deze relatie? Welke gedachten
komen er naar boven als je er over na denkt?



Make this be the last year you struggle, sis. 



Denk nu eens aan je relatie met GELD.
Je hebt al heel lang een relatie met geld. 
 Je leert veel over hoe je in relatie komt met
andere mensen, zoals de samenleving, je ouders en je 
relatie komt met geld? Niet dat het goed of fout is wat j
leert, het is waarschijnlijk gewoon anders dan hoe je in
helemaal 100% in rockt. 

Hier gaat het om...

Geld is, net als voedsel, een
natuurlijke hulpbron. Het is een tool.

Als mens hebben we relaties met de
tools die we gebruiken. Een chef-kok gebruikt
zijn gereedschap, een mes, om
mooie en heerlijk smaakvolle kunstwerken te
maken. Een seriemoordenaar gebruikt
zijn gereedschap, een mes, om leven te nemen.
maakt dat het mes slecht? Nee.
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Het is hoe elk individu verband houdt met het
hebben en gebruiken van de tool. Die bepaalt
hoe de tool voor hen is.

Maar tijdens dit proces gaan we duiken in hoe je
gebruikt maakt van GELD en is gerelateerd aan
de tool van het geld.

 
Als je een Facebook-status aan je
relatie met geld zou geven, zou dat zijn
................................................



2. Wanneer besloot je dat je relatie met geld op deze
manier zou zijn? Wie heeft je geleerd om op deze
manier geld te ervaren?

3. Wie ben je in je relatie met geld? wat zijn de
kwaliteiten, waarden en kenmerken die je aan deze
relatie toevoegt? Wat zijn volgens jou de
kwaliteiten en kenmerken die geld met
zich meebrengt voor deze relatie?

1.Waarom noem je je relatie met geld zo, op je
Facebook-status?



5.  Wat zijn de overtuigingen
die je hebt over geld? Wat weet je 100% zeker? En
wat heb je ervan leren geloven?

4. Hoe kom je naar voren in je relatie met
geld? Hoe eer je het? Hoe bescherm en respecteer je
het? Of hoe niet?



7. Is er ooit een tijd geweest dat het niet geweldig
was? Wat heb je gedaan om het weer geweldig te
maken? Wie moest je zijn? Welke kwaliteiten moest
je oproepen om deze relatie terug te brengen naar
een geweldige plek?

6. Wat zijn de normale (dagelijkse,
wekelijkse of maandelijkse) gewoonten die je met je
geld hebt?



9. Als geld ooit vervelend, losgekoppeld of
frustrerend was, wat heb je dan gedaan om het weer
geweldig te maken? Hoe heb je je gedachten /
gevoelens / verhaal eromheen gedraaid om het te
laten zijn waar het nu is?

8.  Wat vind je van geld? Welke gedachten komen op
in gedachten over geld?



11. Waarom heb je die 3 woorden gekozen?
Wat betekenen al die woorden voor jou?

10. Beschrijf geld in 3 woorden

12. Hoe kun je je relatie met geld volgens jou nog
beter maken? Hoe zou je er consequenter mee om
kunnen gaan?



You made it!
De eerste stap naar een  het verdienen van
meer geld en je droom levenleiden heb je

zojuist gemaakt. Be proud of yourself! 
xoxo Jasmien
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