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Het is niet eens de vraag of je rijk wordt. 
De vraag is wanneer je rijk wordt.



Welkom Beautiful Queen! 
 
 

Dank je wel dat je aanwezig  was bij het  Webinar: 'Your Money Sweet Spot'.
Ik vond het super gezellig. 

Ik beloofde je een 'Your Money Sweet Spot- Journal!'
Et voila! Hier is hij dan!

Mijn cadeautje voor jou!
Dit werkboek heeft het potentieel om je elke dag naar een hogere frequentie

te helpen. Het gaat er om, dat jij je brein traint om anders te denken en je
anders te gaan voelen. 

 
Dit is dé manier om jouw mindset ijzersterk te maken en te manifesteren als

een TGV!
 

Je gaat een commitment aan met jezelf om jezelf elke dag in de hoogste
frequentie te brengen. Elke dag! Dat is hoe hard mensen die succesvol zijn,

miljoenen op de bankrekening hebben, omringd zijn door de liefste en
warmste mensen en ook nog eens kerngezond zijn, aan hun mindset werken. 

Ze doen gewoon het werk no matter what!
 

Yes! I know! Elke dag! Dat is wat er voor nodig is. Ik zal er geen doekjes om
winden. 

Dat is er voor nodig. Ben jij bereid om dat commitment met jezelf aan te
gaan? Ben jij bereid om, ook als je het niet voelt, te doen wat nodig is om je

beter te gaan voelen? 
 

Plaats jouw handtekening op de volgende pagina als belofte naar jezelf toe
dat je voor een beter, een gelukkiger en een vrij leven gaat.

 
Liefdevolle relaties, hebbedingen, reizen, je droomhuis, je droombaan, een

goede gezondheid, geluk en financiële vrijheid. Dit is wat je verdient! Je gaat 
 niet voor minder. 

 
 
 



Voor we echt beginnen…
Schrijf hier even je doel neer. Wat is jouw intentie voor jouw leven.

Wat wil je echt? Maak het helemaal concreet. Beschrijf hoe het voelt
om dit leven te leiden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats hieronder jouw handtekening als belofte naar jezelf dat je voor
een beter, een gelukkiger en een vrij leven gaat.

 
Ik, _____________________________________________ ga het commitment met

mezelf aan om te geloven in mijzelf, om mijzelf de wereld te gunnen
en te doen wat nodig is om succes, liefde, gezondheid, financiële

vrijheid, kansen en werk aan te trekken. Ik geef twijfel geen kans. 
 

Ik ga voor mijn doel. 
 
 

Datum:__________________________________________
 
 
 
 

Handtekening:_________________________________
 
 
 



Hi! Mijn naam is Olivia.
Ik ben mama van 2 deugnieten Liv en Louis en getrouwd met Jiles. Ik

heb een passie voor mijn job als Mindset coach en Manifestatie

expert voor vrouwen. Ik ben gelukkig en voel me vreugdevol met de

keuzes die ik reeds maakte. Hierdoor kan ik een leven leiden in

vrijheid en overvloed. Ik wens voor iedereen zo'n vrij leven.

Ik vond het zo'n 5 jaar geleden zeer moeilijk om te functioneren in

deze maatschappij en heb erg moeten zoeken naar mezelf. 

Het leven voelde aan als lastig en ik was niet bepaald gelukkig. 

Ik studeerde hard de laatste 5 jaar en werkte ontzettend veel aan

mijn zelfbeeld, perceptie van de wereld en mentale gezondheid van

de mens. Ik werd opgeleid door de besten van Nederland, België en

de USA. Ik mag mij ondertussen expert in mindset en manifestaties,

mentor & teacher noemen. Ik ben mentor voor (ondernemende)

vrouwen van alle leeftijden. 
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Zo heb ik de Soul Alignment methode ontwikkelt om je energiek
en vreugdevol te voelen in het nu, gelukkig te zijn met wat is en
jezelf te herontdekken als zelfverzekerd, energiek persoon die
goed geaard is en die elke dag opstaat met een yes gevoel. Het
is zelfs nodig om die flow van moeiteloosheid en plezier te
kunnen ervaren. 

Neem alles wat in dit boek staat serieus! Doe de opdrachten en
vier elke keer dat je je mindset hebt geshift. 

W W W . O L I V I A J O N E S . B E .                                    - 5 -



Mijn relatie met geld was zó verschrikkelijk

Ik heb nooit geleerd hoe ik met geld moest omgaan. Ik heb  op
de harde manier moeten leren dat geld iets is dat je met een
liefdevolle intentie moet benaderen en beheren. Little did I
know! Ik ging als jonge twintiger op reis met vriendinnen en ik
kwam thuis met een financiële kater. Ik kocht een huis en kon
mijn lening amper afbetalen. Ik beviel van een prachtige
dochter en ik wilde allerhande leuke spulletjes voor haar kopen
maar helaas. Het romantische verhaal, huisje, tuintje, baby
maakte plaats voor een zwaar deel van mijn leven. Mijn harde
realiteit. We hebben vrienden verloren omdat we niet mee
konden met hun standaard leventje van veel restaurant
bezoekjes en luxe reizen. Ik werkte keihard en op een bepaald
moment had ik twee banen om rond te kunnen komen.  
Het echte leven heeft me verrast! Al had ik me leukere
verrassingen kunnen bedenken. 
Ik vind financiële stress één van de zwaarste vormen van stress
die er bestaat. 
Hé en dit hoor je van iemand die kanker overleefde. :D
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Ik besliste dat mijn leven niet ééntje zou zijn
waar financiële stress aan te pas zou komen.

Ik verdiepte mezelf in de universele wetten en bestudeerde geld
en de mindset van miljonairs en ik beloofde dat, als ik financieel
vrij zou zijn, ik iedereen zou aanleren hoe de energie van geld
werkt.

Ik kan dit niet voor mezelf houden. Dit kan ik gewoon niet. Het is
te goed en te leuk om in deze flow van moeiteloosheid en plezier
te leven. 

Ik wil niets liever dan dat ook jij welvaart gaat ervaren. 

Dus let's go! 
Neem dit met beide handen aan!

Veel succes, topper!
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In dit journal vind je schrijf opdrachten en challenge fiches. 

Vul alles in om helderheid te creëren omtrent wat nu werkelijk bij je
speelt en wat de overtuiging is die er steeds voor zorgt dat je
dezelfde emoties gaat voelen zoals verdriet, woede, teleurstelling,
etc.… 
Elke dag zal je gevraagd worden om te journalen zodat je weet wat
er precies gaande is in je mind en welke emoties er spelen.
Bewustwording is ‘the key’ in persoonlijke groei en manifesteren.

Het begint allemaal hiermee!
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Money is
constantly

appearing in my
life in

unexpected
ways
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Vul dagelijks de Challenge fiche in om jezelf accountable te
houden. #focus #bewustwording
Elke dag ga je journalen zodat je je bewust wordt van wat er
precies gaande is in je mind en welke emoties er spelen.
Bewustwording is key in persoonlijke groei en in het
manifesteren. Vul alle schrijfopdrachten in om helderheid te
creëren omtrent wat nu werkelijk bij je speelt en wat de
overtuiging is die er steeds voor zorgt dat je dezelfde emoties
gaat voelen zoals verdriet, woede, teleurstelling, etc… Je
schrijft een intentie op van de dag. Je kiest bewust voor wat je
gaat loslaten.  
Daarna ga je naar je Raise your frequency tools-fiche en daar
kies je iets uit om je frequentie te verhogen.
Vul het challenge fiche in en kruis aan wat je gedaan hebt om in
die hogere vibratie te komen.
Je kunt ook opdrachten vinden per dag. Vul ze in. Go go go!
Vier dat je dit gedaan hebt! Woohooowwww! Manifesteren is
niet iets wat je af en toe doet. Je doet het 24u/24u. Het is een
levensstijl.

Dit is hoe je van start gaat.
Doe de opdrachten elke dag en vier elke keer dat je je mindset hebt
geshift. 

In dit boek vind je schrijfopdrachten challenge fiches,
manifestatielijstjes, dankbaarheidslijstjes en ik-laat-je-los lijstjes. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Wat voorbereidend werk.

Op de volgende pagina's kun je enkele Raise your vibration tools
lijstjes vinden. Deze lijstjes vul je zo goed mogelijk in met alles
wat je nu leuk vindt om jouw vibratie te verhogen. 

Moet dat echt? Yes! In tijden dat het soms niet evident is om
jouw vibratie te verhogen en dat je je moe voelt moet je gebruik
kunnen  maken van iets dat jou het makkelijkste lijkt. 

Je ziet het vast al voor je dat het wel eens zou kunnen dat je op
een moeilijk moment geen inspiratie zult hebben om te gaan
zoeken naar iets dat je een beter gevoel zal geven. Haha! Dat is
het moment dat de kans op opgeven verhoogt. 

Dit laten we niet gebeuren, toch? Jij bent geen opgever. Je hebt
zo'n mooi doel voor ogen dat je niet kunt laten liggen.
Ga dit dus echt elke dag doen zoals je jezelf hebt beloofd! 

Maak de lijstjes op pagina 8, 9, 10 & 11 en vul ze eventueel later
nog aan.
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Liedje  1 :

Raise your vibration tools

Raise Your vibration songs

Welke liedjes geven je een happy gevoel? Van welke liedje gaat
dansen vanzelf? 
Schrijf hier jouw eigen Raise your vibration play list op en maak je
lijst in spotify en Itunes aan en dance, dance, DANCE!!!

Liedje  2:

Liedje  3:

Liedje  4:

Liedje  5:

Liedje  6:
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Affirmatie  1 :

Raise your vibration tools

Raise Your vibration Affirmaties

Welke affirmaties kan je al echt doorvoelen? Welke affirmaties
werken het beste voor je? Hang deze affirmaties overal in je huis.
Zorg dat je geprikkeld wordt door de fantastische vibe!

Affirmatie 2:

Affirmatie  3:

Affirmatie  4:

Affirmatie  5:

Affirmatie 6:
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Meditatie 1 :

Raise your vibration tools

Raise Your vibration Meditaties

Welke meditaties werken voor je? Welke visualisaties werken het
beste voor je? Doe elke 2 a 3 dagen een meditatie, hypnose of een
visualisatie en kom helemaal in de vibe!

Meditatie 2:

Visualisatie  1:

Hypnose  1:

Hypnose 2:

Visualisatie  2:
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Activiteit 1 :

Raise your vibration tools

Raise Your vibration fun activiteit

Welke activiteiten kan je nog doen om je frequentie te verhogen? 
bv sport, wandelen, ontmoeten van vriendin, een leuk uitje.
Verhoog de fun factor in je dagelijks leven. 

Activiteit 2:

Activiteit 3:

Activiteit 5:

 Activiteit 6:

Activiteit 4:
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Start to journal. Hoe doe je dat? 

Als je dit jaar één goed voornemen maakt, laat het dan
journaling zijn. Met journaling houd je gedachten, gevoelens en
beslommeringen bij in een geschreven dagboek. Het is meteen
ook een moment van zelfzorg, omdat je de tijd neemt om
zonder afleidingen met jezelf bezig te zijn. 

Journaling werd de laatste jaren steeds populairder. Het is een
superkrachtige tool om jezelf en de verschillende processen die
je doorloopt beter te leren kennen. Het schept duidelijkheid in je
gedachtegang en het kan je helpen om op langere termijn
bepaalde triggers te herkennen. Door je gedachten te ordenen
op papier is het een effectief middel tegen stress en kan het
helpen om bepaalde problemen op te lossen.
Daarnaast helpt journaling ook om je geheugen te verbeteren en
te gaan kijken wat je bijvoorbeeld bij problemen of zorgen die
zich voorheen al voordeden, hebt opgeschreven in je journal.
Teruglezen hoe je bepaalde problemen hebt overwonnen, kan je
je zelfvertrouwen en zelfliefde een boost geven. Ook voor wie
slecht slaapt, kan een journal wonderen doen. Door voor het
slapengaan al je gedachten even uit je hoofd te ‘dumpen’ kun je
met een leeg hoofd gaan slapen.

1.
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Terugzien hoe je bepaalde problemen hebt
overwonnen, kan je zelfvertrouwen en
zelfliefde een boost geven.

De meeste ‘journalers’ maken notities in een mooi boekje, maar
er zijn ook mensen die met een online dagboek of voicenotes
werken. Hoe of waar je je gedachten bijhoudt, maakt op zich
niet uit. Het komt er gewoon op neer dat je er een gewoonte van
maakt om op een bepaalde plek of op een bepaald moment je
gedachten en gevoelens uit te diepen door erover te journalen.’

Hoe je het beste start met journaling? Simpelweg door te
beginnen. ‘Er is geen één vaste manier en er zijn geen regels.
Juist dat maakt het zo leuk en persoonlijk! 
bron: (www.Flair.be, Elke Spelters (2021))

1.
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Tijdens het webinar 'Your Money Sweet Spot' hoorde je mijn
verhaal. 
Van ziekte en het werken van 2 jobs, een schaarste mindset van
je welste ging ik naar het doen van mijn droom job, kerngezond
zijn en naar het ervaren van overvloed.

Hoe ben je daar gekomen, Olivia? 

De eerste keer dat ik over neurowetenschappen hoorde
vertellen en hoe mooi dit verbonden is met spiritualiteit wilde ik
niets liever dan dit uittesten. 

Ik was zo verbaasd van het effect. Eerlijk, het heeft me wat tijd
gekost om de kennis in de praktijk om te zetten. Ik las zo vaak 
 over de universele wetten en ik kende ze allemaal maar het
toepassen van de universele wetten in mijn leven was hele
andere koek. Toen ik de de code gekraakt had, manifesteerde
ik in een snel tempo. Wat ik het moeilijkste vond om te
manifesteren? Geld natuurlijk! Jeetje! Maar ik kan je
verzekeren, als je jezelf bewust bent van je blokkades en je de
universele wetten toepast, dan gebeurt er iets magisch!
Manifestaties komen naar je toe. Hoe onmogelijk het ook lijkt,
alles is mogelijk! Ik maak het onmogelijke mogelijk. 
Dat kan jij ook!

1.
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I allow an
abundance of
money to flow

to me.
 



3
2
1

GO!



Manifest 
Money!

 
Stap 1: Word

bewust van je
gedachten en

emoties



Dag ___/___/_____

Hoe voel je jezelf echt vandaag?

Wat zijn je gedachten op dit moment?

Wat zijn je gedachten over geld? Schrijf letterlijk op wat je
denkt.

Hoe voel je jezelf tegenover geld ?          Connected /
disconnected
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Rijke mensen zijn egoïstisch
Voor grote sommen geld moet ik hard werken
Mensen met geld zijn arrogant
In loondienst werken en heel veel geld ontvangen is
onmogelijk

Wat denk je nog  meer zoal over geld? Voorbeeld: 

Wat is het saldo op je verschillende rekeningen op dit moment? 
Schrijf ze hier even op:

Schrijf op wat je nog meer over geld gelooft.
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CONFIDENCE SCORE:                 

FUN SCORE:                                  

MEDITATIE                                     

AFFIRMATIES                                

ZINGEN                                         
 

DANSEN                                        

DUTJE                                            
 
ADEMHALINGSOEFENING 
 
VISUALISEREN   
 
CONNECTIE LEGGEN MET JEZELF

Noem 2 zaken op die je bewonderingswaardig 
vindt aan jezelf? 
Of benoem 2 dingen die vandaag 
goed gegaan zijn waarvoor jij verantwoordelijk was?

1)

2)

Ik manifesteer:

1)

2)

CHALLENGE FICHE ___/____/_______
Het is de bedoeling dat je dagelijks 1 ding doet dat je in een hogere 
vibratie brengt. Kies maar uit en vink af. Vul de rest van het fiche in. 

Het universum is op dit moment aan het werk voor je dus let's go!

/10

/10

O

O

O

O

O

O

O

O

Heb je bewust stilgestaan bij wat je over jezelf zegt 
of denkt?

Ja.       O

Nee    O

Leg de focus op 2 dingen die je erg graag wenst. 

Stel jezelf voor dat je het reeds  gemanifesteerd hebt.  Hoe voel je je nu? Wat voel je?

Wat heb je toegepast vandaag:
Vul in of kleur in

Tekens van het universum gezien?

Ja.       O

Nee     O

Welke?    

Hoe ga je morgen beleven? 

Wat moet je loslaten voordat je gelooft dat het werkelijk in je bereik is? Schrijf dit bij je ik-laat-dit-los -lijstje

Mood of the day

Noem 3 zaken op waar je dankbaar voor bent op je dankbaarheidslijstje 



Schrijfoefening doorbreek het patroon 
 

Hoeveel geld voel je dat je waard bent? 
Ben je er klaar voor om grote sommen geld te beheren? 
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Hoe voel je jezelf als je geld uitgeeft aan dagelijkse benodigdheden
zoals voeding? Je gaat naar de supermarkt en je winkelkar zit

helemaal vol. Je beseft dat het om een grote som geld gaat die je zo
meteen moet betalen. Wat denk je? Hoe voel je je op dat moment?
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Beschrijf hier verder jouw huidige realiteit omtrent geld. 
Voel je tekorten of overvloed. 
Wat doet dit met je zelfbeeld?
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Hoe ziet jouw ideale relatie er uit met geld? 
Hoe mag je leven eruit zien? 

Hoe wil je jezelf voelen m.b.t. geld? 
Schrijf je nieuwe verhaal!
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CONFIDENCE SCORE:                 

FUN SCORE:                                  

MEDITATIE                                     

AFFIRMATIES                                

ZINGEN                                         
 

DANSEN                                        

DUTJE                                            
 
ADEMHALINGSOEFENING 
 
VISUALISEREN   
 
CONNECTIE LEGGEN MET JEZELF

Noem 2 zaken op die je bewonderingswaardig 
vindt aan jezelf? 
Of noem 2 dingen die vandaag 
goed gegaan zijn waarvoor jij verantwoordelijk was?

1)

2)

Ik manifesteer:

1)

2)

CHALLENGE FICHE ___/____/_______
Het is de bedoeling dat je dagelijks 1 ding doet dat je in een hogere 

vibratie brengt. Kies maar uit en vink af. Vul de rest van het fiche in. 
Het universum is op dit moment aan het werk voor je dus let's go!

 

/10

/10

O

O

O

O

O

O

O

O

Heb je bewust stilgestaan bij wat je over jezelf zegt 
of denkt?

Ja.       O

Nee    O

Leg de focus op 2 dingen die je erg graag wenst. 

Stel je voor dat je het reeds gemanifesteerd hebt. Hoe voel je je nu? Wat voel je?

Wat heb je toegepast vandaag:
Vul in of kleur in

Tekens van het universum gezien?

Ja.       O

Nee     O

Welke?    

Hoe ga je morgen beleven? 

Wat moet je loslaten eer je gelooft dat het werkelijk in je bereik is? Schrijf dit bij je ik-laat-dit-los -lijstje

Mood of the day

Noem 3 zaken op waar je dankbaar voor bent op je dankbaarheidslijstje 



Manifest 
Money!

 
Stap 2: Maak je
doel met geld

helder en zet de
eerste stap of

becoming 
a

money magnet



Dag ___/___/_____

Hoe voel je jezelf echt vandaag?

Wat zijn je gedachten op dit moment over geld?

Hoe wil je jezelf voelen over geld?

Wat is de overtuiging die hier achter zit?
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Tijdens het webinar hebben we het gehad over blokkades.
Weet jij wat je money blokkade is? 

Beloof jezelf dat je dit echt gaat doen. Je bent een money
magnet! Money magnets zetten bold moves! You got this!

Wat is de eerste stap die jij kan zetten om die blokkade te
doorbreken? 
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MANIFESTATIELIJST
 

Schrijf hier op wat je precies wilt manifesteren; 
Welk bedrag wil je manifesteren? €__________________________,-

Wat wil je doen met dat geld? 
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CONFIDENCE SCORE:                 

FUN SCORE:                                  

MEDITATIE                                     

AFFIRMATIES                                

ZINGEN                                         
 

DANSEN                                        

DUTJE                                            
 
ADEMHALINGSOEFENING 
 
VISUALISEREN   
 
CONNECTIE LEGGEN MET JEZELF

Noem 2 zaken op die je bewonderingswaardig 
vindt aan jezelf? 
Of noem 2 dingen die vandaag 
goed gegaan zijn waarvoor jij verantwoordelijk was?

1)

2)

Ik manifesteer:

1)

2)

CHALLENGE FICHE ___/____/_______
Het is de bedoeling dat je dagelijks 1 ding doet dat je in een hogere 

vibratie brengt. Kies maar uit en vink af. Vul de rest van het fiche in. 
Het universum is op dit moment aan het werk voor je dus let's go!

/10

/10

O

O

O

O

O

O

O

O

Heb je bewust stilgestaan bij wat je over jezelf zegt 
of denkt?

Ja.       O

Nee    O

Leg de focus op 2 dingen die je erg graag wenst. 

Stel je voor dat je het reeds gemanifesteerd hebt. Hoe voel je je nu? Wat voel je?

Wat heb je toegepast vandaag:
Vul in of kleur in

Tekens van het universum gezien?

Ja.       O

Nee     O

Welke?    

Hoe ga je morgen beleven? 

Wat moet je loslaten voordat je gelooft dat het werkelijk in je bereik is? Schrijf dit bij je ik-laat-dit-los -lijstje

Mood of the day

Noem 3 zaken op waar je dankbaar voor bent op je dankbaarheidslijstje 



Manifest 
Money!

 
Stap 3: Embodie 
jouw leven als

vrouw die niets 
anders kent dan

rijkdom en
overvloed



 
Financial

freedom is up to
me.

It's a choice.
I have more
than enough.



Dag ___/___/_____

Hoe ziet de toekomstige versie van jou eruit die
financiële vrijheid ervaart? Schrijf het hier op.
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Heb je zin om jouw magnetisme te activeren dmv een
hypnose of meditatie? 
Kijk hier even. Schrijf daarna neer wat er gebeurde en wat er
in je op komt.
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CONFIDENCE SCORE:                 

FUN SCORE:                                  

MEDITATIE                                     

AFFIRMATIES                                

ZINGEN                                         
 

DANSEN                                        

DUTJE                                            
 
ADEMHALINGSOEFENING 
 
VISUALISEREN   
 
CONNECTIE LEGGEN MET JEZELF

Noem 2 zaken op die je bewonderingswaardig 
vindt aan jezelf? 
Of noem 2 dingen die vandaag 
goed gegaan zijn waarvoor jij verantwoordelijk was?

1)

2)

Ik manifesteer:

1)

2)

CHALLENGE FICHE ___/____/_______
Het is de bedoeling dat je dagelijks 1 ding doet dat je in een hogere 

vibratie brengt. Kies maar uit en vink af. Vul de rest van het fiche in. 
Het universum is op dit moment aan het werk voor je dus let's go!

/10

/10

O

O

O

O

O

O

O

O

Heb je bewust stilgestaan bij wat je over jezelf zegt 
of denkt?

Ja.       O

Nee    O

Leg de focus op 2 dingen die je erg graag wenst. 

Stel je voor dat je het reeds gemanifesteerd hebt. Hoe voel je je nu? Wat voel je?

Wat heb je toegepast vandaag:
Vul in of kleur in

Tekens van het universum gezien?

Ja.       O

Nee     O

Welke?    

Hoe ga je morgen beleven? 

Wat moet je loslaten voordat je gelooft dat het werkelijk in je bereik is? Schrijf dit bij je ik-laat-dit-los -lijstje

Mood of the day

Noem 3 zaken op waar je dankbaar voor bent op je dankbaarheidslijstje 



Manifest 
Money!

 
Stap 4: Wees

100% dankbaar
voor wat is en
voel je excited
voor wat komt!
#meditatelikeamaniac



I 
can see
money
flowing

to
me.



Dag ___/___/_____

Oefen dagelijks jouw dankbaarheid voor wat is! Dit is nodig om
je frequentie te verhogen. Laat 'eerst zien en dan geloven' los en
voel je intens dankbaar voor jouw leven op dit moment.
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CONFIDENCE SCORE:                 

FUN SCORE:                                  

MEDITATIE                                     

AFFIRMATIES                                

ZINGEN                                         
 

DANSEN                                        

DUTJE                                            
 
ADEMHALINGSOEFENING 
 
VISUALISEREN   
 
CONNECTIE LEGGEN MET JEZELF

Noem 2 zaken op die je bewonderingswaardig 
vindt aan jezelf? 
Of noem 2 dingen die vandaag 
goed gegaan zijn waarvoor jij verantwoordelijk was?

1)

2)

Ik manifesteer:

1)

2)

CHALLENGE FICHE ___/____/_______
Het is de bedoeling dat je dagelijks 1 ding doet dat je in een hogere 

vibratie brengt. Kies maar uit en vink af. Vul de rest van het fiche in. 
Het universum is op dit moment aan het werk voor je dus let's go!

/10

/10

O

O

O

O

O

O

O

O

Heb je bewust stilgestaan bij wat je over jezelf zegt 
of denkt?

Ja.       O

Nee    O

Leg de focus op 2 dingen die je erg graag wenst. 

Stel je voor dat je het reeds gemanifesteerd hebt. Hoe voel je je nu? Wat voel je?

Wat heb je toegepast vandaag:
Vul in of kleur in

Tekens van het universum gezien?

Ja.       O

Nee     O

Welke?    

Hoe ga je morgen beleven? 

Wat moet je loslaten voordat je gelooft dat het werkelijk in je bereik is? Schrijf dit bij je ik-laat-dit-los -lijstje

Mood of the day

Noem 3 zaken op waar je dankbaar voor bent op je dankbaarheidslijstje 



DANKBAARHEIDSLIJSTJE
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IK-LAAT-JE-LOS LIJSTJE:
 

Hier is de laatste opdracht!
Schrijf hier alles op wat je tegenhoudt om jouw droom leven te
leiden. Wat is het dat jij nog denkt over jezelf en mag loslaten

om echt te gaan leven?  Je mag dit blad daarna buiten
verbranden in een ovenschaal. Alle zorgen worden opgelost in

de éter. 
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W A T  L E U K  D A T  J E
H I E R  W A S !

 

Als jij nu in je hart voelt dat je meer wilt. Je hebt kunnen proeven van
alignment en hoe het voor jou zou kunnen zijn om dit elke dag te leven.

 
Wat ga je nu doen? 

 
Durf jij groots te dromen? Schat, Dit is slechts het topje van de ijsberg. 

Deal met al je blokkades, maak je vrij, voel hoe het is om thuis te komen in je
lijf en alles wat is te omarmen.

Ik ga je leren synchroniseren met je grootse dromen omdat ik wil dat jij
krijgt wat je verdient en waar je recht op hebt.

Je kunt die zelfzekere vrouw worden a.d.h.v. de bewezen Soul alignment
methode.

 
Wil je een gesprek met mij inplannen om te zien hoe ik je verder kan

helpen? 
Klik dan hier.

Wil je meer leren over manifesteren via de gratis podcast? 
De podcast is te beluisten via de website, Spotify en Itunes. 

Klik hier om van start te gaan. 
 

Heb je inzichten opgedaan omtrent je blokkades en wil je direct aan de slag?
Klik hier om mee te doen met de Money Mindset Unlocked Academy. 
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https://www.oliviajones.be/boekhierjeinnertalk
https://www.oliviajones.be/podcast-3
https://www.oliviajones.be/moneymindsetunlocked


 
Het is nu aan jou om de keuze te maken! #excited

Neem gerust een kijkje op www.oliviajones.be of op Instagram  en stuur me  
een dm als je nog meer uitleg wilt.

 
Gaan wij samen die magnetische impact maken? 

Wooohoow!
Ik zit helemaal klaar om met jou te knallen.
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I give myself
permission to
have all the
things that I

desire.


