
Bonus : extra afstemscript rechtstreeks  
uit het journal van Godelieve

Godelieve's Bonus
Exclusieve Business Angels



Het is geen optie om geen fulltime dream team te hebben, 

die pro-actief zijn, die me al het werk uit handen nemen,  

zodat ik enkel doe wat ik graag doe.

Het is GEEN optie om 
NIET in mezelf te investeren.

Het is GEEN optie om NIET op vakantie te gaan, of uit eten te gaan en 
Quality time door te brengen met mijn gezin/team/vrienden.

Het is GEEN optie om NIET te sparen en te werken aan mijn overvloed.

Het is GEEN optie om NIET de dingen te doen die ik doe om goed  
voor mezelf te zorgen.

Het is GEEN optie om GEEN huishoudster te hebben zodat ik kan 
focussen op wat voor MIJ belangrijk is

Ik BEN de persoon die altijd zijn doelen moeiteloos haalt

Ik BEN de persoon die super moeiteloos veel geld verdient

Ik BEN de persoon die doet wat er voor nodig is om zoveel mogelijk 
waarde te geven aan zoveel mogelijk mensen



95 affirmaties die je helpen
om je droomleven te creëeren

1.  Mijn mailing lijst groeit dagelijks en is nu moeiteloos over  
10 duizend of meer

2.  Al mijn schulden zijn moeiteloos afbetaalt en ik heb het niet meer 
nodig om schulden te hebben

3.  Ik kan, elke keer ik dat verkies, geld verdienen !

4.  Dagelijks stroom er meer en meer geld naar me toe, moeiteloos, 
makkelijk en in totale afstemming

5. Het is zo LEUK om geld te verdienen !

6.  De diensten leveren die me geld opleveren is leuk, makkelijk, 
moeiteloos, afgestemd en verloopt helemaal natuurlijk en vanzelf

7. Ik ben super rijk

8. Ik ben beroemd door gewoon mezelf te zijn

9. Ik heb mezelf de toestemming gegeven om super rijk te zijn

10. Geld verdienen helpt mij om meer mensen te helpen

11.  Ik lever uitzonderlijk veel waarde, vanuit afstemming, moeiteloos en 
makkelijk in ruil voor geldIk ben het waard om rijk te zijn gewoon 
door mezelf te zijn

12. Ik ben dagelijks in flow

13. Het is zo makkelijk voor mij om al het werk gedaan te krijgen



14. Mijn ideeën komen moeiteloos tot leven, omdat ik daarvoor kies

15. Ik word gedragen door mijn dream team

16. Ik verdien al slapende geld

17. Wat ik ook beslis, het is er !

18.  Ik kan alles wat ik wil, alles wat ik verkies en beslis, moeiteloos 
manifesteren

19. Ik werk met ongelooflijk geweldige klanten, collega’s, personeel

20.  Mijn community’s en klanten inspireren mij net zo als ik hun 
inspireer

21. Ik betaal altijd mijn rekening tijdig

22. Ik haal altijd mijn geld doelen

23. Mijn rijkdom groeit makkelijk en moeiteloos

24. Mijn investeringen monitoren is makkelijk en moeiteloos voor mij

25.  Ik leer makkelijk, moeiteloos nieuwe dingen over geld, ik vind het 
prettig

26. Ik heb altijd geld over

27. Ik heb altijd geld genoeg om alles te doen wat ik wens te doen

28. Al mijn bankrekeningen stromen steeds over van het geld

29. Mijn winst verdubbeld elke maand moeiteloos

30. Mijn omzet verdubbeld makkelijk en moeiteloos elke maand

31.  Elke investering die ik doe in mezelf of in mijn bedrijf komt 10 
voudig of meer naar me terug



32. Ik heb altijd geld genoeg om alles te kopen/te investeren wat ik wil

33. Mijn klanten betalen al mijn tarieven makkelijk en moeiteloos

34. Hoeveel meer geld ik uitgeef,  hoeveel meer geld ik ontvang

35.  Ideale nieuwe betalende klanten stromen dagelijks makkelijk, 
moeiteloos, automatisch en spontaan mijn leven in

36.  Ideale klanten die op mijn maillinglijst terecht komen stromen 
dadelijk door naar een betalende dienst of productIk kan altijd alles 
kopen wat ik wil, wanneer ik wil

37. Ik ben een geldmagneet

38. Ik ben een klanten magneet

39.  Ik ervaar een constante en diepgaande connectie met de Bron van al 
wat is

40. Ik praat rechtstreeks vanuit de Bron

41.  Ik volg alle signalen op van het Universum, ik vertrouw 100% op het 
Universum

42.  Ik trek magnetisch, automatisch ideale, betalende klanten aan die 
me moeiteloos veel geld opleveren

43. Ik neem steeds de volgende logische stap in compleet vertrouwen

44. Ik weet dat elke stap het grotere geheel en het Hogere Doel dient

45. Ik maak geweldige keuzes met mijn geld

46. Ik maak altijd de juiste beslissing

47. Alles waar ik mezelf aan committeer , is waarheid

48. Ik ben dankbaar dat ik dagelijks zoveel liefde en overvloed ontvang



49.  Ik ben dankbaar dat ik in staat ben om zo’n grote impact te hebben 
dankzij mijn rijkdom

50. Ik verdien dagelijks makkelijk en moeiteloos meer dan …. euro

51. Ik ben trots dat ik zoveel geld verdien

52.  De gemakkelijkste manier om geld te verdienen en rijk te zijn is door 
in afstemming te zijn en gewoon mezelf te zijn

53. Welke beslissing ik ook neem, het is er altijd makkelijk voor mij

54.  Niets kost me ooit iets, elke cent die ik uitgeef komt 10 voudig of 
meer naar me terug

55.  De juiste beslissing is altijd degene die ik intuïtief neem, ongeacht 
hoe raar het lijkt

56. Mijn intuïtie is sterker dan logica

57. Ik werk enkel met geweldige mensen waarmee ik 100% resoneer

58. Ik word zo ondersteund en gedragen, nu en altijd

59. Ideeën komen makkelijk en moeiteloos naar me toe

60.  Ik verdien makkelijk en moeiteloos geld terwijl ik slaap, eet, 
mediteer, lees, ontspan, wandel, werk, sport doe, relax, TV kijk, vrij

61.  Het beste wat ik kan doen om rijk te zijn en een grote impact te 
hebben, is gewoon mezelf zijn

62. Ik sta in vuur en vlam van creativiteit en flow

63.  Ik verdien dagelijks zoveel geld makkelijk en moeiteloos, ongeacht 
wat ik doe !Ik maak geweldige keuzes en beslissingen met mijn 
rijkdom



64. Ik hou ervan om anderen te helpen met mijn geld

65. Des te meer ik uitgeef, des te meer ik ontvang

66. Ik ben dankbaar voor al mijn uitgaven

67. Dagelijks word ik gemotiveerd, geïnspireerd en opgewonden wakker

68.  Ik heb altijd meer dan genoeg tijd voor alles wat voor mij belangrijk 
is

69. Actie nemen hoort bij wie ik ben

70. Ik ben een ongelooflijk succesvol persoon !

71. Ik ben zo vervuld, gelukkig en dankbaar !Ik hou van mijn leven

72. Ik weet dat ik geboren ben om succesvol te zijn, ik ben het al !

73. Ik weet dat wat ik doe, juist is

74. Ik ben op het juiste Pad

75. Ik ben trots op mezelf !

76. Ik laat mezelf toe om makkelijk en moeiteloos te ontvangen

77. Ik laat mezelf toe om dagelijks meer en meer geld te ontvangen

78. Des te beter de dingen gaan , des te beter ze blijven gaan

79.  Zoveel meer geld ik uitgeeft, zoveel meer succes ik heb in andere 
gebieden van mijn leven

80.  De keuzes die gebaseerd zijn op mijn waarde en normen, afgestemd 
met wie ik ben, leveren me de beste resultaten op

81. Ik doe het werk, waarvoor ik geboren ben

82. Ik leef mijn missie



83. Ik creëer mijn eigen lot

84. Ik ben zo opgewonden door het leven

85. Ik ben het waard om eerste klasse dingen te hebben

86. Ik laat mezelf toe om alles te zijn en te ontvangen wat ik wil

87.  Door rijk te zijn en geld te spenderen, inspireer ik anderen om hun 
dromen waar te maken

88. Ik heb zoveel plezier en vreugde in mijn leven en bedrijf

89. Alles draait altijd uit zoals het hoort te zijn

90.  Het beste moet nog komen, er is altijd meer onderweg en op hetzelfde 
moment is altijd alles perfect zoals het is

91. Ik ben omringd met rijke, succesvolle en inspirerende vrienden

92. Ik ben omringd door vreugde en overvloed

93.  Ik heb een netwerk van mensen die me steunen, die me vreugde 
schenken over de hele wereld

94. Ik kan letterlijk alles creëeren waar ik van droom, NU !

95.  Alles waar ik om vraag in mijn Hoogste Goed is van mij !


