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You can have it all
Weet je wat het is, lieve Schat. Te lang heb je geluisterd naar 

stemmen die jou klein hielden. Die zeiden dat je maar normaal moet 
doen, want dan ben je al gek genoeg. Dat een dubbeltje nooit een 
kwartje wordt. Dat je kop eraf wordt gehakt als je boven het maaiveld 
uitsteekt. WTF! Seriously!

Jij bent het gaan geloven en gaan herhalen. Ik zeg je dit: het is NIET 
waar! De waarheid is grootser en stralender dan je kunt voorstellen. 

Geloof het. Voel het. Kies het. Leef het. Stop je dromen niet langer 
weg als onzin. Schuil niet langer achter je hypotheek, je gezin of de 
mindfuck dat er niemand op jou zit te wachten.

Verbind je met je hart, stel jezelf de juiste vragen. Luister naar het 
antwoord. Handel ernaar. Wat als je NU volledig verbonden bent met 
je hart. Je ziet een flits van hoe je leven eruit ziet als je leeft vanuit je 
ziel en vanuit je originele blauwdruk. Wat zie je dan en hoe voelt dat. 
Word je daar niet jumping-up-and-down happy van?!

Er zijn geen beperkingen behalve die jij - met hulp van je ego - 
jezelf oplegt. Droom BIG and BOLD. 

Met mijn Money Mindset Transformation, wil ik je helpen 
de eerste stappen te zetten naar een ABUNDANT LIFE & EEN 
SUCCESVOLLE BUSINESS.

Liefs! 
Ibora Zafira 
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01. ‘Er is genoeg!’

Onze Aarde is vol rijkdom. Er is genoeg voor iedereen. Echt. 
Er wordt alleen niet altijd even wijs of eerlijk omgesprongen 
met alles wat Moeder Aarde ons biedt. Die kromme verdeling 
van welvaart ontstaat uit angst voor geld en angst voor 
tekortkomen. Die angst wordt ook nog eens non-stop bevestigd 
en aangewakkerd door instanties, de media, het collectief 
bewustzijn van bevolkingsgroepen. 

Ben je bijvoorbeeld bang om voor je droom te gaan omdat 
je bang bent dat je de hypotheek niet meer kunt betalen? 
Dan blokkeer je de verbinding met je ziel en met de stroom 
van liefde en creatie. Je hebt de macht over jouw leven 
overgedragen aan geld, de bank en de hypotheekverstrekker. 
Neem de macht en de verantwoordelijkheid terug. 

Die macht claim je terug door de natuurlijke verbinding te 
herstellen met de liefdesenergie in je hart, te beseffen dat het 
Universum overvloedig is en te vertrouwen dat het naar je 
toekomt als jij de moed hebt om de stap in het onbekende te 
nemen. Dat kan alleen als JIJ je relatie met geld herstelt. En als 
jij jouw persoonlijke definitie van welvaart en overvloed helder 
hebt.

01.
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HEAL YOUR RELATIONSHIP WITH MONEY

Laten we eens goed kijken naar jouw huidige relatie met geld. 
Waarom? Omdat die relatie een van de bepalende factoren is 
van hoe je leven er nu uit ziet. Geld is een gigantische trigger 
voor heel veel mensen.

Zo kun je bijvoorbeeld een hekel hebben aan geld, bang zijn om 
tekort te komen, geld associëren met de elite, vinden dat geld 
en spiritualiteit niet samen kunnen gaan en ga zo maar door.

DISSOLVE ALL LIMITATION

Negatieve overtuigingen over angst en voor- en weerstand 
tegen geld, werken als een DAM tussen jou en de liefdesstroom 
van de Bron. Wat gebeurde er in jouw lichaam op het moment 
dat ik begon over overvloed, geld en rijkdom? Kreeg je buikpijn? 
Voelde je weerstand? Werd je een beetje boos of angstig? Voel 
je irritatie? Kan ook dat je juist heel blij werd en weinig tot geen 
weerstand op geld hebt. Mooi! Ik raad je toch aan om even mee 
te doen met me. Je weet nooit wat er in de kast of onder het 
bed verstopt zit.
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ZIN & ONZIN OVER GELD

OEFENING:  Schrijf je onzin over geld op. 
Van wie heb je deze onzin?
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GELOOFSOVERTUIGINGEN OVER GELD

1. Geld is energie
2. Geld maakt je hebzuchtig
3. Geld is het probleem
4. ……
5. ……

OEFENING:  Schrijf je negatieve overtuigingen op over geld.
Met welke nieuwe overtuigingen wil je deze veranderen?
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COMMERCIEEL ZIJN? MAG DAT?

Het woord ‘commercie’

• Je moet niet commercieel zijn, maar juist spiritueel!
• Kan je commercieel èn spiritueel zijn?

OEFENING: Schrijf je onzin op over commercie.
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MISSIE: MANIFESTATIE
VAN MIJN DROOM

Kan commercieel zijn een uiting zijn van durven te gaan voor 
je missie, veel mensen helpen, weten hoe jij je zelf moet 
neerzetten? 
Zichtbaar durven te zijn?

OEFENING:  Schrijf de angsten op die opkomen wanneer je 
aan je missie denkt op.

#moneymindset
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02. Abundance is your divine soul right 

Wat zijn jouw beelden bij een welvarend en overvloedig 
leven? Wat zie je voor je? Hoe lekker voelt het om nooit meer 
geldzorgen te hebben? Hoe blij word je als je iedere dag vanuit 
je passie werkt. Dat je de ruimte hebt om echt alleen dingen 
te doen die goed zijn voor je hart. Hoe voelt het om zoveel te 
hebben dat je anderen kunt helpen bij het waarmaken van hun 
dromen? Dat voelt toch heerlijk?!

“You have a divine right 

to abundance and if you are

anything less than a millionaire,

you haven’t had your fair share.”

- Stuart Wilde

02.
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CONGRUENTIE IS DE SLEUTEL

Overtuigingen van angst en gebrek neem je in je leven over van 
je opvoeders en van de maatschappij waar je in leeft. Onder 
ogen zien en loslaten schept ruimte. Dompel jezelf in een warm 
liefdesbad vol  overtuigingen die gekoppeld zijn aan welvaart en 
overvloed. Nou kan het zijn dat je nu denkt dat je al je negatieve 
associaties met geld hebt losgelaten. Ik wil dat je ook onder het 
bed kijkt. Zit daar - in je onbewuste mind - stiekem toch nog 
beperking verstopt? 

Simpele test: 

Hoeveel staat er op dit moment 
op je bankrekening? 

Wat is jouw totale vermogen op dit moment?

Dat is de directe reflectie van jouw relatie met geld. 
Judge a tree by its fruits.

Je kunt alleen maar een MAGNEET worden voor overvloed 
als je volledig in overeenstemming bent MET overvloed. 
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TEM DE CHAOS

Niet-congruent zijn betekent dat je tegenstrijdige boodschappen 
uitzendt. Met je bewuste gedachten zeg je: “Ik ben een magneet 
voor overvloed.” Maar stiekem onder de oppervlakte zeggen je 
gevoelens: “Ik verdien het niet, ik kan het niet, het lukt mij toch 
niet, overvloed mag niet, geld is slecht.” 

Het is vergelijkbaar met voorwaarts fietsen terwijl je in de remmen 
knijpt. Dat werkt dus niet. Je kunt niet iets aantrekken en afstoten 
tegelijk en verwachten dat je krijgt wat je wilt. Congruent zijn is 
vergelijkbaar met JA zeggen terwijl je JA voelt en NEE zeggen als je 
NEE voelt. Dat is belangrijk omdat de overvloed van het universum 
pas naar jou toe kan komen als je de poort openzet en duidelijk JA 
zegt. 

OVER CONGRUENTIE

• Congruentie is enorm belangrijk. 
• Congruentie is de overeenstemming tussen denken en 

handelen, of denken en voelen.
• Wanneer je congruent leeft leef je in absolute vrijheid: jouw 

dagelijks handelen komt voort uit jouw hart en ziel. Dat is de 
allerbeste manier van leven, het is eerlijk en oprecht.
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Je bent congruent met jezelf wanneer de antwoorden op de 
volgende vragen één en hetzelfde zijn:

Wat wil je doen? (Verlangen)

Wat kan je doen? (Vaardigheid )

Wat moet je doen? (Behoefte)

 
IDENTITEIT
Beantwoordt deze vragen voor jezelf

Wie ben je als je je doel hebt bereikt:

_____________________________________________________________________ 

Welke rol vervul je als je je doel heb bereikt:

_____________________________________________________________________ 

Wat is je zelfbeeld, hoe kijk je naar jezelf en wat voel je daarbij:

_____________________________________________________________________ 

Wat maakt het doel zo belangrijk voor jou, waar doe je het 
uiteindelijk voor:

_____________________________________________________________________ 

Wat is de meerwaarde van het doel, wat levert het jou op:

_____________________________________________________________________
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You can have it all
Weet je wat het is, lieve Soul. Te lang heb je geluisterd naar 
stemmen die jou klein hielden. Die zeiden dat je maar normaal 
moet doen, want dan ben je al gek genoeg. Dat een dubbeltje 
nooit een kwartje wordt. Dat je kop eraf wordt gehakt als je boven 
het maaiveld uitsteekt. WTF! Seriously!

Er zijn geen beperkingen behalve die jij - met hulp van je ego - 
jezelf oplegt. Droom BIG and BOLD. Kom in beweging. Verbind je 
met andere Soulentrepeneurs en Soulwerkers. Je hoeft het niet 
alleen te doen. 

Het Universum kan niet anders dan jouw initiatief beantwoorden 
met gelijke munt. Maar jij moet de eerste stap zetten. Hashtag 
FreeWill.
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03.
03. Entrepreneurs are born different
 
Een changemaker geeft zichzelf. Een changemaker deelt haar 
overvloed. Een changemaker blijft niet in situaties die haar klein 
maken of houden. Een changemaker is altijd zichzelf en spreekt 
haar waarheid. Ook als mensen daar moeite mee hebben. Het zit 
in je DNA. 

YOU DESIGN YOUR OWN MASTERPLAN

Je ontwerpt je eigen leven. Je laat je niet ringeloren door tegenslag. 
Je grijpt de mogelijkheden die je ziet bij de ballen. Kwaliteit zit in 
elk detail van jouw leven. Je bent een leider en een go getter. Je 
bent altijd op zoek naar hoe het nog beter kan. Niet alleen voor 
jou, maar voor de wereld. Je zet doelen en targets en je richt je blik 
hoog. Laat je verrassen door wat er mogelijk IS, niet wat jij denkt 
dat mogelijk is. Spoiler alert: Anything is possible.

Dit masterplan gaat verder dan alleen je dromen in kaart brengen. 
Ik stel voor dat je tijd vrij gaat maken om een plan te ontwerpen 
waarmee jij jouw Soul Purpose omzet in een goed verdienende 
Soul Business. Inclusief bewezen business strategieen, marketing 
plannen van aanpak, targets en doelen. Dit is waar ik in uitblink. 
Mijn miss Business Magic at your service. 
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Let’s talk about 
money, honey!

Waarom Is Duidelijkheid In Winst Belangrijk?

• Als je duidelijkheid in winst hebt weet je precies waar je winst 
vandaan komt. Met andere woorden; welke producten en 
services het meeste winst opleveren.

• Zonder duidelijkheid in winst kan je vast komen te zitten in een 
businessmodel dat jij niet leuk vindt, en je klanten dus ook niet. 

• Dit is een fundamenteel concept dat je kan gebruiken als een 
manier om erachter te komen of een nieuw product, een 
nieuwe service of een nieuwe partner jou ook echt blij maakt 
en of je er echt winst mee kan maken.

Geld Moet Duidelijk Zijn:

• Als je een idee hebt maar eigenlijk niet precies weet hoe je 
winst maakt voor je bedrijf is het tijd om terug te gaan naar de 
tekentafel.

• Als je zaken doet wissel je waarden uit - jij biedt iets wat waarde 
heeft en krijgt daar geld voor terug. Je moet leren begrijpen 
hoe deze uitwisseling gebeurt voor elk nieuw idee, product of 
service die je toevoegt aan je bedrijf.
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• Het lijkt logisch, maar als niemand je geld geeft dan heb je geen 
bedrijf. Sommige projecten zullen je misschien geen financiële 
waarde bieden, maar je bedrijf heeft een uitwisseling van geld 
nodig om te kunnen overleven. 

Zakelijke Modellen Om Geld Te Verdienen

• Werkend inkomen
• Passief inkomen
• Waarde van je bedrijf

JE INKOMSTENBRON IN KAART
Beantwoordt deze vragen voor jezelf

Waar komen jouw belangrijkste inkomsten vandaan? 

_____________________________________________________________________ 

Waar wil je dat je inkomsten vandaan komen?

_____________________________________________________________________ 

Richt je je op je werkend inkomen, of heb je dat al staan en richt 
je je nu op een stuk passief inkomen? De waarde van je bedrijf 
houdt je natuurlijk altijd in zicht! 

_____________________________________________________________________ 

Hoe kan je je inkomen zeker stellen?

_____________________________________________________________________ 
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J E  I N K O M E N  B E P A L E N

mijn inkomensdoel:

   € ____________

Brainstorm alle fijne fantastische resultaten die je kunt ervaren als 
je je inkomen volgend jaar zou verdubbelen: 

Hoe trots zou je dan zijn?

Wat zou je doen met het extra geld?

Hoe zou je jezelf belonen? Je familie? Je team?

Hoe zou het voelen om je bedrijf zo te laten groeien?

Welke vrijheid van keuze zou je bereiken?
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Maak eens even een rekensommetje.

Is dit haalbaar??? 
Yes I am sure!!

Je hebt alleen een strategie nodig!
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W H A T ’ S  N E X T ?

Join our Facebook community

click to join

www.facebook.com/groups/Ibora

#m
one
ym
ind

set

Wie ben ik?

Ik ben een Ondernemer, Auteur, Online 
Business Strateeg en Hypnose Expert, 
Ik ben founder van de Anti-Sabotage 
Methode en de Soul Business Academy.

Ik vind het heerlijk om met heart 
centered ondernemers te werken, die 
het spel GROOTS willen spelen.

Wil jij weten hoe hoe JIJ je bedrijf IN LIJN  brengt met 
je HOGERE DOEL  in het leven? Wil jij weten hoe je een 
SUCCESVOLLE BUSINESS  opbouwt? WIL JIJ een bewezen 
strategie in handen hebben. Neem dan absoluut een kijkje 
op mijn website www.iborazafira.com 

Hope to see you there!

x

https://www.facebook.com/groups/Ibora/
https://www.iborazafira.com

