WAT BETEKENT EEN LEVEN IN OVERVLOED VOOR
JOU?
“The Art of Abundance is not the art of making
money—-it’s the art of knowing how to live.”
Overvloed is ECHT leven in een staat van plezier, geluk en een doel hebben.
Dus de vraag word; Wat wil je precies en wat kost het je om te krijgen wat je wilt? Als
dat je gezondheid, geluk, plezier en connectie met geliefdes en natuur - dan zul je het
moeilijk hebben, om je echt overvloedig te vinden.
Dus je dient superhelder te krijgen wat overvloed precies is voor jou - zonder dat het je
je leven kost - sort a speak.
In het overzicht hieronder, vind je een rijtje categorieën die in je leven voorkomen. Hoe
ziet/ voelt overvloed eruit, in ieder rijtje?
FAMILIE/ VRIENDEN
LIEFDE
OMGEVING/ GEZONDHEID
FINANCIEEN
ROEPING
GROEI
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JOUW OVERVLOEDS
BLAUWDRUK
Hoeveel we ook proberen om meer te verdienen, meer aan te trekken, meer te
hebben, als onze blauwdruk ons onbewust weghoud van overvloed, dan zal het altijd
lijken alsof het wegglipt uit onze handen.

Hieronder vind je 3 punten, waarin jij jouw overvloeds blauwdruk kunt
ophelderen.

Verbaal
Visueel
Die momenten
Dit is allemaal ‘shizzle’ van ons onbewuste programmering - die dus uiteindelijke zorgt
voor je blauwdruk - dit is het aantrekkingspunt in je leven. Je blauwdruk creëert je
gedachtes/ gevoelens, wat weer voor je acties zorgt, wat leidt tot een specifiek
resultaat
Neem een schrift erbij en doe de volgende oefening.
Schrijf bij ieder punt, de gebeurtenissen, je gedachtes en gevoelens rondom geld en
overvloed. ( dit is je huidige blauwdruk)
Beantwoord dan de vraag hoe dit je huidige niveau van overvloed beïnvloeden. Als
laats de vraag, hoe kun je dit gaan herdefiniëren om een meer gewenste uitkomst te
hebben in je leven?
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VERBAAL - WAT HOORDE JE TOEN JE JONG WAS?
Schrijf tenminste 3 geldverhalen op
AWARENESS

UNDERSTANDING

RECONDITION

Schrijf wat statements op, die je
Hoe had dit effect op je
hebt gehoord over geld en
leven?
overvloed.

Schrijf een overvloeds zin op,
die goed voelt voor jou

Ik moet mij de tandjes
Voorbeeld: geld groeit niet werken om geld te
aan bomen
verdienen. Heel hard
werken.

Ik sta open om de
overvloed die altijd om mij
heen te ontvangen

VISUEEL - WAT ZAG JE TOEN JE JONG WAS?
Schrijf tenminste 3 geld herinneringen op
AWARENESS

UNDERSTANDING

Hoe had dit effect op je
leven?
Ik geef geld uit aan onzin
Voorbeeld: Mijn vader gaf
dingen, om een leegte op
altijd alles uit.
te vullen
Schrijf op wat je zag rondom
geld en overvloed.

RECONDITION
Schrijf een overvloedszin op,
die goed voelt voor jou.

Ik investeer de energie
van geld, in dingen, waar
ik echt plezier aan ervaar

DIE MOMENTEN - Welke grote gebeurtenissen heb je ervaren, die je begrip
over geld en overvloed vormden?
Schrijf 3 van die momenten op
AWARENESS
Welke grote events zijn er
gebeurt die hier aan de basis
van stonden?
Voorbeeld; toen ik 8 was,
hadden mijn ouders altijd
ruzie, omdat het geld altijd
op was

UNDERSTANDING

RECONDITION

Hoe hadden deze effect op je
leven?

Schrijf een overvloedszin op,
die goed voelt voor jou.

Ik wilde niet dat geld
Geld is een energie wat
tussen mij en mijn relatie
vergeeft, wat er is.
in ging staan.

Kies nu 1 hergedefinieerde zin, omcirkel hem, schrijf deze 3 zinnen op een
nieuw blaadje en lees deze tenminste 1 x per dag.
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Concept eigenaarschap
Wanneer we naar de wereld kijken en onszelf zin als onderdeel van, of 1 met alles,
dan is het concept van eigenaarschap een beetje debiel. Hoe kan een ieder van ons,
nu permanent iets OWNEN, als we zelf niet permanent zijn?
Yess, I know dit idee klinkt lekker filosofisch, maar we bevinden nog altijd in een heel
‘echte’ wereld met ‘bezittingen’ en geld.
Dus hoe kunnen we ZIJN met deze realiteit, zonder er los van te staan?
We moeten echt onze relatie met geld veranderen. Het is een tool, een toegangs punt
om meer te ervaren, wat het leven ons te bieden heeft, om te dienen in een grotere
capaciteit - met onze volle bewustzijn, begrijpen/ weten dat dit slechts een tool is.
Niets meer, niets minder.
Met deze heldere bewustzijn dat geld slechts een tool is, een voertuig is en niet de
bestuurder, kunnen we echt leren om geld te gebruiken en van geld te genieten. En
alles wat daarbij komt., zonder je gehecht te voelen naar het, als een soort bron van
vrijheid en geluk.
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WAT IS JE MOTIVATIE?
Onze motivatie om ergens achteraan te gaan, bepaalt het resultaat wat we krijgen. Je
motivatie houd je een slaaf, iets najagen wat altijd maar weer wegglipt, of het support
jou meer en meer om geld door je heen te late stromen, voor het hoogste goed.
Voorbeeld van ‘Slaaf’ Motivatie
Motivatie
Geld verdienen om je veilig te
voelen
Stuff kopen om je gelukkig te
voelen
Een partner hebben om je niet
alleen te voelen

Resultaat/ Effect
Het gevoel dat er nooit genoeg is
Geluk is afhankelijk van externe
stuff.
Altijd oplettend zijn in relaties.

Voorbeeld van ‘Vrijheid’ Motivatie
Motivatie
Verdien geld met het dienen van
je mensen
Koop stuff waar je echt blij van
wordt
Een partner hebben waar je
samen geniet van het leven

Resultaat/ effect
Waarde creëren voor de wereld
Genieten van alles wat is
Je geniet van het leven met je
partner

Je kunt de volgende vraag nog beantwoorden, als we naar ‘meer’
verlangen: Geeft het je een goed gevoel, meer connected, of meer
geïsoleerd?
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Opening to the Flow
We kunnen niet eisen, of onderhandelen over overvloed. (liefde, plezier, gezondheid,
purpose & rijkdom) We kunnen ons alleen openstellen om het te ontvangen - dat wat
allang aanwezig is in het Universum. - De overvloedige energie die altijd om ons heen
stroomt.
Het gaat niet over BEREID zijn om meer overvloed te creëren, het gaat over je
OVERGEVEN om te ontvangen - dat wat al beschikbaar is tot ons allemaal.
Het gaat niet om meer TOEVOEGEN, maar just het ONTTREKKEN van datgene dat in
de weg staat in die stroom naar ons toe, zodat we beschikbaar zijn voor de overvloed,
die zichtbaar wil worden voor ons.
Denk eens na, over ‘iets’ dat de natuurlijke flow van overvloed blokkeert, op ieder
gebied in je leven.
Wat staat wellicht in de weg om overvloed te ervaren dat overal om ons heen is.
( overtuigingen, stuff, relaties )

TALENTEN
CARRIERE/ BUSINESS
GEZONDHEID
GELD
EMOTIES
RELATIES

#1. Waar is de energie geblokkeerd?
#2. Wat moet je weghalen/ verwijderen, om jezelf open te stellen tot flow?
#3. Waar kun je meer genereren, om overvloed te laten stromen?
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Ideeën en Acties
Hoeveel overvloed heb je op de tafel laten liggen? Door het weg te duwen, er
weerstand voor ervaren, uitgesteld vanwege angst?
Maak hieronder een lijst om te brainstormen over de ideeën die je had of nu hebt, die
je meer geld, fun, gezondheid en of vrijheid brengen.
Vervolgens maak je helder wat voor type overvloed er beschikbaar komt als je actie
zou nemen op dat idee.
Identificeer dan, HOE jij die flow blokkeert.
Als laatste schrijf je je eerste actie op, als je inderdaad dit gaat doen.
Voorbeeld;
IDEE: Je opgeven voor 3 x per week yoga.
OVERVLOED DIE HET ZOU BRENGEN: Fun, ease, detox, flexibiliteit, vrijheid in mijn lijf.
HEB HET NIET GEDAAN OMDAT: ik wil geen beginner zijn, tussen al die lenige dames.
Ik ben zo niet in shape. Ik wil mijn routine niet veranderen. Ik vermijd goed voor mijzelf
zorgen.
EERSTE ACTIE TE NEMEN: Walk my talk. Mij aanmelden bij een studio dichtbij en
investeren in mijzelf voor de komende 30 dagen,
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Herdefinieer
Wanneer we beladen woorden gebruiken als, kopen, hebben, schulden, uitgaven dan herinneren we eigenlijk ons oude blauwdruk. We referent dan weer daar aan. Aan
een oud verhaal.
Zelf heb ik nieuwe woorden toegevoegd aan mij money vocabulaire ;-). Deze hebben
een mega impact gehad op mijn relatie leven in overvloed. Als je deze implementeert,
weet ik zeker dat deze ook jou kunnen ondersteunen.

Oude taal >>>>> Krachtige Reframe
Kopen/ Uitgeven/ betalen >>>>> Investeren
Bezitten >>>>> Ervaring
Schuld >>> een bedrag waar ik dankbaar voor ben om te kunnen investeren
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#SoulStretch
Hieronder vind je wat van mijn favoriete Overvloed Soul Stretches. Dit soort
oefeningen doe ik bijna volgens een ritueel en supporten mij op een manier,
om steeds weer open te staan voor de overvloed om mij heen.

1. SOUL SABBATICAL - Lekker chillen in de natuur. 30-60 minuten.
Zonder enige afleiding. Geen telefoon, geen dagboek/ journal en niet
praten. Kijk naar de natuur en zie voor wat het werklijk is en wat de
natuur aan overvloed wil delen met je. Kijk maar naar een boom, hij
geeft zijn takken weg voor de vogelnestjes, de bladeren voor anders
om te eten of een holletje mee te vullen en zelfs dan heeft hij nog
genoeg voor zichzelf.
2. GEEF HET WEG - Er is geen groter teken van overvloed, dat je
afgeeft aan het Universum - dan dat wat van jou is, weggeeft aan
iemand anders. Een donatie waar je ziel van gaat zingen, je kleding
weggeven aan het leger des Heils, of een kop thee betalen voor een
vriendin of je moeder. Het weggeven zorg ervoor dat het kan blihven
circuleren - en het herinnert je onderbewust er van dat je meer dan
genoeg hebt.
3. Overvloeds zoektocht jacht: Overvloed is echt overal om ons heen.
Kijk of je minimaal 3 manieren kunt zien, waar het Universum je
overvloedig dient. De muntjes die je op straat vind, de rozen die hun
nectar vrij geven.

Op een overvloedig leven voor jou
XO,
Monica
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