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Release, Rise & Glow



Laat je inspireren

Doe jij waar je voor gemaakt bent? En brengt dat je fluitend naar je werk? Kun je je helemaal geven en
er vol voor gaan? Voel je je zoals je je wilt voelen? En werk je voor je goede doel, heb je plezier en is
geld energie, een passende waardering voor wat je biedt?
 
Inmiddels staat mijn business voor wie ik ben; Ambitieuze vrouwen coachen op welzijn: fysiek, mentaal
en businesswise en leef ik mijn passie.
 
Dit was eerder wel anders. Ik overleefde toen ik nog –voornamelijk- met mijn hoofd werkte, carrière
maakte en heel ijverig de verkeerde ladder beklom. Ik sleepte me steeds vaker naar m’n werk en
realiseerde me dat ik werkte voor zekerheid (geld). 
Het maakte me minder krachtig, ik kon minder geven wat uitmondde in dat ik niet meer
onderscheidend was. Ik deed zoals van me verwacht werd, zette met name m’n masculiene energie en
talenten in, maar het werd steeds stiller. 
 
Waar waren mijn hart, visie, mijn spontaniteit en intuïtie? Het samen doen, volop leven, ondernemen en 
me helemaal geven. De vrouwelijke kwaliteiten. 
 
Ik liet los en startte m’n eigen bedrijf. Voor continuïteit deed ik mooie interim management klussen.
Voor mijn ontwikkeling en hart ontdekte ik mijn missie, en ronde yoga-opleidingen, coaching- en
talentenopleidingen af. Naast de interim klussen in de corporate wereld, coachte ik hoogopgeleide
professionals uit het bedrijfsleven, ondernemers, kleine bedrijven in de gezondheidszorg, gaf ik
yogalessen en werkte ik met essentiële olie.  
 
 

Ik richtte me op hoe ik me wilde voelen en hervond een
eeuwenoud, gefundeerd systeem: 

de psychologie van energie.
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De laatste 18 maanden is dit geëvolueerd naar coaching van bedrijven, ondernemers en vrouwen op
hun fysieke, mentale en business wellness.  
 
Een van de belangrijke tools die me in deze ontwikkelingen geholpen heeft, is het eeuwenoude,
gefundeerde systeem van chakra’s dat ik al die jaren al in mijn handen had. De psychologie van
energie, intentie, aandacht en frequentie.  Een breakdown van verschillende fasen in manifestatie. 
 
Ik gebruik het nog steeds elke dag voor mezelf en voor bedrijven. We werken van een dieper weten via
een visie naar het uiten ervan, relaties aangaan, actie ondernemen, samen ontdekken en zijn. 
 
In de volgende hoofdstukken vind je deze fasen toegelicht en een praktische oefening per fase.
 
Start vandaag. Release, Rise & Glow!
Ik wens je een fantastische reis 
xo Anne
 

Your freedom is my priority
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Het chakrasysteem is je gids. De chakraleer is
eeuwenoud en bevat een onmetelijke wijsheid op
alle levensgebieden. De 7 grote chakra’s (wielen
van energie) liggen langs onze ruggengraat en
staan voor ons fysieke, emotionele, mentale en
spirituele welzijn. Sommige chakra’s staan te
open, sommigen zijn te dicht. Het is een kunst en
doel om ze te balanceren opdat je helemaal tot
je recht komt.
 
Over weerstand. Het manifesteren van je
dromen ofwel het creëren van een briljante
business is een pad dat van verfijnd idee naar
waarneembare uitvoering loopt. De weerstand
wordt groter naarmate je concreter wordt en
actie komt (wet van energie; hoe hoger de
dichtheid, des te groter de weerstand).

Elke ondernemer en dus ook jij kan rekenen op
weerstand, op obstakels, op tegenwerking en
tegenslag. Weerstand van binnenuit en van
buitenaf. Calculeer het in. Succesvolle mensen
hebben niet minder te maken met weerstand,
maar kunnen er simpelweg beter mee omgaan
.
Stap voor stap gaan we door de chakra’s heen;
van idee naar uit laten komen.
 
Elke pagina begint met een beschrijving van het
chakra, wat je businesswise moet weten en hoe
je blokkade hier van de weg haalt.
 
Let’s go!I
 

Succesvolle mensen hebben niet minder te maken met
weerstand, maar kunnen er simpelweg 

beter mee omgaan.
 

Chakra's, weerstand en de opbouw van dit E-book
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Als je wilt geven, moet je kunnen ontvangen

In het bovenste van de 7 energiecentra, Sahasrara chakra (=Sanskriet naam), draait het om
bewustzijn, de scheppende kracht. Fysiek bevindt dit centrum zich bovenin je hoofd, je kroon. De kern is
begrip en zelfkennis + je aandacht onder controle krijgen.
 
Weetjes element = gedachte | bedreiging: gehechtheid | recht: om te weten en te leren | problemen 
 o.a. te veel nadruk op intellect, dissociatie van het lichaam, spiritueel cynisme of verslaving, starre
overtuigingen.
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Businesswise. Om te kunnen geven, moet je
kunnen ontvangen. Ideeën moeten geboren
kunnen worden. Alles wat je om je heen ziet, is
immers begonnen met een idee. Hiervoor heb je
onthechting nodig van wat je denkt dat moet,
kan, waarheid is. Zorg er voor dat je ideeën
kunt ontvangen (bijv. via meditatie) en zet ze
dan om in een intentie, een voornemen.
 
Wat je –onbewust- tegenhoudt is de strijd
tussen nieuwe intenties en oude overtuigingen.
Door je leven heen heb je verlangens, angsten,
ervaringen opgedaan en zo bouw je
overtuigingen op die jaren bij je blijven (en
misschien wel altijd). Als je je iets nieuws
voorneemt, komen deze overtuigingen weer op.
En ze zijn vaak in strijd zijn met het nieuwe,
zonder dat je dit bewust doorhebt.
 
Een voorbeeld: nieuwe intentie: ik wil meer naar
anderen luisteren, oude overtuiging: ik wil
gezien worden, dus vertel ik vooral over mezelf.
Of in de vorm van een gebakje (‘ik ben maar 1x
in het jaar jarig’) terwijl je wilt afvallen of een
afspraak afzeggen omdat je moe bent, terwijl je
meer naar buiten wilt treden met je business.
Komt je bekend voor?

Deze innerlijke strijd is heel menselijk., maar wat
gaat zich manifesteren als de signalen zo
tegenstrijdig zijn? Niets dan ruis op de lijn.
Irritatie. Verlies aan zelfvertrouwen, een oordeel,
jezelf terug houden en verstopt blijven.
 
Stap hieruit; creëer eenduidige intenties.

Stap 1-schrijf je laatste 5 intenties op en schrijf
erachter wat je tegenhoudt die intentie te
bereiken.
Stap 2- Schrijf je overtuigingen op over het
onderwerp van je intentie (bijv. je lichaam,
geld, macht).
Stap 3- zet de overtuiging die je tegenhoudt
om naar een overtuiging die past bij je
intentie; die je helpt, die alles lichter maakt,
waar je direct blij van wordt. En spreek deze
overtuiging de komende 7 dagen tegen jezelf
uit als je ’s morgens opstaat.
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Je verbeelding is nodig om te kunnen scheppen

Het 6e krachtcentrum bevindt zich achter je voorhoofd net onder je hersenen. Bijbehorende klier is de
hypofyse welke o.a. 9 andere klieren in je lichaam aanstuurt. Ajna chakra wordt ook wel je
commandocentrum genoemd; controle krijgen over de beelden in je hoofd en je helder voorstellen hoe
je intenties vorm krijgen is het doel. Je zesde zintuig is intuïtie.
 
Weetjes element = licht | bedreiging: illusie | recht: om te zien | problemen  o.a. ongevoelig, gebrek
aan fantasie, ontkenning of starheid, concentratieproblemen, hallucinaties.
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Businesswise. Op basis van het idee, je intentie
in het 7e chakra ontstaan er beelden.
Verbeelding is noodzakelijk om doelbewust te
kunnen scheppen. Vorm dus eerst een helder
beeld van iets.
 
Ga hiervoor ergens, ongestoord, zitten, houd pen
& papier bij de hand en na een kleine stilte
/meditatie; schrijf op hoe je wilt dat je leven eruit
ziet op je verschillende levensgebieden (zie
werkblad chakra 6): relaties & omgeving *
spiritualiteit & essentie * creativiteit, leren &
ontwikkeling * lichaam & ontspanning * je
business.
 
Beren op de weg, reëel of niet reëel
Verhelderend om dit op te schrijven en er
opnieuw naar te kijken. Hoe je wilt dat je leven
eruit ziet op deze gebieden zal echter niet
(geheel) nieuw zijn.

Er zijn redenen waarom het nog niet zover is. Of
ze nou reëel zijn of niet maakt niet uit; de
redenen zijn er en staan je in de weg.
 
Goed dus om die beren op je weg in kaart te
brengen. Veelal gaat het op dit niveau over
innerlijke reden, overtuigingen die je hebt
opgedaan, zoals ‘ik kan het nooit’, ‘dit vind
niemand interessant’, ‘ik heb geen
doorzettingsvermogen’, ‘ik heb te weinig kennis’.
 
Beschrijf bij elk levensgebied en bijbehorende
uitspraak wat in de weg staat, wat je blokkeert.
Redeneer het niet weg, maar laat maar komen
die obstakels, leer ze kennen. Sommige
overtuigingen kun je omzetten naar positieve
(zie chakra 7), andere obstakels komen
verderop aan de orde.
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Met feedback van anderen wordt je helderder

Je kernachtig en aantrekkelijk uitspreken is de kern van Vishuddha, je keelchakra. Deze bevindt zich
fysiek in je keel, maar ook je mond, neus en oren maken hier deel van uit. De beelden die je in je hoofd
hebt, maken je verhaal.
 
Weetjes element = geluid | bedreiging: leugens | recht: om de waarheid te spreken en te horen te
krijgen | problemen  o.a. spreekangst, moeite met het verwoorden van gevoelens, verlegenheid, praten
als afweer, roddelen, niet luisteren, anderen onderbreken.
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Businesswise. In deze fase van je business,
nadat je je intenties om hebt gezet in beelden,
ga je je visie delen, je verhaal vertellen en haal je
feedback op. Jezelf openstellen voor wat
anderen van je (verhaal) vinden, is voor velen
spannend en voelt kwetsbaar.
 
En daarmee een groot struikelblok
Gemaskeerd door de drang het zeker te willen
weten om een flater te voorkomen. Blijven
knutselen aan je visie, aan de tekentafel, thuis
blijven tot je het zeker weet. Of veel praten en
ongeorganiseerd vertellen in de hoop dat de
ontvanger er zelf iets samenhangends uithaalt.
Maar beide strategieën helpen je niet je droom
uit te laten komen.

Wat je wel gaat helpen, is regie nemen.
Jij bepaalt welke indruk je wilt maken en wat je
wilt dat iemand onthoudt en dat doe je als volgt:

Stap 1: bepaal de 5 steekwoorden waaraan je
wilt dat mensen denken als ze aan jouw
business denken (dit zijn de belangrijkste
aspecten van je visie)
Stap 2: schrijf met elk woord een zin die
begint met ‘mijn business streeft ernaar ......’ en
een zin die begint met ‘mijn business weigert
om ....’
Stap 3 neem je kernwoorden + hun betekenis
op in je elevator pitch.
Stap 4 bedenk wat de meest nuttige feedback
is die je kunt krijgen als je dit deelt.
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De spil van je succesvolle relatie is liefde

Je hartgebied, Anahata chakra, is hét centrum; de plek waar je intenties, ideeën en creaties bij elkaar
komen en de buitenwereld verder ingaan. Je brengt hier je dromen in evenwicht met de werkelijkheid.
Het gaat bij dit 4e chakra om verbinding & relaties en liefde is de spil van succesvolle relaties.
Oprechtheid, integriteit zijn key en je staat in constante wisselwerking met je omgeving. Geven &
ontvangen.
 
Weetjes element = lucht | bedreiging: verdriet | recht: om te beminnen en bemind te worden |
problemen  o.a. teruggetrokken, kil, kritisch, eenzaam, angst voor relaties of op anderen gericht ten
koste van zichzelf, jaloezie, zwakke grenzen.
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Businesswise. Alles wat gecreëerd is ooit, is tot
stand gekomen door samenwerking, door
relaties. Je verhaal, vanuit het 5e chakra,
genereert relaties, spreekt mensen aan en
inspireert. Het is dus van belang je te verbinden
met anderen, dienstbaar te kunnen zijn en
oprecht geïnteresseerd. Liefde te stoppen in je
handelingen.
 
Netwerken is soms net werken, maar dit hoeft
niet + werkt niet.
Je kunt je ongemakkelijk voelen tijdens
bijeenkomsten die business-gerelateerd zijn,
door je eigen perceptie van een dergelijke
‘netwerk’ bijeenkomst. Als je jezelf moet
‘verkopen’ of als je probeert iets te krijgen (zoals
goedkeuring of aandacht) heb je je zelf tegen en
ben je hard aan het werk.
 
Relaties, zowel heel dichtbij als verder weg in een
netwerk, zijn gebaseerd op wederkerigheid;
geven & ontvangen.

Ga daarom voor contact en biedt waarde in elke
relatie en elk moment. In plaats van krijgen, geef
je, vanuit je hart. Hoe meer je geeft, hoe meer
mensen vertrouwen hebben, hoe steviger je
relatie (en zeer waarschijnlijk hoe prettiger jij je
voelt en geniet van je bedrijf!).
 
Bouw je eigen netwerk
Maak een web van mensen die je kent en wilt
leren kennen. Mensen waarvan je denkt dat ze
jou moeten kennen. Mensen voor wie je veel zou
kunnen betekenen en die je echt van dienst kan
zijn (zie werkblad chakra 4).
 
Leg deze week contact met 1 iemand die je nog
niet kent en biedt hem/haar iets aan.
Belangeloos, zonder verwachtingen.
.
Ga voor relaties.
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Moed en verantwoordelijkheid om te verwerkelijken

Doen en actie staan centraal in het 3e chakra, je zonnevlecht-Manipura chakra. De goudgele gloed
straalt warmte, energie en kracht uit. Boven je navel, gerelateerd aan je maaggebied en
spijsverteringsstelsel bevindt zich dit wiel van energie dat.
 
Weetjes element = vuur | bedreiging: schaamte | recht: om te handelen, op autonomie | problemen

o.a. weinig energie, zwakke wil, weinig discipline, slachtoffermentaliteit of arrogant, prestatiegericht,
manipulatief, gelijk willen hebben, sterke ambitie, koppig.
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Businesswise. Je verhaal dat mensen beweegt &
inspireert, leidt tot acties. Verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen leven, je eigen business
leidt tot vitaliteit en levenskracht. Je moet macht
over jezelf nemen om resultaten te boeken. Je
angsten en onzekerheid nemen af als je creëert
wat je wilt, als je nakomt wat je met jezelf
afgesproken had.
 
Het tegenovergestelde van macht is
machteloosheid. In het werken met klanten en
vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe
frustrerend het kan zijn om fantastische ideeën
te hebben, maar het niet van de grond te krijgen.
Om geweldige kennis en ervaring te hebben,
maar het niet om te kunnen zetten in concrete
oplossingen voor klanten. Machteloosheid en
schaamte kunnen het gevolg zijn.
 
In deze fase is de weerstand groot. Je kunt de
weerstand herkennen in gedrag zoals; steeds
iets nieuws doen en niets afmaken, uitstellen,
geen duidelijke prioriteiten, geen meetbare-
concrete doelen stellen, doorschuiven van
werkzaamheden, jezelf vergelijken met anderen,
etc.
 
Plannen is echter wel het antwoord. Evenals het-
werk-doen en bij-de-les-blijven. Pro actief
beslissen waar je je aandacht op moet richten,
dit doen en tegelijkertijd je omgeving en de
omstandigheden zo wijzigen dat ze hieraan
bijdragen. Een hele klus, maar de moeite waard.

Doen:
Stel 3 doelen voor de komende 6 maanden
die je helpen je droom te verwezenlijken/je
business naar een hoger plan te brengen.
Maak deze 3 doelen concreet (wie, wat, waar,
wanneer, hoe) en verdeel ze onder in
subdoelen en acties.
Stel een lijst op met dingen die je niet meer
gaat doen; je ‘stop-doing-list’. Acties, energie-
en tijdvreters die niets bijdragen aan jou, de
mensen om je heen en je doelstellingen (zie
werkblad chakra 3).
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Op stoom blijven

In het 2e chakra, Svadhistana, wat letterlijk zoetheid betekent, komen we terecht in het krachtcentrum
van o.a. plezier, spel, beweging, aantrekking en passie. De energie, bij je heiligbeen, is verbonden met je
voortplantingsorganen, nieren en bijnieren. Het toestaan van gevoelens, flow en flexibiliteit geeft een
goede balans van dit chakra weer.
 
Weetjes element = water | bedreiging: schuldgevoel | recht: om te voelen en plezier te hebben |
problemen  o.a. ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen of verslaving
aan genot, buitensporig gevoelig, manipulatie door verleiding, emotionele afhankeliijkheid.
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Businesswise. Om je visie, waar je verhaal,
relaties en acties mee verbonden zijn, waar te
maken, moet je ermee verbonden blijven; je
passie blijven voelen. Plezier motiveert je hierin
en maakt dat je met de stroom (het element is
immers water ;) mee kan roeien, wat je
aanzienlijk minder moeite kost dan tegen de
stroom in roeien.
 
Plezier maken leidt in onze maatschappij
menigmaal tot schuldgevoelens.
Ergens is ons ingeprent dat er gewerkt moet
worden, dit arbeidsethos zit diep in de cultuur
verankert. Als je echter altijd maar werkt en te
weinig ‘speelt’, brandt je op.
 
Met het maken van plezier betrek je je innerlijke
kind erbij. Zoals je vroeger zorgeloos,
fantasierijk, totaal geconcentreerd op kon gaan
in een spel. Spelen en jezelf niet te serieus
nemen, maken dat de stroom blijft gaan. Passie
en plezier trekken tevens aan.

Dus deal met eventuele schuldgevoelens die in
de weg staan.
 
Doen:

Ga na wat je toen je jonger was veel deed, je
kwaliteiten en wat je vertelt werd minder te
laten zien, terug te houden. Ik weet nog dat
mij regelmatig werd ingeprent ‘eerst denken
en dan doen, Anne’. Die spontaniteit,
impulsiviteit en mijn enthousiasme van toen
heb ik inmiddels weer boven tafel en zet ik in
mijn business in. Hoe is dit bij jou? Schrijf deze
kwaliteiten op (zie werkblad chakra 2). Hoe
kun je ze weer inzetten in je business?

 
Maak een lijst van schuldgevoelens die je hebt
en overtuigingen die erachter zitten. Van wie
heb je de overtuigingen overgenomen? Keer
de overtuiging ten goede (zie chakra 7).

 

MANIFESTEER EEN GEZONDE, WELVARENDE BUSINESS / ANNE VAN DE VEGTE



Het gronden van al je harde werk; een ronde cyclus

In je onderste chakra, Muladhara- wortel chakra, is je fundament gelegen. Hier gaat over gronding en
bestaansrecht hebben, om veiligheid. Dit chakra gezeteld onder in je stuitbeen behelst ook je benen,
voeten en bekken. Het is je thuisbasis, je fundament. In evenwicht voel je je hier goed geaard, op je
gemak in je lichaam, veilig en zeker, stabiel en bloeiend.
 
Weetjes element = aarde | bedreiging: angst | recht: om er te zijn en te hebben | problemen  o.a.
ontkoppeling van je lichaam, financiële problemen, angstig, zwakke grenzen, weinig focus en discipline
of verslaafd aan zekerheid, rigide grenzen, hebzucht, te veel –zwaar- eten of te licht.
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Businesswise. Je verhaal dat mensen inspireert
en beweegt, leidt tot ervaringen. Je droom landt
op aarde. Aan jou om deze ervaringen positief te
laten zijn. 
 
In deze fase, die met de grootste
energiedichtheid en dus de grootste weerstand,
zijn precisie en concreetheid van groot belang.
Je droom vervolmaken hangt af van de mate
waarin je je beloften nakomt en letterlijk goed in
je vel zit.
 
Het vraagt je volle overgave. De bereidheid om
je belofte vol na te komen. Dit zijn momenten
dat we het laten liggen. De puntjes niet op de 
"i" zetten, onze beloften half nakomen, alweer
bezig zijn met het volgende.
 
Doen
Maak een overzicht van welke open eindjes er
nog zijn in je projecten. Onderzoek vervolgens
hoe je je zou voelen als je ze af zou maken.
 
Die activiteiten die je een goed gevoel geven
plan je SMART in om ze asap af te ronden. Met
overgave.

De precisie die in Muladhara zo belangrijk
is, betreft ook je financiële situatie. Ken je die,
in detail? Neem de volgende stappen (zie ook
werkbladen chakra 1):

Stap 1 onderzoek de bedachte verhalen over
geld die je meedraagt
Stap 2 verkrijg direct, concreet, zicht op je
financiële situatie
Stap 3 waardeer wat je hebt, zorg er goed
voor. Zet dankbaarheid in en vergelijk jezelf
niet met anderen.
Stap 4 geef aan anderen die het nodig
hebben. Vaak heb je minder nodig dan je
dacht en kun je best iets missen. Geef bewust
en zonder belang.
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Energie in balans is cruciaal voor je succes

Samengevat: het manifesteren van je dromen, het creëren van een florerende business, het lanceren
van een aantrekkelijk dienst hangt samen met jouw balans, jouw energie, jouw overtuigingen, jouw
heelheid.
 
Het is niet moeilijk. Het vraagt wel moed, aandacht en tijd. Goed bestede tijd. Doe het nu. Start
vandaag nog. Daag jezelf liefdevol uit. Stap voor stap til je je business naar een hoger plan. Glow!
 
 
 

Heelheid is eb en vloed, yin en yang, zon en schaduw.
Het gaat er niet om perfect te zijn, alles goed te doen, de juiste

antwoorden te geven, het ge-effende pad te belopen.
Het gaat er wel om te zien wat je tegenhoudt, hier aandacht aan

durven besteden, je schaduw te omarmen en een 
volgende stap te maken.
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Bijlage; werkbladen per chakra
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Werkblad chakra 7

Mijn intenties en wat me tegenhoudt deze te bereiken

(bijv. ik wil meer luisteren en ik moet praten over mezelf om gezien te worden)

1.

2.

3.

4.

5.

 

Mijn overtuigingen over de kern van mijn intenties (bijv. je lichaam, geld, macht)

 

 

 

 

 

 

Positieve overtuiging die past bij mijn intentie, me helpt, blij maakt

 

MANIFESTEER EEN GEZONDE, WELVARENDE BUSINESS / ANNE VAN DE VEGTE



Werkblad chakra 6

Ik wil dat mijn leven er [vul in] uitziet en aanvoelt op het gebied van:

mijn relaties & omgeving

 

 

 

mijn spiritualiteit & essentie

 

 

 

mijn creativiteit, leren & ontwikkeling

 

 

 

mijn lichaam & ontspanning

 

 

 

mijn business

 

MANIFESTEER EEN GEZONDE, WELVARENDE BUSINESS / ANNE VAN DE VEGTE



Werkblad chakra 6

Mijn redenen, weerstand, obstakels die in de weg staan om mijn dromen te realiseren op het

gebied van:

mijn relaties & omgeving

 

 

 

mijn spiritualiteit & essentie

 

 

 

mijn creativiteit, leren & ontwikkeling

 

 

 

mijn lichaam & ontspanning

 

 

 

mijn business
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Werkblad chakra 5

Bepaald de 5 woorden waaraan je wilt dat je business herkent wordt.

1.

2.

3.

4.

5.

 

Schrijf met elk woord 1 zin die begint met 'mijn business streeft ernaar....'

1.

2.

3.

4.

5.

 

Schrijf met elk woord 1 zin die begint met 'mijn business weigert om...'

1.

2.

3.

4.

5.
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Werkblad chakra 5

Schrijf in twee/drie zinnen welke waarde je voor wie levert inclusief je kernwoorden + hun betekenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk wat de meest nuttige feedback is die je kunt krijgen als je dit deelt
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Werkblad chakra 4

Schrijf op wie je kent en wie je wilt leren kennen

 

 

 

 

 

 

Brainstorm wie jou zou moeten kennen?

 

 

 

 

 

 

Bedenk en voel wie je ideale klant is en wat zijn/haar verlangens, behoeften + zorgen zijn
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Werkblad chakra 3

Stop-Doing-List - kies voor wat je meer ruimte geeft.

Ik stop - per direct - met:

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶

 

▶
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Werkblad chakra 2

Schrijf je kwaliteiten, die je als kind had en teruggehouden hebt, op.

★

 

★

 

★

 

★

 

★

 

★

 

 

Bepaal hoe en waar je deze kwaliteiten weer ten goede gaat inzetten in je business. 

Gebruik ze voor je onderscheidende en unieke positionering, deze kwaliteiten maken je immers uniek.
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Werkblad chakra 1

Projecten met een open eind/zaken die ik echt nog moet afronden + hoe ik me voel als ik ze afrond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acties die ik onderneem om open eindjes, waar ik me goed bij voel, af te maken:
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Werkblad chakra 1

Mijn bedachte verhalen rondom geld uitgepluisd

zelfbedachte verhaaltjes om je te beschermen, bewust of onbewust meegekregen verhaaltjes van je

ouders of omgeving. Schrijf ze op, laat maar komen en onderzoek ze. Zijn ze echt waar? Wat als ze niet

waar zouden zijn? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Welk verhaal werkt wel voor jou?
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Werkblad chakra 1

Mijn gedachten over de waarde die ik zelf lever

 

 

 

 

 

 

 

Zicht op mijn financiële situatie; zet op een rij (of zoek direct uit)

gemiddeld maandelijks & jaarlijks inkomen

gemiddeld jaarlijkse uitgaven en gemiddelde maandelijkse uitgaven (opgedeeld

van primaire behoeften naar luxe aankopen)

gewenste inkomen komend jaar

grootste obstakel om geld te verdienen

grootste obstakel om uitgaven te beheersen

bedrag dat ik minimaal nodig heb

acties om dit bedrag binnen te brengen op [datum]

a...........[SMART-geformuleerde actie]

b...........[SMART-geformuleerde actie]

c...........[SMART-geformuleerde actie]

 

MANIFESTEER EEN GEZONDE, WELVARENDE BUSINESS / ANNE VAN DE VEGTE



Werkblad chakra 1

Waar ik dankbaar voor ben m.b.t. geld

♡

 

♡

 

♡

 

♡

 

♡

 

♡

 

Mijn voornemen om te delen in mijn overvloed - hoe klein ook -
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