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GELD MANIFESTEREN



Geld manifesteren is heel erg leuk.

Geld manifesteren is makkelijk. Ik hoef alleen maar

aan geld te denken en het geld stroomt naar me toe. 

Geld werkt voor me. Het stroomt naar me toe, altijd. 

Ik volg mijn bliss. Where my heart goes money flows. 

Geld is liefde. Ik geef liefde en geld stroomt naar me

toe in overvloed. 

Ik geniet van geld manifesteren. Ik heb veel plezier als

ik geld manifesteer. 

Alles wat ik uitgeef ontvang ik in veelvoud terug. 

Er is altijd overvloed, altijd! Er bestaat geen tekort. 

Ik open mijn hart voor abundance in mijn leven. 

Zodra ik een besluit neem om meer geld te

manifesteren komt het direct naar me toe. 

Ook al weet ik nog niet hoe ik geld kan manifesteren,

het Universum zorgt voor mij..

Alles wat ik wil bereiken gaat moeiteloos.
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Geluk staat aan mijn kant. Ik heb heel veel geluk op

alle vlakken in mijn leven. 

Ik volg mijn innerguidance om heel veel geluk en

overvloed te manifesteren. 

Ik wordt geleid naar de hoogst mogelijke uitkomst

altijd. 

Mensen hebben me lief en betalen me graag voor

mijn werk. 

Ik ontspan en leun achterover en volg mijn

innerguidance. En ik neem geïnspireerd actie als het

nodig is. 

Zodra ik om hulp vraag aan het Universum om meer

geld te manifesteren ontvang ik dit altijd.  

Ik zet mezelf in de hoogst mogelijke frequentie van

licht en liefde en ik trek geld aan als een magneet. 

Geld is geen issue meer in mijn leven. Er is altijd

overvloed aan geld. 

Geld stroomt naar me toe met gemak en plezier. 
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Hoe meer ik geniet, hoe meer plezier ik heb, hoe meer

geld er naar me toe stroomt. 

Als ik aan geld denk dan voel ik dat mijn frequentie

hoger wordt. 

Ik word gedragen door het licht. Het licht support mij

om mijn dromen te manifesteren. 

Het voelt veilig voor mij om mijn armen te openen

voor overvloed. 

Mensen supporten mij om naar een next level te gaan

op alle vlakken in mijn leven. 

Ik geniet net zo veel van geven als van ontvangen! 

Abundance is mijn geboorterecht. Geluk is mijn

geboorterecht. 

Mijn leven is gevuld met liefde, rijkdom en geluk. 

Ik spreek uit wat ik wil manifesteren en ik ontvang

hulp van het universum om mijn dromen in vervulling

te laten komen. 

Er zijn geen beperkingen meer om mijn wensen in

vervulling te laten gaan. 
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Mijn leven verloopt precies zoals ik het wens. 

Ik heb de kracht om alles te manifesteren waar ik

van droom. 

Alles werkt mee. Ik heb heel veel geluk op alle

vlakken in mijn leven.

Als ik vastloop in mijn leven, dan laat het Universum

altijd een betere oplossing zien. 

Ik zie alleen maar kansen. Voor elk probleem is een

oplossing. 

Ik word geleid naar de hoogst mogelijke uitkomst

altijd! 

Er staan duizend engelen voor mij klaar om mij te

helpen om mijn wensen in vervulling te laten gaan. 

Dank je Universum voor de liefde, healing en support

die ik elke dag ontvang! 

Het werkboek mag worden gebruikt door de deelnemers van het Healing Program 'Geld manifesteren'. 
Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven van Nina Hamburger. Het is niet toegestaan om het werkboek geheel of

gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken voor het onderwijs in welke vorm dan ook. Het materiaal mag
niet worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden zonder voorgaande schriftelijke toestemming van

Nina Hamburger. Voor alle vragen kun je contact opnemen met contact@ninahamburger.nl

 


