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GELD MANIFESTEREN

Met hulp van de engelen

3

WERKBOEK

MONEY BLUE PRINT



In jouw money blue print staat geschreven wat jouw relatie is

met geld. Hoeveel geld je zal verdienen. en op welke manier.

Hoeveel geluk je hebt met geld manifesteren of misschien niet.

En ook wat jouw geld plafond is!

De toekomst staat niet vast. Je bent je eigen creator van je

eigen  leven en het is mogelijk om je money blue print te

herschrijven! Maar hoe doe je dat?

Als eerste mag jij nadenken over de vraag wat je graag wil

manifesteren. Wat is je wens? 

Hoeveel geld wil je manifesteren? En dat niet alleen, ook mag

je nadenken over je levensstijl. Waar wil je wonen. Hoe ziet

jouw meest ideale leven er uit? Kortom, als jij aan overvloed

denkt, hoe abundant mag jouw leven zijn?
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INLEIDING

JOUW MONEY BLUE PRINT



Tijdens het 3e webinar ontvang je een healing op afstand en

wordt je money blue print herschreven met hulp van de

engelen. Jij mag tijdens de healing op afstand uitspreken wat

je graag wil manifesteren in de toekomst. Hou je niet in als je

je wens uitspreekt. Je mag groots denken!

De vraag is dus wat je wil graag manifesteren, hoeveel

abundance wil je in je leven? Ik ben erg benieuwd! Leuk als je

ook de tijd neemt om een visionboard te maken van je meest

ideale abundant leven!
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INLEIDING



Sluit je ogen. En vraag aan je spirit team en de engelen of ze

naast je willen staan. Maak je hoofd helemaal leeg. En denk

nergens aan. Beantwoord de volgende vraag: Als alles mogelijk is

en er zijn geen grenzen, hoe e ziet jouw meest ideale leven er uit?

Wat wil je graag manifesteren?

Hoeveel geld wil je manifesteren? Wat is je levensstijl? Waar wil

je wonen. Hoe ziet jouw meest ideale leven er uit? Als jij aan

overvloed denkt hoe abundant mag jouw leven zijn?

Je mag alles opschrijven wat er in je opkomt. Denk er niet te lang

over na en laat je leiden door je intuïtie. En stop pas met

schrijven als je geen inspiratie meer hebt!

WERBOEK 

MONEY BLUE PRINT
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BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN 

VRAAG 1
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WERKBOEK
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VRAAG 2
Lees alles nog een keer terug en haal 10 kernwoorden uit je tekst. 
Van deze kernwoorden mag je een nieuwe mantra maken.

Bijvoorbeeld: 'Ik ben rijk, en gezond en ik leef in een woonboerderij en mijn
werk is mijn hobby. Alles wat ik aanraak verandert in goud. Mensen van wie
ik hou zijn intens gelukkig en ik ook.'!

Deze mantra mag je dagelijks zeggen. Leer het uit je hoofd of sla het op in
je telefoon als screensaver! 
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MONEY BLUE PRINT

Opdracht 3 
Maak een visionboard van je meest ideale leven. Verzamel foto's van
printerest of uit tijdschriften en plak ze op een groot vel papier of canvas
bord. Zorg ook voor je favoriete quotes, affirmaties of je eigen mantra! 

En hang het op een plek waar jij er dagelijks naar kan kijken. Een
visonboard kan je helpen om nog sneller je dromen te manifesteren. 
Het is een krachtige reminder welke richting je op wil gaan met je leven. 

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
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