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Over Anke
Ik ben Anke. Magisch Leven &
Ondernemen trainer. Het is mijn missie
om jou te helpen je te herinneren wie
het is dat je bent. Te pntdekken wat je
hier op aarde te doen hebt. En te gaan
doen!
 
Je mooiste leven creëren! Een Magisch
leven! Een leven vol vrijheid, passie en
plezier. 
 
3 jaar geleden heb ik mijn baan als
diëtist opgezeggd en ben ik voor mezelf
begonnen. En daar heb ik nog geen
seconde spijt van gehad. Het enige
waar ik spijt van heb is dat ik dit niet
veel eerder heb bedaan. Maar ik durfde
niet. 
 
Waarom niet? Omdat ik worsteldemet
de bekende vraag:

Hoe komt het dan met geld?!
 
Nou. Het kwam prima met geld! Toen ik
eenmaal de stap had gezet zat ik binnen
3 maanden weer op het inkomen dat ik
had toen ik nog in loondienst werkte. En
dat is sindsdien alleen maar gegroeid. 
 
Dat is niet vanzelf gegaan. Daar heb ik
het werk voor gedaan. Het innerlijke en
het uiterlijke werk. Beiden zijn
belangrijk! 
 
En het innerlijke werk dat ik heb
gedaan? Ik werk met verschillende
technieken en strategieën. En 1 daarvan
is? Affirmaties! In dit ebook vind je 44
affirmaties die ik gebruikt heb, en nog
steeds gebruik, om meer geld aan te
trekken! 

W W W . A N K E V A N O M M E N . N L

https://www.instagram.com/ankevanommenxx/
https://www.facebook.com/dekunstvangelukkigzijn/
https://www.youtube.com/channel/UCymupV_T2vPpa7RXq146_Uw/featured?view_as=subscriber


Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit
om

vrouwen die  weten dat ze meer in hun mars hebben en
zich afvragen: ‘is dit het nou’

te helpen
te verbinden met wie het is dat je werkelijk bent,

en
te ontdekken wat het is dat jij hier op aarde te doen hebt

en
het leven en / of bedrijf creëert dat je wilt!

 
Zodat ook jij

het leven van je dromen gaan leven.
 

Een magisch leven!
 

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen.
 

Zodat ook jij het leven kan leven waarvoor je bestemd
bent!



Waarom affirmaties?

 Om het leven te creëren wat je wilt, zal je de persoon moeten worden
die je zou zijn. Als je al had wat het is dat je wilt hebben.
 
Wil je dus meer geld aantrekken? Dan zal jij dus eerst meer geld
moeten zijn. Aan de binnenkant. In de energie. 
 
Van de buitenkant? Jouw fysieke wereld. Is altijd een afspiegelen van
de binnenkant. Want er in jou gebeurt. 
 
En met de binnenkant bedoel ik: gedachten, gevoelens, emoties en
overtuigingen.
 
Die bepalen wie jij bent. En dat bepaald weer wat het leven je terug
geeft. 
 
En hoe verander je dit? Hoe verander je wat je bent? Hoe zorg je er voor
dat je andere gedachten gaat denken, waardoor je andere gevoelen en
emoties gaat ervaren, andere overtuigingen krijgt. 
 
En daardoor andere dingen in je leven binnentrekt?! Of te wel. Meer
geld aantrekt! 
 
Affirmaties! 
 
Affirmaties helpen om nieuwe gedachten in je onderbewustzijn in te
prenten. Waardoor je binnenkant verandert. En je een nieuwe
buitenkant gaat creëren! 
 
Check ook zeker de bijbehorende video training waarin ik dit proces
dieper uitwerk. 
 
Hier volgen de 44 affirmaties om meer geld aan te trekken! 



44Affirmaties om meer geld
aan te trekken

 1. Ik ben rijk
 
2. Ik ben overvloed
 
3. Ik ontvang …..€ per maand met gemak en vanuit flow door te doen
waar ik van houd. 
 
4. Ik ben een geld magneet. 
 
5. Ik ontvang zo gemakkelijk geld. 
 
6. Ik houd ervan hoe gemakkelijk ik geld ontvang. 
 
7. Meer en meer geld stroomt er elke dag mijn leven binnen.
Gemakkelijk en moeiteloos. 
 
8. Ik houd van geld. 
 
9. Geld houd van mij.
 
10. Ik heb altijd meer dan genoeg geld voor al mijn verlangens en
behoeftes en houd ook altijd een overvloed aan geld over.



 11. Mijn inkomen neemt elke maand toe. 
 
12. Vanuit alle kanten stroomt er geld mijn leven binnen. 
 
13. Ik ontvang geld terwijl ik slaap. 
 
14. Hoe relaxter ik ben hoe meer geld ik ontvang. 
 
15. Hoe beter het gaat hoe beter het blijft gaan. 
 
16. Hoe meer geld ik ontvang hoe meer geld ik blijf ontvangen. 
 
17. Geld is liefde. 
 
18. Geld houdt van mij en wil mij dienen.
 
19. Geld stroomt constant van alle kanten mijn leven binnen. 
 
20. Ik ben super rijk!
 
21. Ik heb mezelf toestemming gegeven om rijk te zijn. 
 
22. Ik betaal altijd al mijn rekeningen op tijd en houd ook altijd een
overvloed aan geld over. 
 
23. Ik ben goed genoeg omdat ik ben. 
 
24. Ik doe er toe omdat ik ben. 
 
25. Ik ontvang geld omdat ik ben. 
 
26. Het is leuk en gemakkelijk voor me om mijn geld te laten groeien. 
 
27. Het is leuk en gemakkelijk voor me om nieuwe dingen te leren over
geld. 



28.  Ik maak altijd geweldige geld beslissingen. 
 
29. Geld houdt van mij, bewondert mij en wordt op een magnetische
wijze naar me toe getrokken. 
 
30. Ik doe zoveel goede dingen met mijn geld.
 
31. Ik ben een rijke vrouw. 
 
32. Het is spiritueel verantwoord om rijk te zijn. 
 
33. Ik ben dankbaar voor alle liefde en overvloed die ik elke dag
ontvang. 
 
34. Ik ben dankbaar voor elke cent die ik verdien. 
 
35. Ik kan vragen om zoveel als ik wil en het wordt met gemak aan me
bezorgd. 
 
36. Ik ontvang zoveel geld elke dag, zo gemakkelijk, het maakt niet uit
wat ik doe. 
 
37. Elke cent die ik uitgeef komt altijd tienvoudig of meer bij me terug. 
 
38. Hoe meer ik geef hoe meer ik ontvang. 
 
39. Ik heb toestemming om te zijn, doen en hebben wat ik wil.
 
40. Door rijk te zijn en geld uit te geven inspireer ik anderen en help
hen ook het leven van hun dromen te creëren. 
 
41. Alles werkt altijd perfect voor me uit.
 
42. Ik kan alles manifesteren wat ik wil op elk moment dat ik het wil.
 
43.  Mijn diensten zijn van grote waarde en verdienen het om royaal
gecompenseerd te worden. 
 
44. Ik sta mezelf toe om te ontvangen. Gemakkelijk!



Genoten van dit ebook en klaar voor de volgende stap? Meld je dan nu aan voor De Wet van
de Aantrekking voor je laten werken video training!

 
Heb je het gevoel dat je alles al geprobeerd hebt maar lukt het je niet om de code te kraken?

De Wet van de Aantrekking voor je te laten werken?! Ik snap het. Want daar was ik ook.
 

Het probleem? Je bent naar de verkeerde kant aan het kijken! En dat is het enige wat je hoeft
te veranderen! En als je dat ziet. Dat snapt. En dat leeft! Dan verandert anders!

 
En hoe dat precies werkt? En hoe ook jij dit voor je kan laten werken?! Dat ga ik je laten zien!

In de video training De Wet van de Aantrekking voor je laten werken!
 

Ga naar   https://ankevanommen.nl/wetvandeaantrekking
Of klik op de button hieronder!

Hoe nu verder?

JA DIT WIL IK! 

https://ankevanommen.nl/wetvandeaantrekking

