
Eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd wat de Masterclass over
financïen bij jou teweeg heeft gebracht. Gaf het je bv een gevoel van:
pffff   hoe moet ik dat nou allemaal voor elkaar krijgen.. Of meer een
gevoel van: oh heerlijk, nu heb ik een tool waar wat ik wat mee kan!

Alles is mogelijk natuurlijk het hangt af waar jij nu staat ten opzichte
van wat je wilt.

Bedenk dat je je eigen unieke route bepaalt aan de hand van wat het
beste voelt voor jou! In de masterclass heb ik al uitgelegd hoe je de
Make the Most of Now methode toepast maar voor de duidelijkheid zal
ik het hier ook uitschrijven.

Stap 1.
Welke kleine, simpele actie kun jij NU ondernemen waardoor jij je heel
iets beter voelt over geld, over jouw financiële situatie?

Zorg ervoor dat het een actie is waarvan je 99% zeker weet dat je hem
uit kunt voeren en als het om een repeterende actie gaat zorg dan dat
je zeker weet dat je dit volhoudt! Dit is namelijk cruciaal voor het
resultaat.

Stap 2.
Ga ervaren wat deze actie met je doet. Hoe voel je je door het
uitvoeren ervan? Voldaan? Trots? Opgelucht dat je nu een eerste stap
gezet hebt?
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Ga bewust genieten van dit gevoel! Want het is niet de  actie die je
verder helpt, maar de hogere vibratie die het jou geeft!
Je weet dat het tijd is voor de volgende stap als dit fijne gevoel
afneemt. Misschien baal je daarvan maar bedenk je dan dat je juist
daardoor gemotiveerd bent om een volgende stap te nemen zodat je
weer helemaal opnieuw dat heerlijke voldane en trotse gevoel over
jezelf krijgt.

Stap 3.
Wat is dan de volgende kleine stap, waarvan je zeker weet dat je hem
volhoudt en kunt uitvoeren waardoor je je weer iets beter voelt over
jouw situatie? Waardoor er wellicht een kleine last van je schouders
valt?

Stap 4.
Geniet van het gevoel van deze nieuwe actie en buit het lekker uit. 
 Milk it! zegt Abraham Hicks altijd.
En vanaf nu is dit het stappenplan dat je steeds weer doorloopt en ga
je ervaren dat je je steeds wat beter gaat voelen en tja....dan kan het
niet anders dan dat de leuke financiële meevallers zich gaan
manifesteren.


