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YESSSS! De allereerste module! 

Money, money, money. I love freakin’ money! 

En dat is wat we in deze training gaan doen. We gaan jouw relatie met Geld

verbeteren. We gaan het stap voor stap liefdevoller, beter en mooier maken. 

Let’s dive into the Magic of Moneyyy!  

Zodat jij het leven van jouw dromen kan gaan leiden. Of die ene auto kan

kopen. Offff als startende ondernemer meer inkomen gaat. Of als carrière

vrouw meer geld verdienen.. Dat kan Geld allemaal mogelijk maken.

Maar alles start bij wat jij denkt over Geld.

En als dat negatief is dan hou je Geld bij je vandaan. 

Ik zal je iets meer uitleggen over mijn verhaal over Geld. De minder leuke en de

leuke kant.. 

Dit is heel persoonlijk en dat wil ik wel graag met je delen. Ik voel me veilig om

dit met jou te delen, vind het ook heel spannend,  maar ik geloof er in dat jij

hier ook weer van kan leren. 

Mijn relatie met Geld was niet altijd goed. Hell no, alles behalve juist. Ik had

vroeger wel altijd spaargeld, maar dat kwam omdat ik er aan vast hield. Ik was

bang dat als ik geld uitgaf dat het niet meer terug kwam. Ik kocht nooit hele

dure dingen en zei ook vaak nee op uitnodigingen als het veel Geld kostte. 
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Toen ik jong was hield ik van Geld op een hele verkeerde manier. Zoals

een stalker van zijn prooi houdt. 

Ik had continue mijn oog op Geld, zoals een havik. Ik gaf het uit zoals het oké

was voor mij. Ik legde heel veel van mijn inkomen opzij en als er een keer wat

vanaf moest, dan ging dat met veel pijn en moeite. 

In die tijd bleef ik maar hangen op 1.000 euro spaargeld. Het gekke was: elke

keer als ik er iets overheen ging, dan kreeg ik weer een rekening of iets anders

geks waardoor ik weer op die 1.000 euro uitkwam. 

Het werd zo duidelijk dat ik er op een gegeven moment wel naar MOEST kijken.

Het klopte niet. Het was zo raar en het gebeurde elke keer. Dan had ik 1200

euro en dan kwam er een rekening binnen van 200. Of dan had ik 1500 euro

en had de hond iets wat precies 500 euro kostte en waardoor ik elke keer weer

op die 1000 euro kwam. 

Ik begreep er geen reet van.. (Nu jaren later weet ik dat het kwam door mijn

mindset en door wat ik vond dat ik verdiende. Wat ik waard was.)

Geld was iets raars voor mij. Ik begreep het niet. Ik had ook nooit geleerd hoe

ik er goed mee moest omgaan en daarbij had ik geen goede voorbeelden in

mijn omgeving. 

En ik was ook heel gierig. Ik gaf Geld niet graag uit. Al helemaal niet aan

investeringen, leuke uitjes of vakanties. Dat vond ik allemaal maar niks. Ik had

het liever bij me, op mijn spaarrekening staan. Want dat voelde veilig. 

Dat kan jij misschien ook wel hebben. Geld kan jou veilig of heel onveilig laten

voelen. En dat komt niet door Geld, maar dat komt door het oordeel wat jij

erop legt. 



Jarenlang hoorde ik om mij heen: Geld is moeilijk. Geld is slecht. Geld

groeit niet aan bomen. Je kan niet alles hebben wat je wilt. 

Alleen maar negatieve dingen hoorde en zag ik als het ging om Geld.  

Ik groeide vroeger op in een omgeving waar we niet veel Geld hadden. Ik zat

op paardrijden toen ik 12 was en werd vaak apart genomen na de les waarin

de eigenaresse zei dat mijn contributie weer niet betaald was. En of ik dit kon

overleggen met mijn ouders. 

Of toen ik 14 was stonden de deurwaarders voor de deur om te vragen of mijn

ouders thuis waren en of ik kon doorgeven dat de huur al maanden niet

betaald was. Op een gegeven moment gebeurde het zo vaak, dat ik de deur

niet eens meer open deed. 

We gingen van huis naar huis. We werden uit elk huis gezet, omdat de huur

niet betaald werd. Er werden schulden gemaakt. En de deurwaarders bleven

maar komen.. 

Als jong meisje verloor ik elke keer dat veilige gevoel van een huis en de

stabiliteit. Omdat we van huis naar huis gingen, kon ik nergens echt settelen. Ik

had het idee dat we er toch weer uit gingen en hierdoor leefde ik vaak in angst.

Ik verdoemde Geld en ik had er niets positiefs over te zeggen, omdat ik dacht

dat daar de schuld lag. 

Ik dacht dat als je veel Geld zou hebben, dat dit het allemaal zou oplossen. Dat

je je dan veilig voelt, stabiel voelt. En dat je geen uitdagingen meer tegen komt.

Dat Geld alles zou oplossen.. 

 



Dus ik dacht toen ik ging werken – ik ga ook flink sparen. Als er iets gebeurd

dan staat er in ieder geval iets op mijn spaarrekening. Dat gaf mij ook tijdelijk

een goed gevoel. 

Maar toch loste dit niets op. IK bleef me onzeker en onveilig voelen als het ging

om Geld. Dus het lag daar niet aan. Ik had een veilig gevoel in mezelf nodig en

een positieve mindset hierover.

Daar lag het echte werk. Het echte werk lag in de negatieve gedachtes over

Geld ontdekken en die omdraaien. Nieuwe gedachtes, gevoelens en gedrag

neerzetten.

Jaren heb ik geleefd in een negatieve wereld over Geld. Jarenlang bleef ik

hangen in mijn inkomen, in mijn spaargeld en in hoe ik mijn leven leidde. Alles

wat nét genoeg. 

Tot ik ging ondernemen. Ik had al jaren een droom om een eigen bedrijf te

hebben. Hoe dat tot stand is gekomen zal ik achterwege laten, maar door het

ondernemen moest ik nu anders met Geld omgaan. Er kwam lang niet zo veel

Geld binnen in het begin en hier is mijn Geld reis begonnen.. 

De reis die ervoor heeft gezorgd dat ik als mens zo enorm gegroeid ben. Dat ik

dingen heb gedaan die way out of my comfort zone lagen en waardoor er Geld

is gaan binnen stromen in getalen die ik niet voor ogen durfde te houden. 

Geld was altijd een struggle voor mij, maar die struggle is nu voorbij. Het zit

alleen nog in het Ego wat soms naar boven komt. Het zal altijd een reis blijven,

maar de basis is stabiel en overvloedig nu. In het afgelopen jaar is er al zo veel

veranderd voor mij in positieve zin; waardoor ik weet dat het alleen maar beter

en beter gaat worden. 



Als je eenmaal met de magie van Geld gaat werken en je begrijpt het spel;

dan zal je niet meer snel terug gaan naar die struggle van te weinig hebben.

Behalve als je je continue er op blijft focussen..

De struggle werd bij mij minder doordat ik stuitte op een paar tools van een

ondernemer die heel veel Geld verdiende. 

En doordat ik meer en meer ging geloven in mezelf. 

En ging denken dat ik het waard was om veel geld te ontvangen! 

En toen kwam het idee om deze training te maken. Ik voel al jaren dat ik het wil

hebben over Geld. Dat ik andere vrouwen wil helpen om veel Geld te

manifesteren, maar ik durfde het toen nog niet. Omdat ik nog niet stond waar

ik wilde staan.. Ik voelde me dan nog een bedrieger om het te hebben over

Geld terwijl ik zelf nog struggles had. 

Maar nu sta ik wel waar ik wil staan. Waardoor ik met vertrouwen de tools kan

mee geven die écht werken. Ik heb zo veel geprobeerd, maar de helft is echt

bullshit. 

De mensen die het delen zijn er zelf nog niet eens, heb ik gemerkt. Dus neem

ook niet klakkeloos van alles iedereen aan. Hell no, stel zelfs je vragen als ik

iets deel. Volg je gevoel in alles! 

Maar doordat ik de tools ben gaan toepassen in deze training, zijn er het

afgelopen jaar deals binnen gekomen van 1800 euro. Dagen waarin er 1100

euro werd verdiend of wat er gewoon binnenkwam. Spaargeld wat als een

maniak omhoog schoot van de 2k naar de 9k. 250 euro wat ik ineens kreeg.

Een financiële meevaller van 900 en 4000 euro. Geld wat ik ALTIJD terug krijg.

4k en 6k inkomingsmaanden en wat ik nu eindelijk als doel durf te stellen: 10k

inkomingsmaanden. 



En dat is niet om dik te doen of om op te scheppen. Helemaal niet. 

Dat is om te laten zien dat je van geen Geld op de bank, ook naar deze

bedragen kunt gaan. Als je maar je money mindset gaat aanpassen! En nog

steeds doe ik dat elke dag. Geld moet je leren aantrekken. Geld is verlegen en

dat moet je verleiden. Je moet het spel kennen. De juiste tools gebruiken en

dan is alles mogelijk. 

In deze reis heb ik zo belachelijk veel waardevolle lessen over Geld geleerd en

ik ben er nog niet eens,  (want je als jij jouw doel behaald hebt en je leert hoe

makkelijk het is, dan wil je nog meer en dat is juist goed!) maar ik ga jou de

meest waardevolle lessen mee geven. Lessen die voor mij van geen Geld op de

bank naar die bedragen van net gegaan zijn, lessen die sowieso alles voor jou

kunnen veranderen. 

En ik zeg inderdaad ‘kunnen’, want dit alles werkt – maar alleen als jij het werk

doet! 

De magie van Geld werkt, maar alleen als jij komt opdagen. 

Dus tof dat je er bent. Ik ben nu al trots op je! Ik hoop dat je iets gehad hebt

aan mijn verhaal en daar al wat waardevolle lessen uit hebt kunnen pikken. 

Laten we lekker gaan beginnen met de eerste module van deze waardevolle

training! We gaan: 

⭐ Jouw Geld doel concreet maken en 

we gaan erachter komen wat jij nou écht wil.

⭐ Samen een tool gebruiken om achter 

negatieve Geld gedachtes te komen.

⭐ Samen krachtige manifestatie tips en tools

gebruiken die alles voor jou gaan veranderen!



Geld is verlegen en dat moet je

leren verleiden. 

Wanneer jij constant met positieve

gedachtes en gevoelens aan jouw

Gelddoel denkt dan ben je

verleidingsspel op de juiste manier

aan het spelen! 

T E S S A  B R E H M



CAFÉ VIGILATTE PRESENTEERT

 
BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN? 

EN BEN JIJ  ER KLAAR VOOR OM JOUW GELD
VERHAAL POSITIEF TE VERANDEREN? 

ZODAT JIJ  JOUW DOELEN OF DROMEN WAAR
KAN GAAN MAKEN? 
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OM TE LEREN HOE JIJ GELD KUNT AANTREKKEN ALS EEN MANIAK MAAK DAN GEBRUIK VAN
DE UITNODIGING HIERONDER OM DE TRAINING COMPLEET AAN TE SCHAFFEN.

⭐ JE GAAT LEREN HOE HET SPEL VAN GELD MANIFESTEREN WERKT. 
HOE JE HET KAN VERLEIDEN EN DAARMEE JOUW DOELEN EN DROMEN WAAR KUNT MAKEN. 

⭐ JE KRIJGT TOOLS, MANIFESTATIETIPS, TRUCS EN INZICHTEN MEE. 
JE LEERT HOE JE JOUW MINDSET GEMAKKELIJK KAN VERANDEREN. 

⭐ JE KOMT DAARBIJ OOK IN EEN FB COMMUNITY TERECHT MET VROUWEN DIE 
HETZELFDE ALS JOU WILLEN, ZODAT WE ELKAAR KUNNEN HELPEN EN STEUNEN 
IN HET PROCES. DIT LEVERT MAGISCHE RESULTATEN OP! 

⭐OOK WORDEN ER ELKE TWEE WEKEN LIVE Q&A'S GEGEVEN, ZODAT JIJ ZEKER WEET 
DAT JE OP DE JUISTE WEG BLIJFT EN NIET GAAT TWIJFELEN OF ONZEKER WORDT. 
DIT GAAT JOU PERFECT VERDER HELPEN IN JOUW GELDDOEL EN HET MANIFESTEREN
ERVAN. 

⭐ EN ALS BONUS, ALS JE NU MEE DOET, KRIJG JE: DE SPIRITUELE LESSEN VAN GELD, 
DE WETTEN VAN SUCCES EN HOE JE KUNT SAMENWERKEN MET HET UNIVERSUM OM ALLES
TE ONTVANGEN WAAR JE NAAR VERLANGT.  

IT WILL BLOW YOUR FREAKIN’ MIND!! EN HET ZAL JOUW LEVEN POSITIEF VERANDEREN!

STAP IN DE MAGIE VAN GELD EN LEER VANDAAG NOG HOE JE HET KAN AANTREKKEN ALS
EEN MANIAK!

https://www.mindandfeeling.nl/%20product/magie-geld
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