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Ben je na het volgen van de
masterclass toe aan de volgende

stap en wil je met mij werken?

Dat kan! Ik verwelkom je graag in
het programma Ontwikkel JOUW

Money Flow. Tijdens de
masterclass vertel ik hier meer
over en doe ik je ook nog eens

een mooi aanbod. 

Wil je nu al meer weten? Kijk dan
hier:

https://moneymindacademy.nl/m
oneyflow

Des te beter je jezelf leert kennen, des te rijker en
gelukkiger je wordt.

ADINE FABER-VERSLUIS

”“

Houd dit werkboek bij de hand
en maak aantekeningen. Van wat
je hoort, maar ook van de dingen
die je triggeren (=waar eigenlijk
direct het stemmetje in je hoofd
op reageert, vaak negatief ;-) ). 

 
Lees je aantekeningen na afloop
van het werkboek nog eens door
en noteer voor jezelf minimaal 2

belangrijke lessen en
actiepunten.

Sinds 2007 online ondernemer. Van
tekstschrijver/vertaler naar Money Mindset
Mentor met één brandende missie: 1 miljoen
vrouwen helpen financieel vrij te worden. 

Omdat vrouwen nog steeds vaker niet dan wel
eerlijk beloond worden
Omdat vrouwen een belangrijke
voorbeeldfunctie hebben voor de komende
generaties
Omdat vrouwen hun geld veel vaker investeren
in de maatschappij
Omdat vrouwen nog steeds systematisch
gemarginaliseerd worden
Omdat vrouwen hun talenten hierdoor vaak
verborgen houden

En omdat ik mijn dochter graag wil op laten
groeien in een wereld waarin dit anders is. 

Be the change you want to see in the world.

Het is handig als je voor je de
masterclass volgt ook even de
Geldtypetest doet. Dan krijg je
direct inzicht in het Innerlijke
Geldtype dat bij jou de meest
dominante positie inneemt. 

 
Het invullen van de test kost

ongeveer 8 minuten en kun je
doen via:

https://moneymindacademy.nl/g
eldtype/

https://moneymindacademy.nl/geldtype/
https://free.moneymindacademy.nl/moneyflow/


O M G A A N  M E T
G E L D

De manier waarop je één ding doet, is de
manier waarop je alles doet. Dat betekent dat
de manier waarop je met geld omgaat, hoe je
ernaar kijkt, hoe je het wel of niet uitgeeft óók
iets zegt over de manier waarop je andere
dingen doet. 

Hoe ervaar jij geld? Hoe ga je ermee om? Volg
je een set ongeschreven regels of doe je juist
je best om af te wijken van de norm? Zit je er
strak bovenop of kijk je er liever niet naar?
Word je er blij van of juist helemaal niet?

Noteer hier voor jezelf wat er bij jou opkomt
als we het hebben over omgaan met geld.
Welke emoties komen boven? 

Deel je reactie ook in de chat.

Hoe ervaar jij
geld?



I N N E R L I J K E
G E L D T Y P E

Heb je vooraf al de Geldtypetest gedaan?
Welk type kwam daar voor jou uit? Blader
gerust even door om de omschrijvingen van
de andere Geldtypen te bekijken. Waarin
herken jij jezelf nog meer?

En met welk geldtype voel jij helemaal geen
connectie? Waar denk je dat dat aan ligt? 

Ook dat is interessant om voor jezelf eens na
te gaan.

Ligt het type ver van je af?
Heb je geleerd er iets van te 'vinden'?
Doet het je aan iemand denken op wie je niet wilt
lijken?



C A S E :  S U Z A N

De Innerlijke Schatbewaarder van Suzan had
haar een solide onderneming opgeleverd; een
mooie bron van inkomsten. 

Heel fijn, maar inmiddels begon het haar
steeds meer in de weg te staan voor meer
groei.

Ze liet zich tegenhouden door angst, door
geld machtiger te maken dan het is.
Uiteindelijk zat haar zekerheid niet in haar
geld, maar in haar eigen vermogen om geld te
verdienen. 

Wat herken jij uit het verhaal van Suzan? 

Zijn er dingen waarin jij jezelf tegenhoudt om de
volgende stap te zetten?



C A S E :
M I R J A M

De Innerlijke Supporter van Mirjam stond
altijd voor iedereen klaar. Zo erg, dat ze haar
eigen financiële zekerheid op het spel zette. 

Door haar focus te richten op anderen
helpen, vergat ze zichzelf, wat leidde tot
frustratie.

Ze ontdekte dat ze anderen - en zichzelf - veel
beter kon helpen als ze duidelijke grenzen
ging stellen en anderen ook de kans gaf om
zélf hun zaakjes op orde te krijgen.

Wat herken jij uit het verhaal van Mirjam? 

Zijn er dingen waarin jij jezelf ondergeschikt
maakt aan anderen - gevraagd of ongevraagd?



C A S E :
C H R I S T E L

De Innerlijke Free Spirit van Christel wist het
wel: creativiteit, ondernemen,
experimenteren. Overal zag ze
mogelijkheden, maar ze deed er niets mee.

Ze voelde zich klemgezet tussen
maatschappelijk geaccepteerde zekerheid en
wat ze écht wilde.

Toen ze zich realiseerde dat ze wel degelijk
geld zou kunnen verdienen met haar
creativiteit en de knoop durfde door te
hakken, begon haar energie weer te stromen.

Wat herken jij uit het verhaal van Christel? 

Zijn er dingen waarin jij jezelf tegenhoudt, omdat
anderen je vertellen dat er vast geen geld mee te
verdienen is?



J O U W  L E S

Wat zijn de twee belangrijkste lessen die jij kunt
trekken uit deze voorbeelden en welke twee
actiestappen ga jij zetten om jouw energie,
levenslust én geld weer te laten stromen?

L E S S E N A C T I E S



I D E A L I S T

Jij bent iemand met gouden ideeën, voor jezelf (ook al heb je dat niet altijd door),
maar ook voor anderen. Daar zou je flink geld mee kunnen verdienen, maar dat vind
je een uitdaging. De idealist in jou vindt geld namelijk helemaal niet zo belangrijk. Ja,
het is fijn om te hebben en om al jouw positieve projecten te kunnen ondersteunen. 

Maar in een ideale wereld stroomt het geld daar ook al voor binnen. Dan vindt
iedereen geld niet zo belangrijk en wordt er weer écht gekeken naar waarde. Probeer
je niet blind te staren op jouw visie op geld en realiseer je dat het gewoon een middel
is. Geld op zich is niet slecht; mensen gebruiken het soms voor slechte dingen. Als jij
je energie focust op het ten gelde maken van je ideeën, dan kun je anderen op een
geweldige en positieve manier beïnvloeden.



S U P P O R T E R

Anderen helpen is voor jou je tweede natuur. Of misschien wel je eerste, want je zou
sneller een ander helpen dan jezelf. Grenzeloos en gul: met tijd en aandacht, maar
zeker ook met geld. Je doet het met liefde en hoeft er niets voor terug. Maar een
beetje waardering zou eigenlijk bést fijn zijn. Daar vraag je echter niet om. En als het
spontaan gegeven wordt, wimpel je het misschien wel wat af. 

Het is misschien niet je bedoeling, maar dat heeft invloed op je relaties. Grote kans
dat je momenteel wel iemand kunt noemen die misbruik maakt van 'je goedheid'. En
dat dat je best een beetje frustreert. Een vriendelijke waarschuwing: dit verandert
niet vanzelf.



L E V E N S G E N I E T E R
Jij weet hoe je geld kunt gebruiken om van het leven te genieten. Die reclame van
L'Oréal is jou op het lijf geschreven: "Because you're worth it". Veel van jouw
uitspattingen doe je onder dit mom. Omdat je het verdient, omdat je het waard bent.
Of omdat je mensen van wie je houdt graag eens wilt verwennen. 

En als je héél eerlijk bent, geef geef je je geld ook wel eens uit om vervelende
gevoelens te onderdrukken. Gevoelens van leegheid, je niet geliefd, gewaardeerd of
gezien voelen. Alleen de gedachte aan iets niet kopen dat je graag wilt zorgt ervoor
dat je in de weerstand schiet of zelfs rebels wordt. Je bent graag vrij om je eigen
keuzes te maken. Zéker als het gaat om plezier vs. geld.



V E R B I N D E R
Financiële stress? Daar heb jij niet zo snel last van. Jij bent een echte rasoptimist en
bent ervan overtuigd dat er altijd geld beschikbaar zal zijn. Dat er altijd voor je
gezorgd wordt. 

Soms neem je dat wat te letterlijk en kom je in situaties terecht waarin anderen voor
jou zorgen, financieel gezien. Of dat je je geldzaken aan een ander uitbesteedt en er
zelf je handen vanaf trekt. Dat maakt je ook wat kwetsbaar; niet iedereen heeft
namelijk altijd dezelfde instelling als jij. Ik weet het: daar denk je liever niet bij na,
maar wist je dat je óók heel goed geld kunt verdienen door verbonden te zijn?



S C H A T B E W A A R D E R

Jij en geld lijken wel het ideale stel. Je waardeert het, je eert het, je koestert het. Je zult
nooit meer uitgeven dan er binnenkomt en je vindt het fijn om te zien hoe je
vermogen steeds verder groeit. Dat vermogen - klein of groot - maakt je echter niet
zorgeloos: je vindt het maar moeilijk te geloven dat er altijd geld is en het kan zelfs
een beetje pijn doen als je er afscheid van moet nemen. 

Wat als het opraakt? Wat als je straks blut bent? Die ideeën kunnen je stress
opleveren, maar ze kunnen je ook weerhouden van het doen van investeringen die -
want dat is een kenmerk van investeringen - je juist meer geld zouden kunnen
opleveren. Zeker als het gaat om de wat minder grijpbare investeringen, zoals die in
jezelf. Zolang je dat niet goed durft te doen, benut je eigenlijk nog niet je volledige
potentieel.



D I V A
Dankzij jouw charismatische persoonlijkheid trek je de leukste mensen en de beste
ervaringen aan. Jij pakt graag uit, zorgt ervoor dat je de aandacht trekt en je hebt een
enorme waardering voor de deuren die geld kan openen. Maar onder al die glitter en
glamour ben je misschien ook wel wat aan het overcompenseren, omdat je je in je
jongere jaren bekritiseerd hebt gevoeld. Als je écht verder wilt komen, kijk je eens
goed in de spiegel naar wat er ónder het plaatje dat je neerzet zit. 

Dat is namelijk óók een geweldig iemand. En als je dat (in)ziet, zul je merken dat je
ineens een stuk sterker wordt om je talenten ook voor anderen in te zetten. Jouw
super power: je bárst van het zelfvertrouwen en maakt altijd indruk. Bovendien kun
je anderen ook heel goed helpen om indruk te maken. Jouw uitdaging: geld uitgeven
om de schijn hoog te houden, of om je niet zo leeg, alleen of bekritiseerd te voelen.
Niet doen.



F R E E  S P I R I T

Jij bent een echte rebel, anders dan anders. Je hebt niet voor niets als enige een
Engelstalig label ;-) Daar ga je ook goed op, op net een beetje anders zijn. Je bent
enorm creatief als het gaat om manieren bedenken om geld te verdienen, maar de
balans erin houden... dat vind je minder belangrijk. En vooral ook minder spannend. 

Daardoor kun je te maken krijgen met financiële pieken en dalen. Een soort vicieuze
cirkel, want om risico's te kunnen nemen, is een beetje geld wel handig. Maar ja, van
systemen of vaste hokjes krijg je spontaan uitslag. Niets spannends aan. Dat past
toch niet bij jou? Nou... just a thought: wat als jij nu eens een klein beetje van die
tomeloze energie en creatieve talenten zou gebruiken om een stabiele basis op te
zetten. Zou je dan niet juist sky-high kunnen gaan?



V I S I O N A I R

Je bent niet te stoppen; je gooit je overal vol passie in. Als je ondernemer bent, dan
zul je door mensen in je omgeving misschien wel eens gezien worden als workaholic.
En dan is er ook nog een aardige kans dat je niet snapt waar ze het over hebben; je
doet gewoon wat je leuk vindt. Je werk ís je hobby! Wat nou, relaxen? Niets zo
ontspannend dan nog even aan je website sleutelen, wat leuke gesprekken voeren of
nog even een deal closen. 

Je succes kan indruk maken op anderen, maar waak ervoor dat je je succes als mens
niet gaat afmeten aan het saldo op je bankrekening.



Bedankt voor je
aanwezigheid & tot snel!

moneymindacademy.nl/moneyflow

https://free.moneymindacademy.nl/moneyflow/
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