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Werk voor een Manifestor 

Jij bent supersnel en bedenkt veel ideeën, maar je hebt minder energie. De ideeën komen heel snel 
tot je en daardoor zou je een enorm goede ondernemer zijn. Start before You’re ready en gaan met de 
banaan passen helemaal goed bij jou. 
 
Om ideeën de markt op de brengen en het daadwerkelijke fysieke werk niet te doen. Het is heel 
handig voor jou als je een passieve stroom van inkomsten voor jezelf kan gaan creëren. Door middel 
van een online training of een webshop. Weinig fysiek werk en makkelijk je eigen tijd in te delen. 
Werk geen lange dagen, halve dagen is meer dan genoeg voor jou. Je kan namelijk wel heel hard 
werken, maar niet te lang. Houd hier rekening mee. Hoe vind jij het juiste werk. Volg je strategie, het 
komt als idee tot je of als een download. Vol vervolgens je autoriteit en GO. 
 
Manifestor To do ’ s  
Met alleen dit lezen is fijn, waarschijnlijk al een gevoel van thuiskomen. Nu wordt het tijd voor je om 
type te belichamen. En ja… daar zitten blokkades en lagen op die jou iedere keer weer terug halen. Je 
bent die tijger in die kooi en daar buiten is het best wel een beetje spannend. Geloof 1 ding: wanneer 
jij helemaal jouw design gaat leven dan gaat alles moeiteloos en zal het leven tot je komen zoals het 
voor jou bedoeld is. Wanneer je merkt dat je er niet kan komen dan kan ik je verder begeleiden in een 
1 op 1 traject of een groepstraject om echt werkelijk weer terug te gaan naar jezelf, blokkades aan te 
pakken en het leven gaan leven zoals jij het wilt. Dat jij krachtiger wordt, gaat staan voor jezelf, 
moeiteloos en vol power jouw juiste besluiten neemt, je vertrouwen krijgt in jezelf, jezelf omarmt voor 
wie je bent en daardoor met je hele lichaam vol zelfvertrouwen zegt: Hier ben ik en niemand kan om 
mij heen. 
 
Acties die jou ondersteunen en gezond zijn voor jou:  
- Informeer anderen voordat je handelt, of je riskeert boosheid  
- Doe wat je vrijheid en vrede geeft 
 - Beweeg snel door het leven, dat is je natuurlijke staat (emotioneel als Autoriteit? Iets meer relaxed)  
- Weet wanneer genoeg genoeg is  
- Rust voldoende om een burnout te voorkomen  
- Gebruik je kracht om gezond te blijven, want anders circuleert die kracht in je lijf wat resulteert in 
burnout, angst of depressie  
- Creëer passieve stroom aan inkomsten  
- Relax voordat je gaat slapen, zorg bijvoorbeeld voor een fijn avond ritueel en lig alvast 
gestrekt/horizontaal. Ga niet te laat slapen en ga voordat je moe bent op bed. Slaap het liefste alleen, 
vooral als je partner een Generator of MG is  
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Affirmaties voor jou: 
 - Ik ben kracht en invloedrijk  
- Ik ben de koningin, doe wat ik wil en leid mijn tribe  
- Ik ben hier om actie te nemen op mijn ideeën  
- Mijn acties geven anderen iets om op te responden, daarmee neem ik mijn plek in  
- Ik informeer anderen wat ik ga doen en laat niemand mij stoppen, ook al keuren ze het niet goed  
- Wat er ook gebeurd, ik ben vrij. Vrijheid zit in mij  
- Ik doe wat ik wil, daar ben ik voor gemaakt  
- Ik ben een goede moeder, ook al is opvoeden soms een uitdaging voor mij. Ik zorg voor voldoende 
me-time en afzondering om goed op te laden  
- Ook al irriteer ik anderen onbewust, ik ben oké. De irritatie kan anderen in beweging zetten, 
daardoor creëer ik impact  
 
Controlevraag: Informeer ik mensen voordat ik iets ga doen? 
 
Is jouw huidige baan -nu je weet dat je een manifestor bent- geschikt voor jou? 

Is het mogelijk om minder te werken of langere pauzes te nemen? 

Welke conclusies kan je hieruit nemen? 

Wat ga je nu doen? 

Waar heb je nu nog moeite mee? Wat heb jij nog nodig om jouw type helemaal te belichamen? 

 

 

 

 

 

 


