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31 dagen om de frequentie van je vibratie te laten stijgen. 

Specifieker “ Het geld naar je toe laten stromen” 

• Als je meer geld in je leven wil halen 

• Als jij je vibratie omtrent geld wil veranderen om op die manier meer geld 

naar je toe te halen 

• Als jij een sterk verlangen hebt om dingen waar te maken 

• Als je een gevoel van te weinig hebt.  

Een uitdaging van 31 dagen 

Wanneer is deze uitdaging voor jou? 
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Deze challenge werkt niet als jij haatgevoelens hebt, 

boos bent of uit op wraak. 

Heel erg diep in de put zit, vergaat van angst. 

Diep verdrietig of wanhopig bent en je alle eigenwaarde bent verloren. 

Ook jaloezie zal deze uitdaging teniet doen. 

Indien jij je herkent in bovenstaande beschrijving en je wil toch stappen zetten, 

stuur me dan een privéberichtje, dan kijken we samen hoe we jouw vibratie 

omhoog krijgen op een minder heftige manier. 

Wanneer is deze uitdaging niet voor jou? 
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Als jij steeds bezig bent met onbetaalde facturen. 

Rekeningen die klaar liggen om te betalen en je blijft je daar zorgen over 

maken, 

dan is dat je vibratie. Het universum zal je daar meer van geven. 

Meer facturen, een boete, een herinnering, of iets wat je al lang vergeten was. 

Er zullen onvoorziene dingen gebeuren als een toestel dat stuk gaat en 

vervangen moet worden. Een ziekte die geld kost aan medicijnen, je kan het zo 

gek niet bedenken. Het lijkt soms of je vervloekt bent. 

Dit kan niet veranderen zolang je steeds dezelfde gedachten en gevoelens hebt 

over dat geld. 

Besef dat deze uitdaging jouw redding kan zijn om te shiften. 

Alles is vibratie
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Voor je van start gaat met deze uitdaging kan je best met jezelf iets afspreken 

Jij hoeft niets te doen. Als je het doet is het je eigen keuze. 

Wat spreek jij met jezelf af? 

Bepaal het aantal dagen dat je deze uitdaging echt wil gaan volgen. 

Eén keer dat vast staat kan je van start en weet je dat je het gaat volhouden tot 

jouw gekozen dag. 

Neem notitie, via de voorziene werkbladen bij deze uitdaging. 

In een boekje of in een document op de computer. 

Ga met overtuiging deze uitdaging aan. 

Ik wens je veel succes. 

Een afspraak met jezelf
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Door bezig te zijn met leuke dingen en te geloven dat je ze nu werkelijk kan 

kopen, ga je dromen. 

Dagdromen is één van de beste manieren om dingen in je leven te halen. 

Dromen alsof het waar is en het ook voelen. 

Dit trekt de frequentie van je vibratie op. 

Je onderbewuste noch het universum kunnen daar onderscheid in maken. 

Als jij voelt alsof je iets hebt of kan, zal het zich in realiteit omzetten. 

Daarom is ‘in iets geloven’ zo sterk. 

Als jij gelooft dat deze uitdaging zal lukken, 

is de kans dat het werkelijk wonderen voor je zal doen 98%. 

Als jij niet de moeite doet en meedoet zonder inzet kan je beter niet starten. 

Zonder geloof en inzet dat het zal lukken ligt het percentage onder de 10% 

Wees daar gewoon van bewust. 

Het universum en het onderbewuste om de tuin leiden



Spiegel
Ontmoet jezelf in de

 
Verhoog je vibratie in 31 dagen

Tijdens de 31dagen zal er van alles gebeuren. 

Zo kan het zijn dat je hier of daar onverwachte meevallers hebt. 

Opslag krijgt, een extra verkoop plaatsvindt, je geld vindt.. 

kleine dingen die erop duiden dat er echt iets aan het veranderen is. 

Bezig zijn en blijven met geld,virtuele aankopen doen. 

Het zal zichtbaar worden in je fysieke wereld. 

Dat noemt ‘een manifestatie’. 

Jij zal een ander leven voor jezelf manifesteren als je op de juiste frequentie 

blijft vibreren. 

Je kan alles kopen. 

Waar je vroeger naar iets keek en dacht: “Dat is te duur” 

Je de pijn en het verdriet voelde omdat je het niet kon kopen. 

Nu kan je dromen en alles wat je wenst in je droomwereld halen. 

Verloop van de uitdaging
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Gudrun Van Overberghe 

Brusselstraat 312 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel / 02 466 38 38 

GSM / 0498 28 17 07 

edel-wijs@telenet.be 

www.edel-wijs.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik voor jou de juiste persoon ben? 

Aarzel dan niet, en neem contact op. 

Het leven is te kort om ongelukkig rond te lopen 

 

Aangeboden door


