
Grenzen

De Geld Empowerkaart van Grenzen reflecteert je verlangen om mensen te helpen, 
echter vaak in hoge mate ten koste van jezelf. Aan de buitenkant lijkt het met je 
geldgewoonten of je het vaak opgeeft, toegeeft of bagatelliseert. Maar innerlijk heb je een 
complexe set regels waarmee je vooraf al invult wat mensen voor jouw service willen 
betalen. Je besluit vaak vooraf al dat potentiële cliënten je talenten niet waarderen voor 
een superieur tarief, waardoor jij je kansen beperkt om steeds grotere geldbedragen te 
ontvangen.

Mensen voelen vaak intuïtief aan dat jij niet onvoorwaardelijk gelooft dat jouw aanbod 
waard is wat je ervoor vraagt, waardoor zij jouw grenzen testen om te zien of je buigt of 
standvastig blijft staan. Hierdoor gebeurt (zelfvervullend) als vanzelf waarvoor jij het 
meeste bang bent: dat mensen je afwijzen. 

De uitnodiging van de Geld Empowerkaart Grenzen is je compassie en empathie voor 
anderen te ontwikkelen. Als jij eenmaal je behoefte loslaat om voor anderen te besluiten 
wat ze willen of kunnen doen, zal je de vrijheid ontdekken waarnaar je zocht.

Als je krachtig je geldgrenzen bewaakt, empower je anderen om ‘Ja!’ te zeggen tegen je 
aanbod en zal je een verbazingwekkende transformatie signaleren in je inkomen!

‘DE AANPASSER’
verlangt naar VRIJHEID

• Geeft herhaaldelijk toe als men om een 
korting vraagt

• Is niet standvastig in tarieven

• Maakt geen oogcontact als het tarief 
wordt uitgesproken

• Ruilt diensten met gesloten beurs

• Besluit vooraf al hoeveel iemand zich 
kan permitteren te betalen



De Geld Empowerkaart van Moed symboliseert je voorkeur om te dienen in plaats van 
op te vallen en eruit te springen. Je waardeert kwaliteit, maar vreest om erkend te 
worden voor wat je doet met hogere tarieven. Je rechtvaardigt dit waarschijnlijk door te 
denken dat jij je service met lagere tarieven toegankelijk maakt voor meer mensen, maar 
de waarheid is dat je bang bent voor wat er gebeurt als jij je tarieven verhoogt.

Ondanks dat jouw cliënten zeer hoog over jou opgeven, kunnen ze je passeren voor 
meer belangrijke projecten of maken ze misbruik van je. Jouw tarieven zullen hun 
respect niet afdwingen. Waarschijnlijk zal je bereid zijn lange dagen te maken en veel 
uren te werken om toch goed te verdienen, wat je makkelijker had kunnen krijgen als jij 
je tarieven verhoogt. Je grootste verlangen is alles te laten bij hoe het is, omdat dit veilig 
voor je is en je gevoel van comfort niet wordt verstoord. 

De uitnodiging van de Geld Empowerkaart Moed is om te ontdekken dat het jezelf klein 
houden je cliënten niet dient. Gebruik je tarieven om je beleving van waarde te 
vergroten en claim je persoonlijke kracht.

Als je angst ervaart om meer te vragen en ervaart dat zodra je dit wel doet er alleen 
maar goede dingen gebeuren, ontdek je een bron van innerlijke kracht, meer plezier en 
vervulling van je gaven. Plus je plukt de vruchten die een verhoogd inkomen je zullen 
brengen!

‘DE UITSTELLER’
verlangt naar KRACHT

• Verhoogt nauwelijks tot nooit de prijzen

• Is angstig om tarieven te bespreken

• Houd de prijzen laag tot medium, 
gerelateerd aan de markt

• Het duurst geprijsde (pakket) is nog 
steeds lager dan dat van anderen

• Wil niet dat de tarieven of service 
opvallen

Moed



De Geld Empowerkaart van Waard Zijn onthult je behoefte om te weten dat je goed 
genoeg bent. Het probleem is dat ongeacht hoeveel je ook weggeeft van je tijd, je 
expertise, je services, het nog lijkt alsof het nooit genoeg is en je jezelf regelmatig 
uitgeput en boos achterlaat. Terwijl je niet geneigd bent om je te laten onderbetalen voor 
je services, beloof je teveel of overlaad jij je pakketten, hiermee creërend dat de tarieven 
die je vraagt nooit genoeg zijn. Sterker nog, ‘nooit genoeg’ is een terugkerend thema 
voor jou.

Je cliënten kunnen ertoe neigen veel aandacht van je te vragen, veeleisend te zijn (ook al 
vind je ze aardig) of ze zijn nooit helemaal tevreden. Ze voelen intuïtief je behoefte aan 
om ze te willen pleasen en maken vaak misbruik van jouw generositeit. Dit uit zich in 
jou bellen in je vrije tijd, verwachten dat je onmiddellijk reageert, tegemoet komt aan 
korte deadlines of vragen, en aan meer services dan aanvankelijk is overeengekomen. In 
het verleden heb je waarschijnlijk meer componenten toegevoegd aan je pakket of dienst 
om je verhoogde tarief te rechtvaardigen. Deze strategie slurpt je tijd op, verkleint je 
marge en doet afbreuk aan je kwaliteit van leven en het realiseren van de levensstijl 
waar jij naar verlangt.

De uitnodiging van de Geld Empowerkaart Waard Zijn is de kans om oude patronen los 
te laten waarin jij jezelf continue (meedogenloos )voortstuwt. Je ontdekt dat als je dit 
doet, je een oneindige bron van creativiteit kunt aanboren, wat resulteert in nieuwe 
programma’s en diensten en een grootse impact heeft op anderen. En dat je inkomen 
groeit met buitengewone sprongen in plaats van hard te werken en kleine, nagenoeg 
onbeduidende stapjes te maken. 

Het creëren van overvloed en rijkdom in je leven begint met genereus te zijn naar jezelf. 
Terwijl je minder toezegt en je aanbod stroomlijnt, ontdek je dat echte en blijvende 
rijkdom overvloedig voor jou is weggelegd. 

‘DE PLEASER’
verlangt naar ACCEPTATIE

• Overlaad pakketten met teveel items

• Geeft diensten weg zonder er iets voor in 
rekening te brengen

• Geeft zichzelf op de kop voor niet meer 
geven of meer gedaan hebben

• Maakt zichzelf te beschikbaar

Waard Zijn



De Geld Empowerkaart van Liefde representeert je natuurlijke vermogen om geld in je 
leven aan te trekken, ook al veroorzaakt dit vaak een gevoel van ongemak. Ergens in je 
verleden heb je de gedachte geadopteerd dat mensen hier afkerig van zijn, je 
veroordelen of je zelfs mijden als ze weten dat jij meer hebt dan zij. Deze boodschappen 
komen vaak van familie, of van het gevoel dat openlijke erkenning van je rijkdom en 
status je blootstelt aan potentiële bedreiging. Je bent ook regelmatig bang dat naasten 
minder van je houden als ze weten hoeveel geld je verdient, wat je vraagt of hoeveel je 
op je bankrekening hebt staan.

Je cliënten worden aangetrokken tot je vertrouwen, natuurlijk leiderschap en vermogen 
om resultaten te creëren. Je weet intuïtief de waarde van de resultaten die je creëert, wat 
het makkelijk voor je maakt om hogere bedragen te vragen. Maar hoe meer geld er in je 
leven stroomt, hoe meer het innerlijke conflict toeneemt, wat leidt tot het onbewust 
saboteren van je financiën.

De uitnodiging van de Geld Empowerkaart Liefde is het vermogen om aan jezelf (jou) te 
tonen Dat JIJ het bent waar mensen van houden, ongeacht hoeveel geld je hebt. Hun 
acceptatie van jou was nooit een risico. In feite houden mensen juist van jou om je talent 
voor leiderschap. Zodra je je realiseert dat jouw succes anderen empoweren, geef jij 
jezelf toestemming om volledig in je kracht als leider te gaan staan. 

Wanneer jij erkent en accepteert dat jouw gemak en gratie met geld anderen dienen, 
stop je met het klein houden van jezelf, zogenaamd ter bescherming van hen, en zal je 
de vreugde ervaren van meer geld (het meer )overhouden van wat je met gemak weet te 
verdienen.

‘DE VEINZER’
verlangt naar VERBINDING

• Ervaart regelmatig cycli van overvloed of 
tekort

• Vraagt hogere tarieven maar heeft vaak 
geen geld

• Is geneigd te worden uitgebuit of te hoge 
tarieven te betalen

• Vraagt minder dan mogelijk om geen 
oproer te veroorzaken en wordt later boos 
op zichzelf

Liefde


