Dit is jouw
persoonlijke groeimanifest
Met dit document ga je je leven veranderen. Bewaar ‘m dus goed!

Door je persoonlijke groeimanifest in te vullen zul je een helder beeld krijgen
van waar je momenteel staat, waar je naar toe wilt en hoe je dit gaat
bereiken.
Het is belangrijk dat je eerlijk bent over de antwoorden. Laat je niet
beïnvloeden door wat andere mensen van je zouden denken.
De enige juiste antwoorden, zijn jouw antwoorden.
Weet wel dat door jouw persoonlijke groeimanifest in te vullen er niks
veranderd. Het gaat er om dat je ook daadwerkelijk actie onderneemt. Pas
dan zul je een groei meemaken die je nooit had kunnen voorstellen.
Dat beloof ik je.
Succes!
Jacko Meijaard

Wat zijn je 5 grootste dromen en doelen
in het leven?
Mijn persoonlijke doelen zijn:

Mijn financiële doelen zijn:

Als je vandaag één doel in je leven kon
realiseren, welke zou dat dan zijn?

Waarom zou je juist dit ene doel realiseren?

Welke impact zou het op je leven hebben als
je dit ene doel zou realiseren?

“Whatever the mind of man can conceive
and believe, it can achieve.”
–Napoleon Hill

Hoe denk je jouw persoonlijke dromen
en doelen te realiseren?

Schrijf hieronder 3 actiepunten die je
vandaag DIRECT kunt (en gáát) toepassen
om je dromen en doelen te realiseren:
1:
2:
3:
Het is super belangrijk dat je elke dag aan je doelen werkt. Zo werk je
elke dag dichter naar je doel(en) toe.

Welke actiepunten zou jij elke dag kunnen
ondernemen om dichter bij je doelen te
komen?
1:
2:
3:

4:
5:
6:

“I've failed over and over and over again in
my life and that is why I succeed.”
–Michael Jordan

Wat is je huidige maandinkomen?

Wat is je (maand) droominkomen?

Wanneer je jouw droominkomen hebt
bereikt... Zou jouw leven er dan beter uit zien
dan nu, of slechter?

Wat is het verschil tussen je huidige
maandinkomen en je toekomstige (maand)
droominkomen?

Hoeveel moet ik dan per week gaan
verdienen?
Het verschil tussen mijn huidige maandinkomen en mijn toekomstige (maand)
droominkomen is
euro. Deel dit door vier weken en het verschil is nog
maar
euro per week.

Hoeveel moet ik dan ongeveer per dag gaan
verdienen?
Mijn toekomstige (maand) droominkomen is
dagen en dan is dit
euro per dag.

euro. Deel dit door 30

“Formal education will make you a living;
self-education will make you a fortune.”
–Jim Rohn

Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist de eerste stap gezet om je persoonlijke en financiële doelen te
realiseren.
Je weet nu wat je dromen en doelen zijn, wat de eerste stap is, en hoe je er
elke dag aan kunt werken om deze te realiseren.
Je weet welke impact het zou hebben als je je dromen en doelen zou
realiseren.
Je weet wat je droominkomen is en hoeveel je per dag moet gaan verdienen
om dit te realiseren.
Doordat je je dromen en doelen op papier hebt gezet, is de kans met 500%
gestegen dat je ze ook daadwerkelijk gaat realiseren.
Goed bezig!
Je kunt nu de onderstaande declaratie over je toekomst maken

IK

(volledige naam) DECLAREER

Dat ik elke dag aan mijn dromen en doelen ga werken en vandaag de
eerste stap ga zetten.
Ik ga mijn droominkomen van
per maand realiseren
door elke week
euro en elke dag
euro
te verdienen.
Ik word een inspiratiebron voor mijn vrienden, familie en kennissen.
Ik ga winnen.

Print deze declaratie uit en hang hem ergens op dat je hem elke dag ziet!

Voordat je dit document afsluit wil ik je iets vertellen over Kees. Kees
werkte tot zijn 45e als magazijnmedewerker bij een bedrijf in Almere-Buiten.
Elke ochtend om kwart voor zes ging de wekker en omdat hij een avondmens
is, had hij elke ochtend weer moete om uit bed te komen als de wekker ging.
Al kreunend en steunend draaide hij zich uit bed, om zich voetje voor voetje
naar de douche te slepen en een slinger te geven aan de kraan, in de hoop
een beetje wakker te worden.
Wat een gedoe elke ochtend weer. Maar Kees had ook een droom en dat was
dat hij op een dag afscheid kon nemen van zijn werkgever, omdat hij iets veel
beters had gevonden. Naast een schamel inkomen, dat eigenlijk veel te weinig
was om de huur te betalen en ook nog een beetje leuke dingen te gaan doen,
bleef hij toch maar daar werken. Want wat moest hij anders? De banen liggen
niet voor het oprapen, en hij had geen idee hoe of wat.
En ergens in de zomer van 2016 hoorde Kees op het werk het geroddel over
een collega die ontslagen zou zijn. Maar al snel werd duidelijk dat die collega
zelf ontslag had genomen. Er werd gefluisterd dat hij nu in een nieuwe BMW
reed en niemand wist hoe hij dat voor elkaar had gekregen. Was hij stoute
dingen gaan doen of had hij een erfenis gekregen? Niemand die het wist, maar
geroddeld werd er wel.
Maar Kees wilde het toch weten en zocht die voormalige collega na wikken en
wegen op. En die vertelde hem een verhaal waarvan hij het kippenvel
centimeters hoog op zijn armen kreeg. Die collega had inderdaad zelf ontslag
genomen en de reden was op zijn minst schokkend. Net zoals hij uitlegde hoe
hij nu aan zijn geld komt en inderdaad onlangs een hagelnieuwe BWM heeft
kunnen kopen. Maar dat was nog lang niet alles...
De reden dat je dit persoonlijk groeimanifest nu hebt, is dat je je aangemeld
hebt voor het gratis webinar dat binnenkort gegeven wordt. Vul dit manifest zo
goed mogelijk in en hou het erbij tijdens het webinar.
Want tijdens dit webinar leer je de achterliggende technieken om jouw nieuwe
droominkomen, dat je op bladzijde 6 invulde, te gaan realiseren. En dit
inkomen geeft je zoveel meer voordelen. Meer dan je je nu wellicht voor kunt
stellen.

Zorg er dus voor dat je er VROEG bij bent. In het verleden heb ik
weleens meegemaakt dat mensen net even te laat waren. En daarmee
misten zij een enorme kans. Want ondanks je aanmelding, zijn de digitale
stoelen beperkt in aantal en vol=vol.
Tot binnenkort op het webinar, wat een keerpunt kan zijn voor je hele leven!
Jacko Meijaard
P.S.: je persoonlijke aanmeldlink voor het webinar staat in de e-mail die je
eerder van mij ontving. Beloof me dat je een kwartiertje eerder aanwezig bent
(dus om 20:15 uur), zodat ook jouw inkomen binnenkort onafhankelijk is en
door het dak gaat.
Tot snel op het webinar!

