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Hey!

Wij zijn Karolien en Jolien. Begin januari stapten we in een

fascinerend experiment. Kunnen we op 1 jaar tijd miljonair

worden, louter door te werken aan onze mindset? 

Een jaar lang gaan we op zoek naar het antwoord op deze

vraag. Een jaar lang dompelen we ons onder in de principes

van rijkdom en overvloed. 

In The Millionairess podcast hoor je hoe we met geld

omgaan, welke gevoelens rijkdom en overvloed bij ons

oproepen, en of vertrouwen op onze intuïtie ons effectief

naar een grotere welvaart leidt. 

Wanneer je naar de podcast luistert, denk je actief mee over

vragen en gevoelens rond rijkdom en overvloed, en word je

geïnspireerd om je bewuster te zijn van je eigen blokkades

rond geld. 

Ga je mee op reis naar een miljoen? Cool, let's go! 



In 20 stappen naar een miljoen

Een miljoen verdienen op een jaar... Als je een beetje bent

zoals wij, lijkt een miljoen euro ZO VER WEG. Want miljonair

worden, dat is toch iets waar je lang en heel hard voor moet

werken? Of veel geluk hebben met de Lotto. Of heel erge,

nare dingen doen. Kortom: miljonair worden is niet

weggelegd voor iedereen.

Nochtans bestaat er een eenvoudig stappenplan naar een

miljoen. Een parcours als het ware. Stap voor stap. En als je

dat stappenplan bekijkt, zie je dat je eigenlijk maar 20

stappen verwijderd bent van dat miljoen.

Als je wenkbrauw nu de hoogte is ingeschoten, geven we

graag wat extra uitleg. Rommel even in je handtas of

broekzak naar een stuk van 1 euro. Geloof het of niet: die

munt die je nu in je handen hebt, is de start van jouw miljoen.

Reken even mee: als je die euro verdubbelt naar twee euro,

en die twee euro vervolgens naar vier euro enz. merk je na 20

verdubbelingen dat je aan dat miljoen zit. 

Concreet ziet dat er zo uit:



1)    1€ - 2€

2)    2€ - 4€

3)    4€ - 8€

4)    8€ - 16€

5)    16€ - 32€

6)    32€ - 64€ 

7)    64€ - 128€

8)    128€ - 256€

9)    256€ - 512€

10)  512€ - 1024€

11)  1.024€ - 2.048€

12)  2.048€ - 4.096€

13)  4.096€ - 8.192€

14)  8.192€ - 16.384€ 

15)  16.384€ - 32.768€

16)  32.768€ - 65.536€

17)  65.536€ - 131.072€

18) 131.072€ - 262.144€

19)  262.144€ - 524.288€

20)  524.288€ - 1.048.576€



In 20 stappen naar een miljoen

Beginnend bij stap 1, verdubbel je dus 1€. Hoe je dat doet,

kies je volledig zelf. BE CREATIVE en laat die beperkingen

los. Alles kan. Behalve gokken en diefstal.

Jolien is bijvoorbeeld begonnen met spullen uit haar

kleerkast  te verkopen via Vinted. Ook Karolien verkoopt

overbodige spullen online en zet een percentage van haar

bedrijfsinkomsten in 2021 op haar miljonairsrekening. 

Belangrijk is dat je je lopende uitgaven niet van deze

rekening betaalt, en dat deze rekening of spaarvarkentje

enkel aandikt. Het is niet de bedoeling dat je constant

wisselt tussen de stappen door er kosten voor "overleven"

van te betalen. Uiteraard gebruik je je miljonairs-geld wel

om te investeren in iets dat je nog meer geld oplevert. 

En u aan het werk! Hoe ga jij die euro verdubbelen? Laat

het ons weten met de #Millionairess hashtag en tag ons:

@karoliendemot en @joliencontent . Tijdens de volgende

podcast-afleveringen geven we nog meer tips en inzichten

in onze avonturen! Dus stay tuned!



De inzichten die we via de Podcast The Millionairess en deze hand-out delen, zijn onze interpretaties en

invullingen van de inzichten van Joanna Hunter zoals zij die deelt via haar "My Million Dollar Experiment"

Facebook groep. Het stappenplan naar een miljoen werd ontwikkeld door Joanna Hunter.


