
Wat te doen als je meer geld wilt

1. Ga ervoor - ga aan de slag
1.1 Schrijf je ideeën op hoe je de hoeveelheid geld in je leven zou kunnen vergroten. Als je niet veel 
ideeën heb vraag dan je vrienden (en andere mensen die je kent en die je goed gezind zijn) om je 
ermee te helpen en geef hun ideeën een kans. Als je zulke mensen niet hebt, vraag dan een
professionele coach om je te helpen met brainstormen. Onze boeken ‘Geld Creëren - ware 
doorbraak en bevrijding’ en ‘De Kunst van Leven - creëren van je werkelijkheid’ kunnen je ook op 
veel nieuwe ideeën brengen.
1.2 Onderstreep de beste ideeën, waar je het meeste enthousiasme voor en zin in hebt. 
Concentreer je op deze ideeën en pas de volgende punten er op toe. Laat de andere ideeën los.
1.3 Maak je (overgebleven) ideeën nog mooier, groter en uitbundiger op een manier die je 
enthousiasme doet groeien. Stel je voor dat alles mogelijk is: hoe zouden je ideeën er dan uit zien?
1.4 Maak je ideeën vervolgens zo moeiteloos, helder en eenvoudig mogelijk.
1.5 Kies van je ideeën maximaal drie om er nog verder mee te gaan. Laat de andere ideeën 
voorlopig los (je kunt de beste ervan eventueel later toevoegen, mochten sommige van je 
oorspronkelijk gekozen ideeën wegvallen in het proces).
1.6 Neem de beslissing om tijd vrij maken voor het creëren van deze ideeën: bedenk dat als het 
belangrijk voor je is, het zeker je tijd waard is. Stel dit niet uit: de toekomst bestaat niet echt. Het 
enige wat telt is het NU. Zelfs als je maar één uur per dag er aan te besteden hebt, kan dat een 
enorm verschil maken. Bedenk dat je in een jaar dan 365 uur aan je creatie gaat besteden en dat je 
heel ver kunt komen in die tijd!
1.7 Bedenk waarom je het wilt, waarom het je wel gaat lukken en waarom het fijn is om ermee bezig
te zijn: schrijf dit op en blijf steeds meer redenen er voor vinden, in de loop van je proces van 
creëren.
1.8 Verdeel ieder idee in kleine, eenvoudige, makkelijk uit te voeren stappen.
1.9 Begin met stap-voor-stap uitvoeren, op de meest moeiteloze, fijne en harmonieuze manier: 
liefst iedere dag, zodat je momentum krijgt en de gewoonte om ermee aan de slag te gaan. Aan het 
begin is hier wat discipline en wilskracht voor nodig.
1.10 Houd de stappen in je plan flexibel en blijf hen aanpassen naarmate je verder komt in je proces
ermee en nieuwe, duidelijkere, efficiëntere, betere stappen zich ontvouwen onderweg. Blijf alert en 
interactief met het Universum om je heen.
1.11 Kijk aandachtig welke feedback je krijgt van het Universum bij ieder van je gekozen ideeën: als 
je na een aantal stappen zetten merkt dat het veel zware, complexer is dan je had verwacht, dat de 
meeste omstandigheden niet mee werken, dat je vrij veel gedoe krijgt, dat je enthousiasme alleen 
maar aan het afnemen is, dat het je veel meer tijd, energie of geld kost dan je dacht - dan kun je het 
beste dit idee los laten en je concentreren op je andere ideeën, die wel betere feedback en 
medewerking krijgen van het Universum om je heen. 
Voor sommige ideeën kan de timing niet goed zijn - dus je zou er voor kunnen kiezen om deze nog 
ooit in de toekomst uit te proberen.
1.12 Waardeer iedere vooruitgang en ieder resultaat: hoe klein dan ook - zodat het kan expanderen 
en zodat je enthousiast, positief, gemotiveerd blijft; zodat je zelfverzekerdheid en vertrouwen in het 
Universum blijft groeien.



2. Geef je goede ideeën een goede kans
2.1 Praat over je ideeën alleen met positieve, steunende, nobele, jou goed gezinde mensen. 
Voordat je ideeën tot bloei komen en je je sterk en zelfverzekerd ermee voelt, is dat heel belangrijk. 
Bescherm jezelf en de ‘kiemen en bloemen’ van je ideeën tegen alle negatieve, destructieve of
jaloerse mensen.
2.2 Kies om een positief persoon te zijn. Je kunt kiezen dat je glas altijd halfvol is. Cultiveer positieve 
gedachten, verwachtingen, affirmaties, beelden, visies van jezelf en datgene wat je wilt. Ons audio-
album ‘Geld Creëren affirmaties’ staat vol nieuwe, bekrachtigende, geld-magnetiserende
gedachten. Je vindt ook het prachtige (electronische) affirmaties-boekje ‘Zeeën van Geld’ in onze 
webwinkel.
2.3 Programmeer rijkdom en overvloed ook in je onderbewustzijn. Mentaal gerichte mensen slaan 
meestal deze stap over, waardoor oude programma’s in hun onderbewustzijn blijven draaien. Door 
mijn Light Body-technieken werk ik al vele jaren met de subtiele energieniveaus van het 
onderbewuste. In onze webwinkel zijn vele verschillende audio albums ‘Geld Creëren’ verkrijgbaar 
met geleide meditatie en energie-transmissies naar het onderbewuste. Het beste is om daar mee 
langdurig aan de slag te gaan. Bij de meeste mensen duurt het ongeveer 30 dagen om specifieke 
oude, onderbewuste programma’s te vervangen door nieuwe, positieve.
Je kunt ook op mijn workshop ‘Geld Creëren’ komen of een individuele sessie boeken.
2.4 Wees de beste coach van jezelf. Leer om jezelf te motiveren. Leer ook om begripvol en 
vriendelijk naar jezelf toe zijn. Geef jezelf vaak complimentjes, blijf jezelf steunen en aan jouw kant 
staan. Wees de beste vriend van jezelf. Stel geen torenhoge verwachtingen aan jezelf. Het is normaal
om niet meteen alles perfect te kunnen en normaal om fouten te maken als je iets nieuws aan het 
leren bent. Houd er rekening mee dat dat kunt gebeuren. Blijf veilig voor jezelf. Wees niet niet hard, 
oordelend of straffend naar jezelf toe - zodat je moedige, ondernemende stukjes een 
vertrouwensvolle relatie met je hebben en steeds durven bijdragen en meewerken aan je project.
2.5 Groei in zelfliefde, zelfrespect en bevorder zo de samenwerking van verschillende aspecten van 
je zijn. Onze audio albums ‘Liefde affirmaties’ en ‘Personal Power’ kunnen je daar mee helpen. In 
ons boek ‘Liefde en Vrijheid’ staat ook veel over zelfliefde en zelfbegrip.



3. Ontwikkel een winnaarsmentaliteit
3.1 Zie jezelf als een zeer waardevol iemand met unieke, waardevolle talenten en bijdragen. Blijf dat 
beeld ontwikkelen en koesteren. Onze audio albums ‘Je Ware Zelf’ en ‘Je hoogste Zijn’ brengen je in 
contact met je Hoge Zelf en jezelf op Zielsniveau. Onze ‘Light Body’ opleidings-trajecten helpen je te
leven als Ziel, met al jouw grootsheid en uniciteit, afgestemd op je levensmissie.
3.2 Geloof in jezelf. Je bent tot veel meer in staat dan je denkt. Je heb jezelf vele malen positief 
verrast in verleden en je zult dat ook in de toekomst nog vaak doen. Zeg geregeld: ‘Mijn keuzes en 
mogelijkheden groeien iedere dag’. Visualiseer jezelf vaak als succesvol, krachtig, rijk, gelukkig en 
vrij!
3.3 Denk in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Alles is goed voor iets. Problemen 
(nee, uitdagingen!) verschijnen om je in wezen te bekrachtigen, nieuwe paden voor je openen en 
nieuwe verborgen talenten en aspecten van je omhoog te brengen. Ga je daar op richten. Er bestaat
altijd een goede oplossing. Als je dat vibreert en er in gelooft, dan kan deze naar je toe komen.
3.4 Blijf open om te ontvangen. Verwacht het allerbeste: verwacht om te slagen, verwacht een 
goede beloning, verwacht verwezenlijking van je dromen. Sta jezelf toe om dat te ontvangen. Je 
verdient het en je bent het waard. Gun jezelf om rijk, succesvol en gelukkig te zijn. Het is in wezen 
natuurlijk, goed en juist voor je. Het is alleen goed om gelukkig te zijn!
3.5 Blijf je bewustzijn verruimen. Stel je je vaak voor dat alles werkelijk voor je mogelijk is en ga daar
van uit bij plannen maken, strategieën bedenken en je koers bepalen. Denk groot.
3.6 Blijf open voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Laat je er door helpen en inspireren. De 
smartphone stelt je bijvoorbeeld in staat om overal mobiel te werken, sociale media zijn 
tegenwoordig een kleurrijke etalage voor jou, jouw projecten en jouw bedrijf.
3.7 Blijf bevriend met het Universum. Affirmeer en zie hoe het Universum je steunt (ook als je veel 
negativiteit krijgt: dat is het Universum dat je laat weten dat je niet op een goede weg zit). Zeg vaak: 
‘het Universum werkt voor mij en met mij’ en voel je steeds verder en hoger gedragen door deze
liefdevolle stroom. Absorbeer daaruit voortdurend energieën die je voeden en bekrachtigen.
3.8 Vier je succes. Geniet van het voltooien van iedere stap in je plan. Feliciteer jezelf en beloon 
jezelf met complimenten en cadeautjes! Zo bouw je goede associaties ermee; zelfvertrouwen en 
motivatie om door te gaan! Wees dankbaar aan het Universum voor alle steun!
Sta jezelf toe om je succesvol te voelen, bij ieder klein of groot succes!
3.9 Zodra grotere stromen geld bij je binnenkomen, geef 5 tot 10 procent ervan terug aan het 
Universum: aan goede doelen, cadeaus aan de mensen die je steunen, iets waardevol voor je fans, 
volgers en klanten. Zo blijft geld voortdurend stromen tussen jou en het Universum!

Deze tips kun je ook gebruiken voor het creëren van iets anders dan geld.
Meer erover vind je in ons gouden boek ‘Geld Creëren - ware doorbraak en bevrijding’ en in ons 
eerste boek ‘De kunt van Leven - creëren van je werkelijkheid’. Beide boeken zijn bij ons verkrijgbaar 
inclusief extra audio albums met oefeningen voor thuis.
Meer informatie staat op onze website: www.schoolvooradelaars.nl en op facebook.
Veel Licht, succes en het Hoogste Goed op jouw Pad!
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