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1. Weet wat je vibreert

2. Kies je geldvibratie

Je kunt het ook vanaf de andere kant bekijken: het Universum is één
trilling. Zelfs leidende natuurkundigen zijn daar nu achter gekomen:
ze hebben ontdekt dat atomen en quantums zich niet gedragen als
stukjes vaste materie, maar als trillingen; als vibraties. Al die
trillingen vormen samen één geheel. Die ene Universele trilling
bevat alles. Als je die trilling gedetailleerd gaat bekijken, kun je er
verschillende sub-trillingen in ontdekken, bijvoorbeeld de trilling
van sterren, de trilling van de planeet Saturnus, maar ook de trilling
van moederliefde, de trilling van de Middeleeuwen en de trilling van
de manier waarop een eendje in een vijver zwemt.
Mensen zijn ook sub-trillingen van het Universum. Jij, mens, bent
een onderdeel van de Universele trilling. En net als die Universele
trilling, kun je in jouw trilling – in jouw vibratie – vele sub-trillingen
onderscheiden: je fysieke lichaam, je gedachten, je verleden, je
verlangens, je angsten en heel veel meer. Ook kun je in jouw
vibratie trillingen onderscheiden die verband houden met geld,
rijkdom en overvloed. Dat is je geldvibratie. Je geldvibratie is dus
onderdeel van alle trillingen waar jij uit bestaat.

Jouw geldvibratie omvat de zichtbare én de onzichtbare kanten van
geld. Je geldvibratie bestaat dus niet alleen uit je bezittingen en je
inkomen, maar ook uit je gevoelens en gedachten over geld. Dus als
je je voelen en denken over geld verandert, verander je een groot
deel van je geldvibratie. De zichtbare, fysieke kant van je
geldvibratie zal daardoor ook veranderen. Je financiële situatie is
niets anders dan je geldvibratie, vertaald naar het Aardse vlak; een
manifestatie van de energie die jij vibreert.
In het kort gaat het er om om het beste te maken van je
geldsituatie: zo goed mogelijke gevoelens en gedachten te hebben
over geld – wat je situatie dan ook is! Met goede, positieve,
hoopvolle, stralende gevoelens en gedachten verhoog je je
geldvibratie en verbeter je je geldsituatie heel diepgaand: in het
diepste energetische fundament ervan. Ik begeleid al een aantal
jaren mensen bij het creëren van geld en ik zie echt dat het werkt!
Ik heb er heel veel voorbeelden van.

Jij bent energie. En jij als energiewezen maakt automatisch contact
met gelijke energieën en trekt die aan. Die energieën verschijnen
dan in je leven. En niet een beetje: je hele leven, je hele
werkelijkheid bestaat uit energieën die jij aantrekt, ieder moment
opnieuw. Ieder mens creëert ieder moment van zijn leven zijn eigen
werkelijkheid.
Dit boekje is bedoeld voor mensen die hun geldvibratie willen
veranderen; die een betere werkelijkheid voor zichzelf willen
creëren op geldgebied; die op het gebied van geld hogere energieën
hun leven willen binnenhalen.

Als je niet weet wat je tot nu toe hebt gevibreerd, kun je kijken naar
je werkelijkheid: daar zijn de manifestaties van wat jij vibreert. Wat
is er om je heen? Harmonie? Armoede? Licht of donker? Dat is wat
je tot nu toe hebt gevibreerd.
Maar hoe verander je dan je vibratie? De meest directe manier om
dat te doen, is door je zo goed mogelijk te voelen. Zorg dat door de
dag heen je gedachten en gevoelens meer positief zijn dan negatief.
Zo trek je positieve energie naar je toe. Soms brengt je dat in één
stap bij je doelen, soms in een aantal stappen, maar je komt er altijd
– als je maar positief vibreert. Dat is het allerbelangrijkste. Zolang je
vibratie vooral aan de negatieve kant blijft, kun je elke dag een
cursus volgen of een boek lezen … maar dan blijf je waar je bent.

3. Open je om te ontvangen

4. Wees onschuldig

Veel mensen zijn gesloten voor geld. Ze zijn er bijvoorbeeld van
overtuigd dat het voor hen onveilig is, hier op Aarde, en dat geld
niet zomaar naar hen toe kan komen. Of ze geloven in gebrek en
geloven daarom dat ze alleen geld kunnen krijgen ten koste van iets
of iemand anders. Of ze denken ergens dat geld slecht is en dat het
hebzuchtig en egoïstisch is om geld te willen hebben. Veel van dit
soort beperkende ideeën hebben mensen overgenomen van andere
mensen. Vaak zijn het overtuigingen van ouders of onderwijzers.
Vaak ook zijn het breed gedragen massa-overtuigingen. Mensen
kunnen zo het idee hebben dat geld alleen op één bepaalde manier
in hun leven kan of mag verschijnen. Daardoor sluiten ze zich af
voor de natuurlijke, overvloedige stroom van het Universum.

Schuldgevoel kan geld bij je weghouden. Veel Nederlanders voelen
zich schuldig ten opzichte van mensen die armer zijn dan zij.
Iedereen die last heeft van schuldgevoel, heeft dat gevoel liever niet
en probeert daarom "niet schuldig" te zijn. De delen van je die zich
schuldig voelen, zullen daarom geneigd zijn geld bij je weg houden
– omdat geld hebben je "schuldig" maakt.

"Het probleem bij mij is dat ik überhaupt niet goed kan ontvangen,"
zei iemand anders tegen me. En daarmee leek voor haar de kous af
te zijn. Maar ik zei haar: "Stel je dan voor hoe het zou zijn als je dat
vermogen wel had? Wat als je eigenlijk heel goed kunt ontvangen?
Hoe zou dat zijn?" Je ontvangt voortdurend voedsel in je maag,
zuurstof in je longen, zonnestralen op je gezicht, beelden in je ogen,
geuren in je neus. Er is altijd een startpunt voor het transformeren
van je vibratie. Overal waar je vastzit, kun je je voorstellen hoe het
zou zijn als dat niet zo was. Daar begint de transformatie van je
energie! Vaak is dat veel eenvoudiger dan je vooraf denkt. Je hebt
echt het vermogen om je alles voor te stellen! Je kunt je dingen echt
helemaal anders voorstellen dan ze tot nu toe zijn geweest. Gebruik
die gave. Oefen ermee. Geniet van de grenzeloze ruimte en
overvloed van je verbeelding! Omarm rijkdom, vrijheid,
grenzeloosheid en openheid overal waar je dat nu al kunt! Laat het
groeien en expanderen en je natuurlijke toestand worden.

Als je je hierin herkent, heb je al één blokkade in je geldstroom
opgespoord. Gefeliciteerd! Dat is een grote stap. Bedenk maar
hoeveel mensen helemaal niet weten waarom geld bij hen wegblijft
of bij hen is weggegaan. Maar heel weinig mensen weten dat hun
financiële situatie samenhangt met hun gevoelens, overtuigingen
en handelingen met betrekking tot geld. Nog minder mensen weten
met welke gevoelens, overtuigingen en handelingen het sterkst
samenhangen met hun geldvibratie. Dus iedere stap die je daarin
meer inzicht geeft, is echt een grote stap vooruit!
Zelfs mensen met bijna geen geld kunnen zich nog schuldig voelen
over het beetje dat ze wel hebben. Veel mensen met een uitkering
hebben daar bijvoorbeeld last van. Mijn advies aan hen is: vind
zoveel mogelijk goede gedachten over wat je ontvangt. Je kunt je
uitkering zien als een tijdelijke constructie die je kan helpen om
meer je Ware Zelf te vinden en meer het leven te gaan leven dat je
wilt leven.
De energie van schuldig zijn en je schuldig voelen is een energie die
je uitstraalt op Aarde. En het is geen mooie energie. Schuld is als
energie zwaar, mistig, traag en chaotisch. Dus kun je zeggen:
"Als ik mijn schuld-energie op welk gebied dan ook beperk, loslaat
of transformeer, verbeter ik de wereld en word ik lichter, blijer en
gezonder!"

5. Transformeer je overtuigingen

6. Voel je rijk

Er zijn mensen die geloven dat het heel moeilijk is om overtuigingen
te transformeren. Zij kunnen die overtuiging heel sterk hebben,
omdat die zichzelf voortdurend bewijst: doordat ze ervan overtuigd
zijn dat ze hun overtuigingen moeilijk kunnen veranderen,
veranderen hun overtuigingen niet.
"Zie je wel," zeggen die mensen dan.

Als je rijk wilt zijn, is het belangrijk dat je je nu al rijk voelt. Want je
gevoel over geld is een belangrijk deel van je geldvibratie – en
daardoor een belangrijke sleutel tot rijkdom. Het gevoel dat je rijk
bent, hoeft niet vast te zitten aan de hoeveelheid geld die je hebt.
De definitie van rijkdom is persoonlijk. Tijdens een potje Monopoly
kunnen mensen zich rijk voelen met een stapel gekleurde
kartonnetjes. En ze kunnen zich arm voelen op hun nieuwe jacht –
als er naast hen een nóg nieuwer, nóg groter jacht ligt.
Ik heb mensen op individuele sessies gehad die een boot en
paarden en een villa in Zuid-Frankrijk hadden, maar nog steeds
kampten met geldgebrek. Ook had ik mensen met drie jaguars en
een huis in de bossen die voor hun gevoel onvoldoende geld
hadden en zich niet rijk voelden.

In plaats van geloven dat overtuigingen moeilijk te veranderen zijn,
kun je geloven dat je alles kunt leren. Of je kunt geloven dat alles
stroomt en het dus onmogelijk is om onveranderlijke overtuigingen
te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het echt mogelijk is om je
overtuigingen op korte termijn grondig te veranderen; zo grondig
dat het je geldvibratie wezenlijk beïnvloedt en er meer geld naar je
toe gaat stromen. De weg daar naartoe is bewust te kiezen waarvan
je overtuigd wil zijn en waarvan niet.
Kies er voor om goed te denken over geld en je daarbij goed te
voelen. Zoek naar positieve, sympathieke, goede aspecten van geld,
rijke mensen en rijkdom.
Het werkt meestal het beste als je je nieuwe overtuigingen een
soort "kick-start" geeft, door ze in te zetten als affirmaties.
Affirmaties zijn zinnen die je voor jezelf herhaalt met de bedoeling
de inhoud ervan echt tot je door te laten dringen. Je kunt
affirmaties zoveel herhalen als je wilt. Ik zou je adviseren om ze zo
vaak te herhalen als prettig voor je voelt. Je kunt ze stilletjes in jezelf
zeggen, maar hardop zeggen werkt meestal beter. Door affirmaties
te herhalen, programmeer je ze in jezelf, zoals je een nieuwe code in
een computer programmeert. Je raakt zo aan die zinnen gewend dat
je ze echt in je opneemt.

Een kind kan rijk zijn als hij geld heeft om snoep of een stripboek te
kopen of wanneer hij met zijn vriendjes naar de speeltuin kan. Een
tientje kan zo een fortuin zijn. Voor veel volwassenen kan een
fortuin daarentegen onvoldoende zijn om zich rijk te voelen –
omdat ze problemen blijven vibreren op geldgebied.
Het is interessant dat zoveel mensen die geld hebben, oude
"programma’s" in zich blijven draaien. Ook rijke mensen hebben
vaak een weinig harmonieuze geldvibratie. Sommige rijke mensen
ervaren weinig vrijheid of weinig vreugde door hun geld. Soms
ontneemt het geld dat ze hebben hen soms de nodige prikkelingen
en missen ze een doel of richting in hun leven.
Ga daarom allereerst leren om je goed en veilig te voelen met geld:
met iedere hoeveelheid, zelfs als je nu alleen maar schulden hebt.
Die vaardigheid zal je grote diensten bewijzen in iedere situatie, ook
wanneer je geld in overvloed hebt gecreëerd.

7. Leef nu al als je Rijke Zelf

8. Creëer hier en nu

Geld creëren doe je hier en nu. Je creëert wat je vibreert, dus hoe
meer rijkdom je vibreert, hoe meer geld er naar je toe komt. Leef
daarom hier en nu al zoveel mogelijk als je Rijke Zelf. Je Rijke Zelf is
dat deel van je energie voor wie het vanzelfsprekend en natuurlijk is
om rijk te zijn. Je Rijke Zelf staat in direct contact met het diepe
besef in jou dat het Universum overvloedig is en dat het je in wezen
aan niets ontbreekt. Daardoor vibreert het rijkdom op een heel
diep, stabiel niveau.
Hoe meer je hier en nu leeft als je Rijke Zelf, des te meer het
Universum dat voor je zal vergroten. Zo wordt je werkelijkheid meer
en meer een afspiegeling van de energie van je Rijke Zelf. In de
handelingen die je zou verrichten als je Rijke Zelf, als je innerlijke
miljonair, zitten vele energieën van rijkdom. Als je miljonair was, zou
je geen saai werk doen of jezelf uitputten met klusjes waar je geen
zin in hebt. Dan zou je dingen doen die bij je passen en waar je
enthousiast over bent. Dus die dingen brengen je bij je Rijke Zelf, bij
het gevoel rijk te zijn en bij miljonairsvibraties.

Geld creëren doe je hier en nu. Alleen maar dromen over een
toekomst als miljonair gaat je geen geld bezorgen. Als je geld wilt,
moet je geld vibreren. Geld creëer je door positieve gevoelens,
positieve gedachten en overtuigingen over geld te hebben. Hier en
nu. Geld creëer je door je rijk te voelen en je rijk te weten. Geld
creëer je door open te zijn voor geld, door te geloven in jezelf, door
jezelf aan te moedigen en te bekrachtigen. Al die dingen doe je in
het hier en nu.

Veel mensen wachten met handelen als hun Rijke Zelf tot ze
eindelijk eens rijk worden. Dat is erg jammer. Het wachten op
betere omstandigheden blokkeert je. Het bevestigt de handelingen
van je Arme Zelf: handelingen die je doet vanuit
armoedebewustzijn. Als je steeds maar wacht op iets beters,
expandeer je en ontwikkel je je Arme Zelf-strategieën. Die worden
dan steeds vanzelfsprekender voor je en groeien uit tot je
natuurlijke manier van doen, denken, voelen en kijken! Wachten op
iets beters blokkeert de vrije stroming van energie en dat blokkeert
vaak betere omstandigheden en nieuwe mogelijkheden. Ga dus op
reis, help kinderen in achterstandsituaties, draag frisse kleren – doe
nu al zoveel mogelijk wat je Rijke Zelf je ingeeft.

De meeste mensen zouden veel meer hier en nu kunnen leven dan
ze doen. Ze zouden minder vanuit hun verstand en meer met hun
gevoel, intuïtie en hun volledige bewustzijn kunnen leven.
Veel mensen verbinden leven-in-het-nu met het loslaten van
behoeften en verlangens. Het ideaal is dan om in contact te komen
met je Ware Kern en opgelost te worden in het Alles, in eenheid
met het Universum. Dat is een mooi streven en het ervaren van
Universele eenheid is inderdaad prachtig. Maar als ik het heb over
leven in het nu, bedoel ik zeker ook leven in het hier. Voor mij draait
het leven als mens op Aarde om thuiskomen op Aarde en hier leven
als het fantastische wezen dat je bent. Daar is de Aarde voor
bedoeld! Om hier te leven, met al je vermogens, met al je plezier,
met al je genot, in volledige overvloed! Hier en nu.
Als je helemaal in het nu leeft, leef je echt, vrijuit en volledig. Het
streven naar een fantastisch leven met veel geld past daar helemaal
in. Want het stellen van doelen en het opbouwen van energie rond
je doelen, doe je hier en nu. Door te verlangen en doelen te stellen,
vibreer je hier en nu die doelen en verlangens. Daardoor verandert
hier en nu je werkelijkheid.

9. Richt je op wat je wilt

10. Verwelkom verandering

Met je aandacht energetiseer je dingen. Daardoor neemt de energie
toe van alles waar je je aandacht op richt. Met andere woorden:
met je aandacht haal je dingen naar je toe. Daarom is het heel
belangrijk om je aandacht te focussen op wat je echt wilt. Want
daar krijg je meer van. Zoek daarom in tijdschriften, op TV, in je
werk en in de kroeg naar dingen die je stimuleren en aanmoedigen
– niet dingen die je verwarren en slecht doen voelen. Door je
aandacht te richten op energieën waar je meer van wilt, reik je
bewust en actief naar het leven dat je het liefste wilt leven!

Je wilt gemak waar je nu moeite hebt. Je wilt rijkdom waar je nu
met armoede wordt geconfronteerd. Je wilt overvloed waar je nu
gebrek ervaart. Je wilt iets nieuws creëren; iets wat niet in je
werkelijkheid is verschenen vanuit de energie die je tot nu toe hebt
gevibreerd. Open je daarom voor nieuwe energie! Nieuwe energie
brengt nieuwe mogelijkheden, nieuwe manieren en nieuwe
oplossingen, terwijl je met oude energie in dezelfde cirkeltjes blijft
rondlopen. Laat die oude energie maar los. Stop met het voeden
van die oude energie met je aandacht.

Ik zie mensen vaak in de val van objectiviteit trappen: als ze een
inzicht één kant op hebben, willen ze er ook minstens één de andere
kant op. Als ze een reden bedenken waarom ze makkelijk miljonair
kunnen worden, bedenken ze meteen ook een reden waarom ze
failliet zullen gaan. Maar dit is een wereld van overvloed en dus kun
je overal wel een reden voor bedenken.
Bedenk dus maar redenen waarom je kunt komen waar je wilt zijn.
Bedenk maar redenen waarom je rijk zult worden en waarom je zult
leven in overvloed. Bedenk waarom het je lukt! Jij hebt het voor het
zeggen!

Open zoveel mogelijk nieuwe niveaus van je voorstellingsvermogen;
van je bewustzijn. Open je zover mogelijk: voorbij het emotionele
vlak, voorbij het mentale vlak en nog verder. Bouw een brug naar je
Geniale Bewustzijn. Maak er een sport van om zo open en openminded te zijn als je maar kunt. Laat je ideeën over hoe geld en
overvloed je zullen bereiken, zoveel mogelijk los. Laat de energie
ervan verder naar je toe stromen door zoveel mogelijk los te laten.
Geef alle betrokken energieën de ruimte om vrij te stromen.

Het gaat om energie. Als je je ergens op richt, kies je voor die
energie. Dus kies bij alles maar voor de beste energie die je er in
kunt vinden. Wat is de beste gedachte die je erover kunt denken?
Dat is een heel goed spelletje van mij. Vanaf de energie van die
betere gedachten kun je weer nieuwe, nog hogere gedachten
ontwikkelen.
Richt je op wat je wel wilt. Laat los wat je niet wilt. Richt je hoopvol
op de mooie toekomst die voor je ligt. En als je terugkijkt, doe dat
dan ook positief.

Open je voor alle manieren waarop je kunt krijgen waarom je
vraagt. Hou alle schema's en roosters open. Open je voor alle
aanvoerwegen en alle mogelijke verschijningsvormen. Open bij
wijze van spreken alle deuren. Sta open voor alle mogelijke
oplossingen. Open je voor de mogelijkheid dat er een briljante
oplossing bestaat die je hele verlangen overbodig of zelfs
ongewenst maakt. Open je voor de mogelijkheid dat je iets veel
beters krijgt dan je je nu kunt voorstellen. Open je voor de
mogelijkheid dat je al lang hebt wat je wilt, maar het nog niet kunt
zien. Open je voor alles. Vertrouw en laat je leiden door het Licht en
door je hart.

11. Waardeer wat er is

12. Wees nu zo gelukkig als je kunt

Waardeer jezelf en moedig jezelf aan. Als je de stappen die je hebt
gezet, waardeert, helpt dat je om verder te gaan. Als je daarentegen
ontevreden bent over je vooruitgang – of je schuldig voelt omdat
het te weinig zou zijn – blokkeer je de natuurlijk energiestroom en
kost vooruitgaan je meer moeite. Dus zorg dat je jezelf steunt
onderweg. Moedig jezelf aan en spreek jezelf waarderend toe.
"Wat ben ik al ver gekomen! Al die kennis die ik al tot me heb
genomen en alle bewustzijnsexpansie die ik heb doorgemaakt.
Wat ben ik goed!"
Dit boek gaat over het overstappen naar een leven van vreugde en
licht: een leven in stroming, in hoge energie. Dat is een nieuwe
techniek. Omdat we in de overgangsfase van het Vissen- naar het
Waterman-tijdperk zitten, worden nieuwe technieken voor ons
beschikbaar. Maar er is ook nog veel van het oude. Het is daarom
logisch dat je deze nieuwe manier van leven niet meteen helemaal
in de praktijk kunt brengen. Het is goed om lief en begripvol voor
jezelf te zijn en te zien hoe goed je bezig bent. Alles is goed, ook het
zien wat niet werkt. Zo kom je van illusies af en groei je naar het
nieuwe toe.

Alleen jij kunt jezelf gelukkig maken.
Geld kan dat niet voor je doen, net zo min als een relatie dat kan of
een succesvolle carrière. Als jij je geluk afhankelijk hebt gemaakt
van geld kan het lijken alsof je geluk staat of valt met geld, maar
gelukkig zijn doe je dan nog steeds zelf. Als je geluk afhankelijk hebt
gemaakt van het hebben van een relatie, kan het ook lijken alsof
geluk komt met een relatie, maar gelukkig zijn doe je ook dan nog
steeds zelf.

Waardeer ook de ogenschijnlijk kleine verschuivingen die
plaatsvinden. Waardeer het tientje korting dat je krijgt in de
supermarkt. Mensen maken geregeld de fout om de "kleine"
veranderingen niet te waarderen. Daardoor verzwakken ze hun
creatie.
"Krijg ik maar een tientje korting?" klagen ze dan.
"Heb ik daar dat hele boek voor zitten lezen?!"
Veel beter is het om te zeggen: "Wauw, het begint te komen! Ik zie
de eerste kiemen al. Het werkt! Het Universum zegt me dat ik op
het goede pad ben en moedigt me aan!"

Houd je visie met betrekking tot geld en overvloed gemakkelijk en
met plezier vast – zo stabiel mogelijk. Maak steeds het beste van je
situatie en blijf open voor alle goeds dat naar je onderweg is. Voel je
zo goed als je kunt en verheug je erop dat je je nog beter zult gaan
voelen. Doe dat wat je levendig maakt.
Door het beste te maken van je situatie, door er zo gelukkig
mogelijk mee te zijn, door eraan te waarderen wat je eraan kunt
waarderen, door je zo goed te voelen als je maar kunt en door te
genieten van de dingen waarvan je kunt genieten, breng je grotere
stroming in je leven. En grotere stroming is goed! Grotere stroming
staat gelijk aan hogere energie en meer Licht.
Stromende energie is lichte, positieve energie; vreugdevolle,
opluchtende energie. Stroming brengt dingen waar ze het beste
passen. Harmonieuze stroming voorkomt ziekte en problemen –
omdat het daar energetisch heel ver vanaf staat. Als je meer
stroming vindt, is dat altijd goed – in welke vorm het dan ook komt:
licht, opluchting, vrolijkheid, levendigheid, passie, inspiratie, noem
maar op ...
Door nu al grotere stroming in je leven te brengen, maak je je leven
meteen beter. En het is ook die grotere stroming die geld, rijkdom
en overvloed naar je leven zal brengen.

13. Integreer jezelf

14. Laat los wat je blokkeert

Eén van de redenen dat mensen niet creëren wat ze willen, is dat de
energie die ze hebben opgebouwd rond hun doel, versnipperd is.
Ergens zitten ze nog vast aan oude doelen en plannen, waardoor
hun energie verschillende kanten opgaat. Zo hebben ze bijvoorbeeld
tegenstrijdige gedachten als: "Ik vind dit echt heel belangrijk, maar
eigenlijk kan ik het niet betalen." Om effectief te creëren, is het
belangrijk om één coherent geheel te maken van jezelf en de
richting die je op wilt.

Niet altijd materialiseren de dingen die mensen willen creëren. De
belangrijkste reden daarvoor is dat mensen blokkerende energieën
niet loslaten. Het kan dan gaan om blokkerende overtuigingen,
onzekerheid, twijfel aan zichzelf, moeite, angst, perfectionisme, pijn
... Er zijn heel veel energieën te bedenken die je zwaar kunnen
maken. Het is heel belangrijk om die zware energieën los te laten.
Dat is niet alleen belangrijk om effectief te creëren wat je wilt, maar
ook om jezelf terug te vinden en te worden wie je echt bent.
Er zit grote kracht in loslaten. Iedereen die shag rookt of heeft
gerookt, weet dat de bus altijd komt als je bij de halte een sigaret
begint te draaien. Op dat moment laat je namelijk los dat de bus
snel moet komen. Files lossen het snelst op als je geen haast hebt.
Mensen die niets van een spelletje verwachten, bijvoorbeeld omdat
ze het voor het eerst spelen, winnen vaak. Dat komt allemaal door
loslaten en onthecht zijn – dus door in stroming zijn.
Ik hoorde singer-songwriter Beth Hart in een interview zeggen dat
er jarenlang geen lied uit haar pen kwam. Dat frustreerde haar
steeds meer. Haar frustratie werd zo erg dat ze op een dag in
wanhoop tegen haar publiek zei: "Ik heb al drie jaar geen noot meer
op papier gezet, dus als iemand een liedje voor me heeft: graag!"
De dag daarna schreef ze weer. Dat is de kracht van accepteren, van
loslaten. Van het opgeven van je verzet.

Gebrek aan persoonlijke integratie is één van de grootste reden
waarom mensen zichzelf niet kunnen zijn en niet in volheid kunnen
leven. Veel mensen zijn verdeeld in slecht verbonden stukjes
waardoor ze niet optimaal functioneren. Ze benutten hun potentieel
als persoon maar heel gedeeltelijk. Je kunt het vergelijken met een
slecht georganiseerd bedrijf, waarvan de verschillende afdelingen
niet goed communiceren en samenwerken, zodat onbelangrijk werk
dubbel wordt gedaan, terwijl belangrijke zaken ongemerkt
verdwijnen in een afgelegen dossierkast.
Mensen hebben vaak het idee dat ze uit één stuk bestaan. "Ik ben
gewoon wie ik ben," denken ze. Maar dat is maar zelden helemaal
waar. De meeste mensen doen maar wat. Ze bedenken – zonder dat
ze het door hebben – achteraf redenen voor wat ze doen. Dan
zorgen ze ervoor dat die reden klopt met hun zelfbeeld. Veel
mensen zijn helemaal niet "gewoon wie ze zijn": ze zijn anders bij
hun ouders dan bij hun kinderen, anders bij hun vrienden dan in de
supermarkt, anders op hun werk dan op het voetbalveld. De
verschillen kunnen echt spectaculair zijn! Veel mensen valt het niet
op – juist omdat het zoveel voor komt.

Zet energie niet vast. Als je energie laat stromen, creëer je niet
alleen geld, maar met dat geld ook bevrediging, vreugde,
levendigheid en geluk. Want al die dingen zijn ook vrij stromende
energieën. Je kunt bevrediging niet vastzetten. Levendigheid en
geluk ook niet. Die stromen. Anders zijn ze er gewoon niet. En
vreugde stroomt, bruist en straalt overal doorheen – zonder
beperking. Dansend, bewegend en vrij!

15. Breng stroming in werk

16. Volg je intuïtie

Werk is er alleen voor de mensen die het verrichten. Dat hebben de
Gidsen van het Licht de mensheid een tijdje geleden doorgegeven.
Iedereen heeft zijn eigen werk gecreëerd. Dus zodra er geen
mensen meer zijn die assemblagewerk-energie in hun systeem
hebben, verdwijnt dat werk. Vroeger zeiden mensen:
"Putjesschepper kun je altijd nog worden." Nu zegt niemand dat
meer, want putjesscheppers bestaan niet meer! Het complete
putjesscheppersgilde is vervangen door een volautomatisch
rioleringsnetwerk dat bijna alle gebouwen en vele straten in
Nederland ontlast. Aan het begin van de twintigste eeuw moet
zoiets onmogelijk duur hebben geleken en zullen maar weinig
mensen zich een wereld zonder putjesscheppers hebben kunnen
voorstellen. Toch hebben voldoende mensen zich los kunnen maken
van putjesscheppers-energie om dat beroep helemaal te laten
verdwijnen. En we gaan en kunnen nog veel verder; tot het punt
waarop iedereen werk heeft dat hij met liefde en plezier doet.

Genialiteit komt voort uit het volgen van je intuïtie, van je innerlijke
wijsheid. Daarmee kun je door de mist heen kijken. Het wordt ook
wel "denken met je hart" genoemd. Door je intuïtie te volgen kun je
met je hoge intelligentie, met je hoge bewustzijn, verder komen dan
voor mogelijk wordt gehouden door gewone mensen. Door je
intuïtie te volgen, door te vertrouwen op je innerlijke weten, kun je
door mentale, emotionele en astrale mist heen breken. Genieën zijn
open voor compleet originele ideeën en hebben de moed om die
ideeën uit te spreken of in de praktijk te brengen. Zij maken
verbinding met hoge frequenties van helderheid en visie, omdat zij
het vermogen hebben om zich grotendeels los te maken van astrale
mist en collectieve overtuigingen. Zo bereiken genieën niveaus van
kennis en inzicht die onbereikbaar zijn voor mensen die alleen maar
denken met hun hersenen.

Kun je je voorstellen dat jij er niet bent voor werk, maar dat werk er
is voor jou?
Wat als alle mensen met wie je werkt en al je klanten, er voor jou
zijn? Besef maar: ze zijn er voor jou; om jou te laten scheppen en
groeien; om je te inspireren en te stimuleren. Ze zijn er om jou
vreugde te geven, om je mooie, liefdevolle verbindingen te geven.
Dat heb ik voor het eerst geleerd van een Poolse operazangeres.
Zij zei: "De zanger is er niet voor het publiek, maar het publiek is er
voor de zanger!" Met die houding stond zij op het podium, stralend
en helemaal zichzelf. Deze vrouw genoot enorm van haar werk, had
geen stress, reisde veel en was heel gelukkig.
Jij bent de Bron van je werkelijkheid – ook van je werk. Je werk is er
voor jou, net als de rest van je werkelijkheid.

Hoe kun je leren denken met je hart? Waardeer om te beginnen alle
keren dat je in het verleden hebt gedacht met je hart en waardeer
het iedere volgende keer dat het gebeurt. Waardeer ieder
bevrijdend inzicht en iedere hoge gedachte die je krijgt.
Geniet ervan! Wees er trots op! Hoge gedachten zijn positieve,
vriendelijke gedachten, naar jezelf én naar andere mensen toe. Het
zijn begripvolle, vergevingsgezinde gedachten. Als je meer gaat
denken met je hart, zul je ruimer gaan denken. Hoge gedachten
corresponderen met hoge energie. Dus verwelkom hoge gedachten.
Verder is je intuïtie verbonden met je hoogste idealen, met jouw
waarheid, met wie je werkelijk bent. Het is daarom heel belangrijk
om voor je idealen op te komen – om jouw Licht te laten schijnen,
onafhankelijk van wat buiten jou wordt gevonden en beweerd.

17. Grond je geldvibratie

18. Ga voor jouw ware doelen

Veelal zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot spiritualiteit –
zoals mijn cursisten én mijn moeder – wezens met hoge, fijne
energieën. Dit soort mensen heeft de neiging veel van hun energie
uit hun lichaam terug te trekken als het hier op Aarde moeilijk of
angstig voor hen wordt. En de kans daarop is niet heel klein ...
Zodoende zijn deze hooggevoelige mensen vaak niet helemaal
geïncarneerd in hun aardse lichaam. Dat kan aanleiding zijn voor
moeilijkheden. Deze mensen kunnen het gevoel hebben dat ze hun
levensmissie niet volledig op Aarde neerzetten of algemeen dat ze
tekort schieten. Ze kunnen ook ervaren dat de dingen die ze
ondernemen nooit helemaal van de grond komen. Dat heeft
allemaal te maken met een gebrek aan het element aarde, met het
maar half op Aarde zijn. Om te materialiseren moet die energie
meer met het Aardse vlak verbonden worden dan zij gewend zijn
om te doen.

Het is een leuke oefening om jezelf eens voor te stellen hoe het zou
zijn om te leven in een wereld die prima functioneert zonder geld:
een wereld waarin bijvoorbeeld alles gratis zou zijn en in enorme
overvloed voor iedereen beschikbaar. Wat zou je gaan doen als geld
geen rol meer speelde in je leven? Ik geloof niet dat iedereen in een
paleis zou gaan wonen en niets meer zou doen. Er zouden ook
mensen zijn die schapen zouden gaan hoeden of een kroeg zouden
openen. Dat maakt dit gedachtenexperiment zo interessant: het
brengt je in contact met een wereld waarin alle mensen werk doen
dat vanaf hun hart voor hen klopt. Waar kinderen vrij zijn om te
spelen en te leren wat hen interesseert. In die wereld ben jij dus
ook in staat om alle dingen te doen die je echt, diep van binnen wil
doen. En zo is het.

Als je je uit je lichaam terugtrekt, kan er niet voldoende energie
meer door je lichaam stromen om echt vitaal en optimaal op Aarde
te leven. Daardoor zijn dit soort fijngevoelige, subtiele mensen vaak
slecht gegrond. Zodra deze mensen hun plek vinden op Aarde, zich
hier veilig gaan voelen en ontspannen, kunnen zomaar heel veel
blokkades uit hun energieveld verdwijnen. Opeens zijn ze wel in
staat om hun belastingformulieren op tijd te posten en hebben ze
wel tijd om dagelijks te koken. Als je goed geaard bent, heb je
genoeg energie om te leven in het moment, wat dat moment je dan
ook brengt. Als je aarding daarentegen op een laag pitje staat, is
alles wat onverwachts gebeurt teveel voor je. Ook daarom is het
belangrijk om aarding te bevorderen. Het is cruciaal voor het
creëren van je ideale leven; vooral als het gaat om het creëren van
zoiets geaards als geld.

De Aarde is een collectieve creatie. Dingen zijn hier mogelijk en
onmogelijk omdat collectief gevibreerd wordt dat ze mogelijk of
onmogelijk zijn. Als je meegaat met wat iedereen gelooft, zul je
nooit iets onmogelijks doen. Maar hoe meer je je daarvan los weet
te maken, hoe meer onmogelijke daden je zult verrichten. Wil je
eeuwige jeugd? Creëer het maar! Wil je een popster zijn? Doe
maar! Wil je reizen door ruimte en tijd? Wie zegt dat het niet kan?
Ga er eens vanuit dat alles mogelijk is en ga dán je doelen
formuleren.
Let goed op wat voor doelen bij je bovenkomen vanuit vrijheid.
Misschien vind je doelen die je zelf op de tiende plaats van je
prioriteitenlijst had gezet, maar blijkbaar belangrijker zijn voor je
ontwikkeling dan je had gedacht. Misschien zijn de doelen die nu
spontaan in je opkomen de eerste stappen op weg naar doelen die
je al had geformuleerd. Je oorspronkelijke doelen hoeven niet per
se te verdwijnen.

19. Concretiseer je creaties

20. Laat anderen vrij

Als je duidelijk hebt wat je echt wilt, is het goed om alle verdere
twijfels te laten varen en er echt helemaal voor te gaan. Als je zover
bent, maak dan het beeld dat je hebt van je verlangen zo concreet
mogelijk. Een belangrijke reden waarom mensen niet creëren wat ze
willen is dat ze vaak alleen maar een grove visie hebben van wat ze
willen. Heel veel aspecten ervan hebben ze niet bewust ingevuld.
Die leegtes worden dan vanzelf gevuld met energie die deze
mensen al langer, onopgemerkt vibreren. Daardoor creëren ze
grotendeels meer van hetzelfde.
Het is dus belangrijk om je doelen specifiek en concreet te maken.
Gedetailleerd.
Veel mensen vergeten dat. Ze zeggen: "Ik wil geld," "Ik wil een
ander huis" of "Ik wil nieuw werk," zonder die wens verder in te
vullen. Daar nemen ze de tijd niet voor. Of ze kunnen het niet. Vaak
kunnen mensen weinig details bedenken van wat ze willen omdat ze
er maar een minimale hoeveelheid energie rond hebben
opgebouwd. Je kunt meer energie opbouwen rond wat je wilt, door
leuke, inspirerende details erover bij je te laten opkomen. Zo wordt
het plaatje in je hoofd completer. Iedere keer dat je denkt aan wat
je wilt, kun je weer nieuwe details laten opkomen. Je hoeft niet alles
in één keer te bedenken. Open je voor alle details en varianten die
vanzelf in je opkomen. Stap voor stap.

Als jouw creatie verbonden is met de creaties en levens van mensen
die heel dicht bij je staan en om wie je veel geeft, is het soms
moeilijk om hen los te laten en te creëren wat voor jou goed voelt.
Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Je kunt je eigen creatie blijven
volgen en vertrouwen dat in dit liefdevolle Universum alles en
iedereen op zijn pootjes terecht komt. Want zo is het. Maar soms
kan dat niet zo goed voelen – helemaal als jouw creatie direct
voelbare gevolgen heeft voor het leven van iemand die je dierbaar
is. Dan kun je expliciet in je creatie opnemen dat de uitkomst ook
goed zal zijn voor al je dierbaren – of voor één iemand in het
bijzonder. Je kunt affirmeren: "Mijn hoogste goed is ook het
hoogste goed van mijn dierbaren" of: "Als ik mijn hart volg, is dat
goed voor mij én mijn dierbaren." In wezen is het zo. Alleen als je
van iets anders bent overtuigd, kom je van dat wezenlijke niveau af
en kun je het tegengestelde creëren: dat jouw geluk anderen pijn
brengt. Omarm dus het geloof dat als je jezelf bevrijdt, dat ook goed
is voor iedereen om je heen. "Ik geloof dat als ik gelukkiger wordt,
mensen die van mij houden ook gelukkiger worden – zelfs al denken
ze daar op persoonlijkheidsniveau misschien anders over." Als je
jezelf bevrijdt en in stroming brengt, help je de mensheid en de
mensen in je directe omgeving.

Door details in te vullen bouw je meer verschillende frequenties op
rondom je creatie. Iedere gedachte, ieder beeld, ieder detail en
ieder nieuw gevoel dat je krijgt, is een andere frequentie! Het
invullen van details is een goed middel om de energie te gaan
vibreren van wat je wilt, zodat je het naar je toe trekt.
Maar vergeet niet om altijd dankbaar te zijn voor wat dit proces je
brengt – ook als dat niet meteen is wat je had gevisualiseerd.

Mensen zijn vaak bang voor het nieuwe en onbekende – en dus
voor verandering. Ik zou desondanks affirmeren dat je het Pad van
Bevrijding wil begaan. Goede energie brengt meer goede energie,
maar vaak weten of geloven mensen dat niet. Als jij je bijvoorbeeld
bevrijdt van het monotone ritme van je leven, kan je partner zich
daar tegen verzetten – ook als hij of zij van je houdt en zelf ook wil
groeien. Toch zal jouw zelfbevrijding goed uitpakken voor je partner.
Want vrije mensen zetten goede energie neer, voor iedereen.

21. Zet de toon

22. Laat actie rijpen

Alles draait om jouw energie. Hou die stralend en stromend – zelfs
als je het gevoel hebt dat niet alles meteen klopt, zelfs als er
storende elementen zijn. Als je zelf de toon blijft zetten, zullen
energieën zich eraan aanpassen en zich hergroeperen. Dan zullen
de storende elementen verdwijnen – zelfs als er veel herrie en
turbulentie is. Hou dat vol – wat er ook gebeurt. Dan zul je zien dat
gedoe en verwarring, ophef en boosheid van anderen echt
afnemen. Steunende, resonerende, meewerkende krachten zullen
zich rond je verzamelen, waardoor jouw toon steeds
vanzelfsprekender doorklinkt in je werkelijkheid.

De gebruikelijke manier van je leven invullen is actie-gericht: je hebt
een idee en vervolgens ga je een heleboel acties uitvoeren om dat
idee te verwezenlijken. Vaak doe je daarvoor moeite en zet je
dingen door die niet vanzelf gaan. Meestal heb je niet alle te nemen
stappen even goed overdacht, heb je onvoldoende energetische
verbindingen gemaakt met het gewenste resultaat en met de
verschillende elementen van je actie en heb je niet genoeg hulp
ingeroepen, omdat je meteen tot actie bent gekomen. Daardoor
creëer je dan erg "wisselende" resultaten.

Je kunt alles wat je doet zo doen dat je energie ervan toeneemt en
je er stralender, rustiger, optimistischer, vreugdevoller en
stromender van wordt. Voor al je activiteiten en interacties met
mensen, kun je manieren vinden die je Licht vergroten in plaats van
verkleinen. Het vinden van die manieren kan een interessante
uitdaging zijn, maar ze zijn er. Zelfs als je dagelijks met klagende
klanten, doodzieke patiënten of langzame computers te maken
hebt.
Omarm gedachten die je steunen bij stralen, zoals: "Dit kost me nu
energie, maar er is een overvloed aan energie voor me beschikbaar
waar ik me heel makkelijk weer mee kan opladen." Of: "Hoe meer
energie ik geef, hoe meer er naar me toe stroomt."
Oefen dat soort gedachten. Die zullen je helpen om blokkades af te
breken die zich energetisch om je heen bevinden; om heersende
gedachtenpatronen en ideeën los te laten en je eigen koers te
varen. Zoek ook naar voorbeelden om die steunende gedachten te
onderstrepen.

De energie vanwaaruit je een actie onderneemt, bepaalt het
resultaat ervan. Twee personen kunnen dezelfde actie ondernemen
met radicaal verschillende resultaten. De actie kan de één succes
brengen en de ander teleurstelling – bijvoorbeeld omdat de eerste
persoon vertrouwen, plezier, hoop en zelfvertrouwen vibreerde
toen hij de actie ondernam en de laatste persoon iets vibreerde van
kwetsbaarheid, machteloosheid, gebrek, beperking, angst,
hoogmoed of egoïsme ... Elk van deze energieën trekt eigen
mogelijkheden en blokkades naar zich toe. De onderliggende
energie van een actie is veel belangrijker dan de woorden of
handelingen die eraan verbonden zijn.
Als je energie met betrekking tot iets twijfelachtig is – gedeeltelijk
goed, gedeeltelijk niet – is het duidelijk nog geen tijd om actie te
ondernemen. Kom je dan toch in actie, dan zal de twijfelachtige
onderliggende energie zich manifesteren in het resultaat.
Zoek daarom positieve energie – zoals goede gedachten en goede
gevoelens – voor je tot actie overgaat. Zolang een heldere koers of
een onvermijdelijke actie zich niet aandient, kun je beter alle
betrokken energieën de tijd geven om zich verder te ontvouwen.

23. Creëer met gemak

24. Hou je visie voor ogen

Nederland als sinds de oprichting in 1579 een centrum van moeite.
En nog altijd is het hier vol van arbeidsethos en werkdrukte. Veel
Nederlanders zijn uitgeput. Fysiek uitgeput zelfs. Die doen zoveel
handelingen op een dag dat het ten koste gaat van het onderhoud
van hun lichaam - doordat hun energie heel eenzijdig naar de talloze
haastige prestaties gaat die ze moeten verrichten: op hun werk,
maar ook voor hobby's, verenigingen, vrijwilligerswerk, sporten
enzovoort. Hun energie wordt daardoor niet goed verdeeld.
Geld is energie en het weerspiegelt heel goed wat je doet. Als je je
energie versnippert en laat verzwakken door haast en druk, zul je op
geldgebied ook weinig focus, overvloed en vrijheid ervaren.

Vroeger hing mijn huis vol met papiertjes met de tekst:

Het is goed om je te openen voor meer efficiënte methoden om te
doen wat je doet. Open je voor alle mogelijkheden, ook voor
mogelijkheden die je nu niet kunt zien – of niet kunt waarderen.
Open je zelfs voor mogelijkheden die nu nog niet bestaan op Aarde
en speciaal voor jou zullen worden geïntroduceerd! Open je voor de
perfecte omstandigheden en mogelijkheden voor jou!
Ga zo door het leven dat je stralendheid erdoor toeneemt. Bedenk
voor jezelf nieuwe manieren om met dingen om te gaan; zo dat je in
een soort van geopende, expanderende toestand van gemak komt.
Bedenk nieuwe manieren van boodschappen doen, van opruimen,
van ontspannen. Alles kan je stralendheid laten toenemen of
verminderen. Zoek in alles expansie en openheid. Zoek plaatsen,
zaken en personen op die goed met je resoneren; die makkelijk
meegaan met jouw energie. Zoek steeds naar wat het soepelste
meegaat in de energie die jij vibreert. Vandaaruit zul je dingen
aantrekken en vinden die nóg soepeler met je meebewegen.

Hold the vision, trust the process and do nothing
Hold the vision, hold the vision, hold the vision
Hou je visie in je aandacht en vertrouw het proces. "Hold the
vision" is een heel belangrijk aspect van creëren. Het is ook
belangrijk om het proces te vertrouwen, want dat helpt je om de
focus te houden op je visie. En als je je niet richt op wat je wil, kan
het Universum je dat moeilijk brengen. Dus hou je visie van succes,
van leven in overvloed en geluk, in je aandacht. Blijf in het Licht,
dan wordt je visie waar. Als je je daarentegen van de wijs laat
brengen, je laat ontmoedigen door reiniging of schokkende nieuwe
inzichten en gaat zeggen "het wordt alleen maar slechter en
slechter", dan kan het inderdaad steeds slechter gaan.
Zorg ervoor dat wat je creëert – dat wat je wilt en waar je voor gaat
– in de kern voor je klopt. Houd die essentiële visie regelmatig,
stabiel en op een plezierige manier in je aandacht. Laat al je
concrete verwachtingen en je gehechtheid aan een resultaat zoveel
mogelijk los. Vertrouw erop dat het Universum je wensen zal
vervullen op een perfecte manier, met alles in de juiste mate, in de
ideale volgorde en precies op tijd.
In de situatie waarin je je bevindt, vraag je om het hoogste goed
voor alle betrokkenen. Verder houd je vooral je visie-opessentieniveau voor ogen en laat je alles los en vrij stromen.
Je vertrouwt erop dat de situatie zich zal ontwikkelen in
overeenstemming met je visie. Pas als je loslaat kan de energie rond
je wens vrij gaan stromen, zich functioneel gaan groeperen en
materialiseren.

25. Straal Licht uit

26. Bevrijd geld ... en jezelf

Gevoelens van gebrek en tekort zijn sterk aanwezig in onze
maatschappij, waar consumptie tegenwoordig zo'n centrale plaats
inneemt. Dat komt doordat er hier sterk gebrek is aan holistische
visie, aan een besef verbonden te zijn met alle dingen en alle
levende wezens, overal. Als je alles buiten jezelf blijft plaatsen, krijg
je op een gegeven moment het idee dat je zoveel mogelijk van de
wereld moet veroveren, afbakenen en beheersen. Dat is één van de
grote thema's van het Vissentijdperk. Maar uiteindelijk zul je zien
dat je nooit genoeg hebt van dingen die je niet echt nodig hebt. Het
ervaren van tekort komt juist voort uit het afscheiden van jezelf van
de Bron. Daarom zijn mensen de afgelopen tweeduizend jaar zo
koortsachtig aan het ontdekken en veroveren geslagen. Daarom ook
proberen mensen territorium af te bakenen, zich boven anderen te
stellen en die te beheersen door te liegen en te manipuleren.

Jij bent de Bron van alles in jouw werkelijkheid. Het idee dat je
belemmerd wordt door je baas, de belastingdienst, de politiek,
bonusregelingen en maandelijkse aflossingen is een illusie. Het zit
allemaal in jou.
Soms voelt het prettig om de schuld van je ongeluk te geven aan je
partner, je kinderen, het uitblijven van kinderen, de regering, het
weer of anders wel de economie, je baas of rijke mensen – of geld
zelf. Maar als je dat doet, verschuil je je achter illusies.

Aan de wortel van al die dingen ligt het verminderde bewustzijn van
eenheid; eenheid met de Aarde, de zon, de sterren ... met alle leven
overal. Als je ziet dat alles één is, zie je ook dat je niets op een ander
kunt veroveren. Dat hoeft dan ook niet, want je bent één met alles.
Het enige dat telt vanuit deze liefdevolle eenheid, is het zo mooi
mogelijk maken van het geheel. Die visie is gelukkig altijd ergens
blijven bestaan, bij sjamanen, verlichten en wijzen: individuen die
zich niet hebben laten meeslepen door wat grotere groepen
mensen voor waar aannamen.
Nu is de tijd aangebroken om deze visie op het leven en het menszijn weer te laten domineren. Dat gebeurt vooral door mensen die
hun Licht neerzetten op Aarde en daarbij een focuspunt voor
anderen vormen – zowel door wie ze zijn als door de dingen die ze
doen. Spirituele leraren en healers zijn allemaal lichtwerkers: zij
hebben hun speciale Licht gebracht om er anderen mee te helpen.

Ik verzeker je dat het veel beter voelt om de verantwoordelijkheid
voor je leven niet meer weg te schuiven, te weten dat je vrij bent en
te zien dat jij alles in je leven zelf hebt gecreëerd. Dan bevrijd je je
van alle krachten buiten jezelf en neem je zelf je lot in handen. Je
bevrijdt dan ook geld van al je verwachtingen en de druk die ermee
gepaard gaat. Stuur de energie van vrijheid naar geld en kijk wat er
naar je terug komt. Laat geld vrij en zichzelf zijn en jij wordt het
ook!
Vergeef jezelf voor het bewandelen van het pad van schuld en
verwijt. Je deed het beste wat je kon. Je wist niet beter dan te doen
wat je hebt gedaan. Zo is het: het leven is een ontdekkingsreis,
waarbij je steeds nieuwe dingen leert. Je hebt veel geleerd over
welke wegen en methoden niet werken of niet interessant zijn voor
jou. Zo heb je veel illusies opgespoord!
Laat niet zoveel van geld afhangen dat het zwaar wordt, niet kan
stromen en niet zichzelf kan zijn. Mensen maken te graag van geld
een tovenaar die al hun problemen moet wegtoveren. Als ze dat
doen, zijn ze niet echt open voor geld, maar voor iets wat geld niet
is.
Geld is niet de tovenaar. Geld is niet de Bron. Jij bent de Bron!

27. Wees de Bron
Wat wil je van geld? Wat wil je dat geld je brengt? Ga dat nu al aan
jezelf brengen: zoveel als je wilt! Bedenk manieren waarop je aan
jezelf kunt geven wat je van geld verlangt.
Denk je dat geld je zal bevrijden? Ga dan nu al jezelf bevrijden!
Vrijheid is je geboorterecht. Leer dat inzien. Overtuig jezelf ervan.
Affirmeer dat je nu al vrij bent!
Bevrijd jezelf van beperkende gedachten, gedragspatronen,
gewoonten, gevoelens, bezigheden, relaties, routines, werk,
werkomgeving en leefritmes. Bevrijd jezelf van al die dingen als ze je
ongelukkig maken.
Zijn er dingen die je eindelijk zal kunnen doen als geld naar je toe
komt? Doe ze nu al ! Uitslapen, opstaan wanneer je wilt, de hele
dag op je balkon naar muziek luisteren, door de kamer dansen,
spelletjes doen ... het kan allemaal! Jij kunt het creëren! Je kunt het
opbouwen en het gaan leven. Zet nu al de eerste stap in de richting
van wat je echt wilt. Zet morgen de volgende stap, overmorgen
weer één, enzovoort. Het is niet moeilijk en echt mogelijk! Je hebt
echt het vermogen om de werkelijkheid te scheppen die je het
liefste wilt! Voel dat vermogen. Voel die kracht! Ontwikkel het.
Wil je een ander huis, maar kun je niet verhuizen? Ga dan anders
met je huis om, ga er anders over denken. Laad je huis op met
energie! Ga op een andere kamer slapen, bijvoorbeeld op zolder,
vlak onder de sterren. Ontvang andere gasten, verplaats meubels.
Verwacht geen superkrachten meer van geld, maar van jezelf. Die
zijn echt in je! Voel hoe ze naar je terugstromen: die zinderende
energieën die je lichaam voeden. Alle kracht die je tot nu toe
gebruikte om aan geld te trekken, ermee te vechten en te proberen
het te veranderen, is terug bij je. Die is weer in je! Geniet ervan!

School voor Adelaars
Barbara Borecka's School voor Adelaars verzorgt een uitgebreid Light
Body-traject. Sommige Light Body-blokken en hieraan gerelateerde
cursussen van de School voor Adelaars worden gegeven op
bijzondere locaties, zoals het Amstel Hotel en Chateau St. Gerlach.
Bij de cursussen Creëren van je Werkelijkheid en De Kunst van Leven!
word je bewust gemaakt van het feit dat jij de wereld in je en om je
heen creëert en worden je vaardigheden aangereikt om dit creatieproces in je eigen voordeel te laten werken. Deze inzichten en
vaardigheden worden specifiek gericht op de creatie van geld en
materiële overvloed bij de Geld Workshops.
Bij de cursus Soulmate – Liefde van je Leven leer je contact te
maken met je Soulmate op Zielsniveau en leer je nieuwe, hoge
manieren van liefhebben – van anderen én jezelf.
De Licht Transmissie is een workshop waarbij je hoge, fijne
lichtfrequenties moeiteloos op je laat inwerken. De Sterrenlicht
Transmissie is weer iets anders: daarbij transmit Barbara het
Zielslicht van sterren en planeten.
Tijdens de Nieuwjaarsenergetisering sturen we, aan het begin
van ieder nieuw jaar, mooie energie naar het komende jaar – voor
ons, onze naasten en de hele wereld!
Je kunt ook bij ons terecht voor onze geleide meditaties op CD (om
thuis te doen), boeken, kristallen, kristallen-elixers en voeding
volgens de Chinese Regeneratie-filosofie.
www. schoolvooradelaars.nl
06-81316268 / welkom@schoolvooradelaars.nl

