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De spirituele dimensie
van rijkdom en overvloed

Er is een heel bijzondere energie aanwezig terwijl ik deze
woorden schrijf. Deze tekst komt dus niet alleen voort uit
mijn brein, maar bevat ook zeer veel energie uit een hogere
dimensie. Veel delen van dit boek zijn natuurlijk afkomstig
uit de bron van de menselijke geest. Ik deel veel van mijn
persoonlijke ervaringen met je en ik ben je dankbaar dat je
naar me luistert. Andere delen van dit boek zou ik als
‘gestuurde kennis’ betitelen. Ze komen dus voort uit een
hogere intelligentie die zich in mijn innerlijk bevindt. Die
intelligentie heeft er sowieso al voor gezorgd dat wij elkaar
hier ontmoeten. Behalve ons is er echter nog veel meer
aanwezig. Misschien zou jij het een spiritueel wezen of
lichtwezen noemen. De intelligentie waarmee je in dit boek
in contact zult komen, noemt zichzelf de ‘groep van de
twaalfde dimensie’. Wellicht doet ze dat alleen maar opdat jij
je met je spirituele bewustzijn openstelt voor het hogere in
haar. En toch weet ik dat die intelligentie veel liever zou
willen dat je haar als een deel van jezelf beschouwt. Dan zou
het weten immers niet uit een bron van buiten komen, maar
ontspringen aan je eigen kracht als meester van het leven.
Deze spirituele wezens hebben niet echt ervaring met de
dagelijkse omgang met geld zoals wij mensen dit hebben. En
11
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toch kunnen ze veel wijsheid met je delen in de omgang met
geld, en vooral in het creëren van geld. Geld is immers niets
anders dan een specifiek soort energie. En die intelligentie
kan meesterlijk met energieën omgaan!
Terwijl je dit boek leest, zal de energie van overvloed
dan ook vanuit haar dimensie voor je klaarstaan, zodat je
gemakkelijk tot haar veld kunt toetreden. Met die nieuwe
energie kun je veel eenvoudiger datgene creëren wat je nodig
hebt, zodat elk moment van je leven tot een feest van
overvloed kan worden. Natuurlijk is daar meer voor nodig
dan alleen geld; daarom kun je elk ander begrip kiezen –
gezondheid, liefde, voedsel, creativiteit of tijd voor jezelf, om
maar enkele van de vele mogelijkheden te noemen – waar
geld of waardebewustzijn voor staat.
Op het moment dat je in dit boek duikt, wordt je
manifestatiekracht vergroot, en die kracht zal je weer ondersteunen bij het vergroten van je spirituele geldbewustzijn.
Elke keer dat je in dit boek leest, zul je nieuwe
mogelijkheden ontdekken. Dat komt doordat je je telkens in
een ander trillingsveld bevindt, want de volgende keer zul je
alweer een stap verder zijn in je bewustzijn. Dat heeft zich
verruimd en je manifestatiekracht is versterkt. Je leest dus
met een heel nieuw gewaarzijn. Daarom hierbij mijn advies:
lees dit boek telkens weer!
Om de kunst van de manifestatie van geld en alle andere
‘energievormen’ aan te leren, moet je hoe dan ook openstaan
voor nieuwe wegen. Het vraagt absolute bereidheid om
dingen te doen die je misschien al heel vaak of juist nog nooit
hebt gedaan. Wat je je moet afvragen wanneer je aan het
succes van de methodes twijfelt, is waarom je nog niet hebt
bereikt wat je altijd al wilde. Zou het antwoord kunnen zijn
dat je nog niet precies datgene hebt gedaan wat voor jou
persoonlijk juist is?
12
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Neem alsjeblieft de tijd om te oefenen, zodat je er echt goed
in wordt een heleboel gezondheid, geld en overvloed op alle
gebieden van je leven te creëren. Ik wil in dit boek niet alleen
maar kennis en wijsheden met je delen. Theoretische kennis
heb je waarschijnlijk al wel genoeg vergaard, dus nu wordt
het tijd die in praktijk te brengen. De oefeningen in dit boek
bieden je volop mogelijkheden om je horizon te verruimen
en te ervaren wat het betekent om je een nieuw, spiritueel
geldbewustzijn eigen te maken. Elke oefening in dit boek
bevat een grote hoeveelheid energie, informatie en
bewustzijnsveranderende kracht waarmee je je kunt
verbinden. Je gaat aan de slag met affirmaties, oefeningen en
meditaties, en je gaat vooral veel spelen!
De masters van de twaalfde dimensie zullen je, als je dat
wilt, door dit hele boek heen begeleiden met hun kristallijne
kracht en je het hoogste spirituele geldbewustzijn als
energiekwantumveld ter beschikking stellen. Je zult leren je
te ontwikkelen tot een sterke magneet voor geld. Je zult niet
meer achter het geld aan hoeven te rennen, want het geld zal
naar jou toe komen. Stel je voor dat je je er volledig op kunt
richten de creativiteit die je in je hebt tot uiting te brengen,
en dat je in de toekomst alleen nog maar dingen hoeft te
doen waar je echt blij van wordt. Het leven is niet bedoeld
om geld en rijkdom te vergaren, maar om je eigen,
fantastische uniciteit te ontdekken, waardoor geld en
rijkdom vanzelf voorradig zullen zijn.
Jazeker, er zal altijd geld voorradig zijn. Meer dan je
nodig hebt. Dat hoeven geen miljoenen te zijn; je bepaalt zelf
hoeveel. Want het oude concept van geld, dat met hebzucht
te maken had, heeft zijn tijd gehad. Je gaat inzien dat het veel
belangrijker is om je te ontplooien en je ware zelf te
ontdekken. Daaruit ontstaan dan de bron van overvloed, het
gewaarzijn en de ervaring van rijkdom op alle gebieden van
13
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je leven. En daaruit ontstaat weer de kracht om meer dan je
werkelijk nodig hebt naar je toe te trekken. Het leven wordt
dan datgene waar je al zo lang naar verlangt.
Ik wil je aanmoedigen dit principe met behulp van dit
boek in praktijk te brengen, zodat je een bevredigend,
harmonieus leven vol overvloed kunt leiden. Ga alsjeblieft
telkens zelf na welk deel van wat je hier leest voor jou goed
aanvoelt. Accepteer alleen de ideeën en opvattingen die voor
jou volkomen juist aanvoelen.

14
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Rijkdomintelligentie
ontwikkelen

Een paar jaar geleden zei een wijze man tegen me: ‘Als je op
de een of andere manier zover komt dat je niet meer achter
geld aan hoeft te rennen, maar zelf een magneet voor geld
wordt, zodat het achter jou aan rent, dan heb je het voor
elkaar in het leven.’
Dat beeld en dat inzicht hebben zich in mijn innerlijk
gegrift, en ik wil dat principe graag met je delen. Want het
mooiste is dat ik dat tegenwoordig precies zo ervaar, en
het lijkt mettertijd steeds sterker te worden. Is dat niet
geweldig?

Ik wil je daarom vragen dit beeld ook in jouw innerlijk
te vormen. Leg dit boek dus meteen weer weg en geef
je een paar minuten lang helemaal aan dat beeld over.
Wees je ervan bewust dat je tot dusver altijd achter het
geld aan gerend hebt. Zie voor je hoe je telkens weer
buiten adem raakte terwijl je het geld achternarende. Je
was moe, uitgeput en krachteloos door het trainen. Je
liep telkens weer heen en weer om de ballen niet te
laten vallen waarmee je je hele leven hebt gejongleerd.
37
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Van het ik naar het zelf –
van hebben naar zijn

Succes is in de nieuwe tijd altijd gebaseerd op zijn. Pas
wanneer je jezelf en de sterkste uiting van je ware zelf hebt
ontdekt en ernaar leeft, zul je met gemak succesvol worden
en geld en alle andere wonderen op eenvoudige wijze naar je
toe kunnen trekken. Dan maak je het beeld dat je in de vorige
oefening hebt gevisualiseerd en gevoeld tot jouw
werkelijkheid.
Straks ga je met de transfirmaties werken. Transfirmaties
beginnen altijd met de woorden ‘Ik ben’ of ‘Ik heb’. Dat ‘ik’ is
meer dan ego of persoonlijkheid. Het omvat alle ikken van je
zijn: je hogere zelf, je ziel, je goddelijke krachtsbewustzijn, je
diepe zijn. De transfirmaties werken het best als al die delen
van jou op elkaar zijn afgestemd en samenwerken om jou
rijkdom en overvloed te bezorgen.
Je kunt nu alle zijnsdimensies bekijken die een bijdrage
zullen leveren aan je nieuwe toestand van zijn. Het gaat erom
een leven vol rijkdom, geluk, gezondheid en succes te
creëren op alle niveaus die van invloed zijn op de materiële
dimensie. Wanneer we echter alleen op de lichamelijkmateriële dimensie werken, behelst dit maar een klein deel
van het gehele potentieel dat je ter beschikking staat. Om
ook je andere dimensies te kunnen bereiken met de nieuwe
41
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Oude overtuigingen en
overtollige denkprogramma’s
over geld

Veel mensen merken dat er aanvankelijk weliswaar wonderen
gebeuren, maar dat er mettertijd weer meer dingen gebeuren
die aan de ‘oude tijd’ herinneren. Ze worden weer met veel
oude thema’s geconfronteerd. Nadat het aanvankelijk de
goede kant op ging, komen nu de oude patronen weer terug.
Waarom is dat?
In ons onderbewustzijn zit een soort kennisreservoir.
Vroeger leefde je met oude conditioneringen en hing je een
andere overtuiging aan. Dat heeft je zelfbeeld bepaald en
daarmee overeenkomstige synapsen in je brein gevormd.
Natuurlijk hebben we ook al nieuwe synapsen in onze
hersenen doen ontstaan, maar wat we nog niet hebben
gedaan is dat oude zelfbeeld loslaten.
Laten we om dat oude zelfbeeld grondig te onderzoeken
eens kijken hoe de hersenen functioneren. De synapsen zijn
verbindingen tussen twee zenuwcellen in de hersenen. Een
zenuwcel heeft duizenden zogenoemde dendrieten:
vertakkingen die zich in alle richtingen verspreiden, bijna
zoals de tentakels van een octopus. Als we iets voor het eerst
doen, hebben we voor die handeling nog geen structuur in
de hersenen. Daarvoor moeten de dendrieten van twee
zenuwcellen een onderlinge verbinding maken, ofwel een
181
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synaps ontwikkelen. Wanneer je iets telkens weer doet,
bijvoorbeeld oefeningen voor een spiritueel rijkdombewustzijn, vormen zich steeds meer synapsen. Wanneer we
iets steeds vaker doen, het visualiseren of het ons voorstellen,
creëren we steeds meer nieuwe synapsen – steeds meer
verbindingen tussen zenuwcellen. Daardoor wordt de
nieuwe handeling of de nieuwe overtuiging tot een gewoonte
en dringt die sneller tot diep in ons bewustzijn door. Het is
alsof we een schakelcircuit in onze hersenstructuur maken.
Deze reële structuren ondersteunen gewoonten,
bewegingen, aantrekkingskracht of wat we maar willen.
Natuurlijk ontstaan ook door denken synapsen. Als je
voorheen dus altijd negatief over geld en rijkdom dacht, zijn
daardoor schakelcircuits met een negatieve inhoud ontstaan.
Mijn opa zei altijd tegen me: ‘Jongen, geld is smerig. Je moet
altijd je handen wassen als je het hebt aangeraakt’, of: ‘Stop
geen geld in je mond, dat is vies!’ Wat gebeurt er dan in de
hersenen van een kind? Die concluderen: geld = smerig =
negatief = ziekmaker = ‘Geld is niet goed voor me.’ Er
ontstaan zenuwverbindingen die ervoor zorgen dat het kind
ook zo over geld gaat denken. Het gevolg is dat geld in het
verdere leven van dat kind steeds meer een belasting wordt.
Maar godzijdank werken synapsen op dezelfde manier
met positieve gedachten. Wanneer we een nieuwe, positieve
cyclus creëren, ontwikkelen we daardoor ook een positieve
automatische piloot. Alle handelingen, zoals lopen, praten en
eten, voltrekken zich op de automatische piloot. Doordat we
nieuwe synapsen laten ontstaan, ontwikkelen we dus nieuwe
vaardigheden, nieuwe bekwaamheden. Nieuwe gewoonten
en zelfs reflexen zijn gebaseerd op synapsen; het is heel
belangrijk dat we dat begrijpen.
Daarom herinnert ons brein zich ondanks het groeiende
spirituele geldbewustzijn natuurlijk nu en dan nog de oude
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