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Inleiding	
In deze module gaan we dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, 
therapeuten, trainers, ondernemers,… werken heel hard maar verdienen (te) 
weinig, waardoor ze zelfs vaak moeten stoppen met hun werk of hun werk 
parttime gaan doen. Vervolgens nemen ze er een job bij waar ze niet blij van 
worden of hun partners zorgen voor het inkomen.  Veel heeft te maken met je 
waarde erkennen.  Iets wat niet evident is, want hebben we niet vaak een 
oordeel over geld?   

Geld is niet belangrijk, zo dacht ik er zelf over… 

In mijn kindertijd werden mijn ouders geconfronteerd met een faling van 
hun zaak.  Toen was er letterlijk geen geld meer, niet voor kleren, amper 
voor eten en al zeker niet voor leuke dingen.  Dat heeft mijn beeld op 
geld zeker gevormd en jarenlang vond ik het lastig om geld uit te geven 
aan leuke dingen.  De angst voor tekort zat er diep in.  Vanuit angst 
omgaan met geld betekent ook dat het niet stroomt, wat ik vervolgens 
bijstelde met de gedachte: ‘geld is niet belangrijk’.  En vanuit die 
gedachte vond ik het ook moeilijk om echt mijn waarde te vragen aan 
mijn cliënten, want ik deed mijn job toch niet voor het geld…  Het zorgde 
ervoor dat ik (tot ik werkte aan het leren zien van mijn waarde), echt niet 
veel verdiende terwijl ik wel keihard aan het werk was. 
 

Daarnaast ben ik van nature een echte gever, en daardoor was het niet 
eenvoudig om te ontvangen. Ik merk dat dit geldt voor veel coaches, 
therapeuten, hulpverleners,….  Wij werden het tenslotte niet voor niets hé?   

Het is heel belangrijk om je eigen waarde te leren kennen, de waarde van je 
dienst te leren erkennen en er geld voor te leren vragen.  
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Waarom is dit zo belangrijk? 

 

Je cliënten zullen zich dan beter realiseren wat je dienst waard is en zullen je 
boodschap dieper in zich opnemen. Hun veranderingsproces zal intenser zijn 
en de resultaten beter.  Bovendien zal je daardoor mensen aantrekken die er 
echt voor kiezen om met jou te werken, omdat ze in je geloven.  Met andere 
woorden: je werkt met heel gemotiveerde mensen.   

Geld is geen makkelijk onderwerp en het is vaak beladen met allerlei thema’s 
rond macht, machtsmisbruik, ongelijkheid, oorlogen, strijd, onrecht, 
ongelijkheid,…. 

Nochtans is geld op zich neutraal, het is een middel.  Een middel om te ruilen 
en een middel waarmee jij de wereld kunt creëren en kunt vormgeven 
waarnaar je verlangt. Waarmee je dus ook goede dingen kunt doen. Voor jezelf 
en voor de wereld. Met geld krijg je de mogelijkheid om het verschil te maken 
en keuzes te maken, die zonder geld veel lastiger zijn!  

 

Hoe fijn zou het niet zijn als het geld in handen komt van mensen die er goede 
dingen mee zullen doen voor de wereld? 
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Wat	is	geld? 
 

In vele oude culturen was geld een middel en een mechanisme dat dienstbaar 
was aan de hele community omdat het de handel mogelijk en veel makkelijker 
maakte.  Intrest was in die culturen een immoreel gegeven en het werd niet 
ingezet om gelaagde samenlevingen te creëren, waarbij de controle 
disproportioneel bij de kleine meerderheid kwam te liggen en hierdoor de 
energie van geld niet meer vrij kon stromen.  Geld was een zuivere energie, die 
vrij kon stromen en het leven vooral makkelijker maakte. 

Vroeger stond tegenover geld altijd goud als waarde. Nu is dit allang niet meer 
zo eenvoudig. Geld is een zeer complex gegeven geworden in onze wereld.  

Maar in zijn oorsprong en in al zijn eenvoud is geld een ruilmiddel.  

 

Geld drukt een waarde uit, de waarde waarvoor het geruild wordt. Naast het 
feit dat geld een waarde uitdrukt, drukt het ook energie en tijd uit.  Energie is 

in essentie verbonden met het leven, met liefde, met wie jij bent. 

 

Je kunt vaak heel direct zien hoe je jezelf waardeert in de manier waarop je 
met geld omgaat of aan de waarde die je aan je dienst toekent.  

Het is belangrijk om je te realiseren wat de waarde is die je biedt met je dienst. 
Omdat diensten niet tastbaar zijn is het vaak lastiger om deze waarde vast te 
leggen, maar ik help je hiermee iets verderop in de module.   
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Geld als ruilmiddel 

Geld is een fantastische, menselijke, uitvinding.  Het staat ons niet alleen toe 
handel te drijven en aan ruilhandel te doen, het staat ons ook toe te creëren 
en te plannen.  Fysieke goederen en grondstoffen kunnen op magische manier 
opgeslagen worden op een duurzame, makkelijk op te bergen en niet zware 
wijze: papier, creditcards, apps, bitcoins,….  

Geld is heel handig, omdat het je vrijheid geeft (je kan over de hele wereld 
ruilen via geld) en het is daarnaast ook heel praktisch. Als je in de winkel staat 
is het fijn dat je gewoon brood kunt kopen of als je een opleiding wil volgen, 
dat je gewoon die opleiding kan betalen met het geld dat je hebt verdiend. Het 
hoort bij de regels die we in de wereld, met elkaar hebben afgesproken.   

Er zijn vele verschillende mogelijke manieren om te ruilen, ook zonder geld, 
zoals de deeleconomie of de cryptosystemen die steeds meer in opkomst is. 
Dit zijn prachtige ontwikkelingen die veel mogelijkheden (zullen) bieden. 

 

Geld stelt op zich niets voor 

Het geld zelf stelt eigenlijk niets voor, dat muntje of die briefjes zijn totaal 
waardeloos. Het enige wat het voorstelt is de waarde die we er zelf aan 
koppelen waardoor we er dingen mee kunnen kopen waarnaar we verlangen. 
Vaak zijn deze dan weer gekoppeld aan onze behoeften.  

We denken dat we gelukkig worden door deze te kunnen vervullen, door 
dingen te hebben of door wat de ander ons geeft. Maar het geluk zit van 
binnen! Geld is hierbij alleen maar een middel. De mogelijkheid om te 
genieten, te ontspannen en te ontvangen zit in onszelf. Het is belangrijk dit ook 
zo te blijven zien, dan blijft het helder waar het in essentie over gaat en kan 
geld ook weer in zijn essentie gezien worden: een energie bedoeld om te 
stromen. 

Het is een misvatting dat geld, materiële rijkdom en spiritualiteit niet 
samengaan. We hoeven ook niet te leven als een monnik om spiritueel te zijn. 
Bij spiritualiteit gaat het om het ervaren van verbondenheid en eenheid.  
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Daarnaast gaat het erom jouw unieke potentieel te leven en vanuit liefde te 
creëren. Geld is hierin een middel. Oordelen over geld geven gehechtheid 
aan bepaalde opvattingen en beperken je mogelijkheid om vrij te leven, vrij 
te kijken naar de wereld en vrij te creëren of scheppen. Ook vergeet je zo wie 
je werkelijk bent: In essentie ben je liefde en dit is overvloed en is ook in 
overvloed aanwezig voor ieder van ons.  

We hebben in essentie niets nodig van buitenaf als we aanwezig kunnen zijn in 
de bron. Vanuit deze aanwezigheid kunnen we immers ons leven zelf 
scheppen.  Mensen die zich dit diep van binnen realiseren trekken vanzelf 
overvloed naar zich toe.  Belangrijk hierbij is dus om je relatie met geld te 
helen, je gehechtheden en overtuigingen los te laten waardoor de energie niet 
kan stromen.  Of met andere woorden:  

 

Je relatie met geld helen heeft dus de mogelijkheid in zich om je relatie met 
jezelf te helen en terug te keren naar je essentie. 

 

Geld is beladen met hoofd-hart conflicten.  Het is een moeras van conflict-
erende emoties, tegenstellingen en tegengestelde polen.   

Sparen of genieten?   

Mag ik geld vragen?   

Is dit het waard, ben ik dit waard? 

Kan ik het me veroorloven?  

Ik kan nog wat wachten… 

En juist daardoor heeft het de potentie om je te helpen bij het terugkeren naar 
je essentie.  In het verbinden en diep helen van deze tegenstellingen zit een 
immense kracht.   
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De	geldshift	
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als iedereen die werkt aan het vergroten 
van het bewustzijn in de wereld veel geld tot zijn beschikking zou hebben. Hoe 
zou de wereld er dan uit zien? Nu is het geld vaak in handen van een selecte 
groep mensen, die er vaak niet veel goeds mee doen.   Stel je dat eens voor.  
Hoe zou de wereld eruitzien dan?  
 
Geld krijgt zijn betekenis door onze keuze van wat we ermee gaan doen. Zo is 
het ook met jouw tijd, met jouw energie en je leven. Het krijgt betekenis door 
wat jij ermee doet! 
 
Op het moment dat geld meer in handen komt van mensen die hier bewust 
mee omgaan, de wereld mooier maken, hun missie leven en liefde uitdragen, 
dan krijgt geld een andere waarde en verandert de wereld drastisch. 
 
Het is daarom heel belangrijk om je relatie met geld te helen, omdat je 
daarmee ook de ‘macht’ krijgt, in positieve zin, om bij te dragen aan een 
betere wereld! Mensen met geld hebben meer mogelijkheden en invloed, hun 
stem wordt duidelijker gehoord en het geeft je de kans om iets te betekenen.  
 

“Wie geld uitgeeft, bereikt anderen die het verdiend hebben, en wie geld 
vraagt, schat zichzelf op waarde. Geld is een vorm van energie waarmee 
we onze waardering aan elkaar kunnen uitspreken. 
 
Het oude concept van geld, waarin hebzucht een hoofdrol speelde, heeft 
zijn tijd gehad. Het leven is niet bedoeld om geld en rijkdom te vergaren, 
maar om je eigen, fantastische uniciteit te ontdekken. Daaruit ontstaat 
rijkdom op alle gebieden van je leven, ook uitgedrukt in geld.” 
Thorsten Weiss - ‘Spiritueel geldbewustzijn.’  
 

Thorsten Weiss zegt dat de oplossing van de crisis en de problemen waar wij 
voor staan ligt bij de mensen met een ontwaakte geest. “…die leven en 
handelen in dankbaarheid en in het bewustzijn van de liefde, dat volkomen 
bevrijd is van elk streven naar macht en manipulatie, dat vrij is van schuld(en), 
slachtoffermentaliteit en angst voor rampen”. Het is een zeer inspirerende 
gedachte dat juist deze mensen nodig zijn om overvloed te creëren i.p.v. 
schaarste. Zo iemand kan jij ook zijn! 
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The	roots	creates	the	fruits	
Het is een universele wet dat ‘je oogst wat je zaait’ en dat ‘de wortels het fruit 
voortbrengen’.  In de natuur is dit een gegeven dat we als vanzelfsprekend 
nemen.  Het is een stuk uitdagender om dit als universele wet in ons leven te 
accepteren.   
 
De vruchten die je mag ontvangen in het leven, gaande van je inkomen tot je 
gezondheid en de kwaliteit van je relaties, zijn vruchten die bestaan omwille 
van de zaden die zijn gepland in het verleden.  Zaden die beginnen als 
gedachtes en uitbloeiden tot de vruchten die je nu ziet in je leven in de vorm 
van geld, energie en je gezondheid.   
 
Je ‘geld roots’ kunnen heel vroeg gepland zijn in vruchtbare grond met heel 
wat bijhorende ontkrachtende meningen en conclusies.  Overtuigingen van 
familie, leraars, collega’s, vrienden,… die zeer vroeg zijn binnengekomen en die 
geleid hebben tot de vruchten die we nu zien.  Onze grond is zeer vruchtbaar 
als we jong zijn.  Wat we dan zaaien (de overtuigingen die we dan aannemen) 
heeft de neiging erg robuust te worden met koppige wortels.  Als het over geld 
gaat is het daardoor vaak met 1 voet op het gaspedaal en 1 voet op de rem.  
Schaamte en trots tegelijk over wat we verdienen of niet verdienen. 
 
Velen onder ons hebben dus een verwarring als het geld betreft.  De zaden van 
toen zijn vaak in conflict met je noden van nu.  Je hebt gemengde gevoelens en 
gedachten…   
 

Geld is de oorzaak van alle… 
Geld groeit niet op … 
Het vraagt geld om… 
Rijken krijgen… 
Geld maakt .. 
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Zelfsabotage	
 
Herken je dit: In je hoofd vind je geld verdienen niet ethisch terwijl je het 
tegelijk achterna streeft?  Want het is nu eenmaal makkelijker om te leven als 
er geld is.   
 
Als je ‘geprogrammeerd’ bent dat rijk zijn niet goed is dan zal je onbewust 
perfecte manieren vinden om van het geld af te geraken dat bij je binnenkomt: 
slechte investeringen, slechte leningen, onverwachte kosten, hoge intresten, 
meer belastingen, …. Alles om je programmering tegemoet te komen en niet 
hebzuchtig rijk te worden.   
 
Dit soort zelfsabotage is erg gebruikelijk. Het gebeurt als het ware onder het 
niveau van ons bewustzijn en is een direct resultaat van de wortels en zaden 
die we gepland hebben en het fruit dat we zoeken.  Er is sprake van een 
wortel-fruit disconnectie te zien in: 
 

• Een onmogelijkheid om geld aan te trekken 
• Slechte of desastreuze investeringen, aankopen, beslissingen 
• Een bijna constant gevoel van financieel tekort 
• Financiële conflicten met anderen, geliefden, partners,… 

 
Met andere woorden: een disconnectie tussen de ‘roots’ van het verleden en 
de wensen van de toekomst, wat resulteert in conflict, stress, zorgen en angst 
rond geld.   
 
 
Maar laten we nu eens kijken hoe we dit alles kunnen helen… 
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Planting	new	roots	
Het mag duidelijk zijn dat weinigen onder ons vanuit onze roots een gezonde 
kijk op geld hebben meegekregen.  Laat staan om er iets mee te doen in de 
betekenis van: geld begrijpen, aantrekken, voeden, wijs uitgeven,...   

Niet alleen hebben we vaak geen respect voor geld, we begrijpen het ook vaak 
niet of vatten niet welke grootse dingen het kan brengen zoals vrijheid, 
zekerheid, veiligheid en liefdadigheid. 

Door je denken te veranderen zullen je financiële resultaten veranderen.  Dat 
betekent niet dat je harder moet werken, het betekent wel dat je je 
overtuigingen moet aanpakken.  En dat is heel belangrijk, ook voor onze 
kinderen en jongeren, om hun vruchtbare grond niet te impacteren. 

Door anders te denken veranderen we onze resultaten, gevoelens en acties.  
Dit geeft financiële harmonie en een toegenomen gevoel van mogelijkheden 
en vrede. 

 

Waar je aandacht heen gaat, stroomt ook je energie naartoe en daaruit 
volgen de resultaten. 

 

Geld naar waarde schatten en het belangrijk vinden is een eerste stap in het 
planten van ‘nieuwe roots’ en het ontdekken van overvloed en vrede die kan 
voortkomen uit financiële harmonie.   

Ieder van ons heeft in zich een rijk persoon, een middenklasse en een arm 
persoon.  De vraag is: naar wie luister je?  Alle stemmen zorgen voor financiële 
kennis en mogelijks voor financiële overvloed, zolang jij je bewust bent wie er 
op welk moment aan het woord is.   
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Hoe	zou	je	leven	eruit	zien	als	je	(veel)	
geld	zou	hebben?	
Hoe	zou	het	voor	je	zijn	als	je	kon	doen	wat	je	graag	zou	willen?	Als	
je	geen	belemmeringen	ervaart	in	termen	van	geld?	

 
Hoe zou het zijn als mensen jou goed zouden betalen voor de dienst die je 
levert? Stel je eens voor hoeveel minder zorgen je dan zou hebben en hoeveel 
ruimte je zou ervaren om je dienst nog meer te verbeteren? Om goed voor 
jezelf en de mensen van wie je houdt te zorgen.  
 
Stel je voor hoe je dan nog meer waarde kan geven aan je omgeving en kunt 
delen in je rijkdom en kwaliteiten? Hoe je jouw rol kunt innemen in deze 
wereld, zichtbaar kunt worden en kunt genieten van de schoonheid van het 
leven?   Krijg contact met de mogelijkheden dat geld jou zou bieden.  
 
Het is belangrijk om te beseffen dat materiële verlangens prima zijn, ze kunnen 
je helpen je doel te bereiken en een leven te creëren waarin jouw kwaliteiten 
en verlangens uitgedrukt worden. 
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Hoe zou jouw leven eruitzien als je geld zou hebben? 

1. Welke zorgen zou je niet meer hebben? 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

2. Welke ervaringen zou je zelf of met je familie of vrienden hebben ? 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

3. Welke dingen zou je kopen? 
- 
- 
- 
- 
- 
 

4. Welke opleidingen zou je doen? 
- 
- 
- 
- 
- 
 

5. Hoe zou je je voelen? 
- 
- 
- 
- 
- 
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6.  Hoe zou je naar jezelf kijken? 
- 
- 
- 
- 
- 
 

7. Wat zou je bijdragen aan de wereld, anders dan nu? 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

8. Anders, iets wat jezelf nog wilt toevoegen? 
 
- 
- 
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Overvloed	en	rijkdom	omarmen	
Welke talenten en vaardigheden zouden tot bloei komen? 

- 

- 

- 

- 

Welke overtuigingen over jezelf zou je dan loslaten? 

- 

- 

- 

 

Wat zou je denken over jezelf? 

- 

- 

- 

 

Als je volledig zou omarmen dat je overvloed en rijkdom in je leven mag 
toelaten, wat zou je dan loslaten en niet meer doen? 

- 

- 

- 

- 

- 
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Mind	over	matter	
Een goede mindset is van belang om gezondheid, welvaart en geluk te creëren.  
Zoals je in de module ‘Doorbreek je belemmeringen1’ kan lezen, komt de mind 
voor de matter.  Zonder de mind kan je niets creëren of manifesteren.  Zonder 
dat je mind het zich eerst heeft voorgesteld kan de materie niet volgen. 

Dit wordt ook de law of attraction genoemd: de positieve energie die je 
uitstraalt trekt positieve energie naar je toe, inclusief gezondheid, goede 
relaties en financiële overvloed.  Boeken als ‘The secret’ brachten deze ‘law of 
attraction’ in het bereik van iedereen.   

Het universum is fair en oneindig overvloedig.  Er zijn geen tekorten.  Schaarste 
is iets wat door mensen gecreëerd is en kan dus ook opgelost worden met 
menselijke acties en uitvindingen.  

 

Schaarsteverklaringen zijn gebruikelijk 

Als onze gedachten en daardoor onze woorden over schaarste gaan en als dit 
een gewoonte is dan is schaarste een gewoonte.  Met andere woorden, een 
gebrek of tekort aan overvloed in je leven is geen pech of een gebrek aan 
intelligentie of verkeerde connecties of een gebrek aan opleiding.  Je gebrek 
aan overvloed is een gewoonte 

Hoe vaak denk je zelf: ik kan het me nu niet veroorloven? 

 

 

 

 

 

 
1 Er zijn meerdere niveau’s waar beperkingen en blokkades op kunnen zitten.  Ze kunnen ook op harts- en 
zielsniveau verankerd zijn.  In dat geval vraagt het een diepere aanpak; soul over matter.  Om dieper te helen 
verwijzen we graag naar de forgivenesspractice uit de module: doorbreek je belemmeringen.   
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Schaarsteverklaringen zijn vaak niet waar 

Wist je dat als je graag naar Hawaii zou willen gaan (of op wereldreis 😜)  dat er 
een grote kans is dat je je dit kan veroorloven?   

De waarheid is dat je bang bent dan iets anders niet te kunnen betalen (auto, 
investering in het huis, …) 

Maar wat als het leven van je kind afhankelijk zou zijn van je verblijf op Hawaii?  
Dan zou je een manier vinden om dit te betalen, toch?  Want als de inzet hoog 
is weet je dat het niet om de middelen gaat maar om de vindingrijkheid.   

Met andere woorden:  

“ik kan die reis niet betalen” is schaarstedenken.   

“Ik ga naar Hawaii, hoe zal ik dat doen” is overvloeddenken 

 

Dus 

• Merk je schaarste denken op en shift het!  Start bij het waarnemen van 
je gedachten en check of het komt van een plek van schaarste of van 
overvloed 

• Keer de gedachte om 
• Verklaar luidop je nieuwe statement vanuit de plek van overvloed 
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Shiften	van	gedachten	en	overtuigingen	

1. Mijn	kijk	op	geld	
 
Hoe dachten jouw ouders vroeger over geld? Hoe gingen zij met geld om? Was 
er genoeg geld? Wat waren uitspraken die zij deden over geld? Wat hebben 
jouw ouders jou geleerd? 
- 
- 
- 
- 
 
Hoe ga jij met geld om? Heb je geld? Wat zijn jouw gedachten over geld? 
- 
- 
- 
 
 
Wat wil jij t.a.v. geld anders doen dan je ouders? Welke overtuigingen wil je 
omdraaien? 
- 
- 
- 
- 
 
Vul je gedachten en overtuigingen over geld in, je zult zien dat wat je op geld 
projecteert veel zegt over hoe je in het leven staat: 
 
Geld = 
Geld = 
Geld = 
Geld= 
 
Verander het woord geld in de woorden liefde en energie en kijk wat eruit 
komt: 
- 
- 
- 
- 
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Verander dan het woord liefde in ‘mijn waarde is’ en kijk wat eruit komt: 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Wat doet dit met je?  Wat valt je op? 

- 

- 

- 

Welk gevoel en welke gedachte zou je willen hebben?  

- 

- 

- 

- 
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2. Van	beperkende	naar	steunende	steunende	overtuigingen	

Opdracht: Beperkende overtuigingen over geld, welke herken jij? 
□ Geld is slecht 
□ Mensen met geld zijn niet te vertrouwen 
□ Mensen met veel geld zijn boeven 
□ Als ik succes heb raak ik mijn vrienden kwijt 
□ Om geld te hebben moet je hard werken 
□ Ik kan mij dure dingen niet veroorloven 
□ Een leven in rijkdom is niet voor mij weggelegd 
□ Rijke mensen zijn gierig 
□ Geld is niet belangrijk, het is maar geld 
□ Ik ben het niet waard om veel geld te verdienen 
□ Ik ben niet zo goed met geld 
□ Of anders… 
□ … 
□ … 
□ … 
□ … 
□ … 
□ … 

 
Onderzoek je overtuiging: 

Welke overtuigingen over geld beperken jou het meeste? 

- 

- 

- 

Kies een overtuiging en schrijf deze op: 

- 
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Stel je zelf de vraag: Is deze overtuiging waar?  Klopt dat werkelijk? 

- 

- 

Kun je zeker weten dat deze overtuiging waar is?: 

- 

- 

Hoe zou je leven zijn, wat zou je voelen als je deze overtuiging niet zou 
hebben? 

- 

- 

Kun je de overtuiging ook omdraaien in betekenis? Maak zoveel mogelijk 
omdraaiingen en kijk of deze net zo waar zijn 

- 

- 

- 

Welke gedachte heb je nu? 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 



22 
 

Steunende overtuigingen ter inspiratie 

Ik mag veel geld verdienen. 
Ik ben het waard om geld te ontvangen. 
Wat ik bied is waardevol en kostbaar voor mijn cliënten. 
Ik word spelend rijk. 
Ik mag ontspannen geld verdienen. 
Ik mag in overvloed leven. 
Ik ben overvloed. 
Ik trek rijkdom naar me toe. 
Ik help cliënten door de prijs te vragen die mijn dienst waard is. 
Ik ben het waard om succesvol te zijn. 
Ik hou van mijn klanten en zij houden van mij. 
Ik heb waardevolle informatie. 
Cliënten zitten op mij te wachten en verlangen mijn hulp. 
 

Vul zelf in: 

- 

- 

3. Verklaar	luidop	je	nieuwe	statement	vanuit	de	plek	van	
overvloed	

 

Kies welke overtuiging jou zou kunnen helpen in je gevoel over geld en succes 
en hang deze bij je spiegel of spreek deze overtuiging regelmatig uit. Geloof 
echt in deze overtuiging en maak bewust contact met het positieve gevoel wat 
er dan bij je opkomt. 

Doe dit als je wilt met elke beperkende overtuiging die je hebt!  Hang je 
steunende overtuigingen in je zicht, zet ze op je altaar, hangs ze boven je bed 
aan het plafond,….  kijk er regelmatig naar!  Maak er contact mee voordat je 
creëert, in gesprek gaat met potentiële klanten, aan je zichtbaarheid werkt,…. 
Deel ze met je soulbusinessgroepje, je geliefden, je familie, je vrienden,… 

Met andere woorden: veranker ze in jezelf, geef ze gezonde wortels. 
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Erken	je	waarde	en	die	van	je	dienst	
Nu je aan beperkende overtuigingen hebt gewerkt, ze omgekeerd hebt en dus 
een begin hebt gemaakt met het helen van je relatie met geld is het tijd om te 
kijken naar je waarde en de waarde van je dienst. 

Voor velen is het moeilijk om deze waarde vast te leggen en wordt van daaruit 
vaak ‘uurtje factuurtje’ geredeneerd.  Er wordt met andere woorden gewerkt 
met een vast uurbedrag.  Je vast uurbedrag zegt echter niets over je waarde of 
de waarde van je dienst.   

Deze wordt immers bepaald door de resultaten die cliënten bereiken als ze 
gebruik maken van je dienst.  En deze resultaten gaan veel verder dan je zelf 
eerst inschat.  Hoe ruimer de resultaten, hoe meer je dienst waard is.  Kan je je 
cliënt helpen bij het zich bewust worden van de impact van het probleem en 
wat de gevolgen zijn als ze het probleem niet oplossen middels jouw dienst, 
dan gaan ze ook echt voelen wat je dienst waard is en zullen ze bewust kiezen 
om hun probleem op te lossen.  Ze zullen er dan ook alles aan doen om goede 
resultaten te halen, tenminste… als de waarde in verhouding staat tot de te 
behalen resultaten.  

Bij het bepalen van je waarde is het dus belangrijk dat je je kijkrichting 
verandert.  Je kijkt niet meer naar wat het een cliënt kost maar wel naar wat 
het een cliënt oplevert.  Nog veel te vaak denken we in de plaats van onze 
cliënten.  We denken in hun plaats dat het te duur is, of dat je niet voldoende 
te bieden hebt, dat ze het niet kunnen betalen,...  In feite projecteren we hier 
maar wat.  Wie zijn wij om te bepalen wat zij kunnen betalen?  En kijken we 
wel ten gronde naar wat het een cliënt kan opleveren?  Het antwoord is neen.  
Veel ondernemers kijken nog veel te weinig naar de baten die het brengt voor 
hun cliënt, zijn zich zelfs niet bewust van de impact dat hun dienst heeft op het 
leven hun cliënt.   

Laten we daar even samen naar kijken… 
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Vul in de kleine cirkel de belangrijkste resultaten in die jij nastreeft met je 
cliënten. Beantwoord dan voor jezelf de vraag: Op welke manier hebben deze 
resultaten impact op de andere gebieden in het leven van de cliënt en vul deze 
cirkels in! 

Kijk dan hoeveel impact jouw dienst heeft op het leven van je cliënt! 

 

 

 

 

 

 

Toekomst/potentie

Zelfgevoel

Relaties/familie

Welzijn/gezondheid

Geld

Resultaat
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Een	voorbeeld	
 

Het resultaat dat je beoogt is bv: dat goede therapeuten, trainers, bezielde 
ondernemers naast inhoudelijke kennis over goede ondernemerskennis 
beschikken. 

Want als ze dit beheersen verdienen ze meer geld, dan kunnen ze dankzij hun 
investering ruimer leven, meer overhouden aan het eind van de maand, 
waardoor ze terug kunnen investeren in persoonlijke groei en verdere 
ontwikkeling, zaken kunnen uitbesteden en er tijd en ruimte vrij komt voor 
andere zaken, krijgen ze kennis van verschillende inkomstenstromen en 
verdienmodellen, leren ze bezield verkopen, … 

Wat hun gezondheid ten goede komt, want hierdoor kunnen ze efficiënter 
werken, hebben ze minder stress en zorgen, ontvangen ze de juiste waarde 
voor wat ze bieden, genieten ze van ondernemen in plaats van te worstelen, 
kunnen ze meer ruimte voorzien voor wat hen voedt, extra yogalessen, een 
massage, … 

Dit alles is voelbaar in hun relatie met hun geliefden.  Er zullen meer middelen 
zijn, waardoor ook daar voor quality kan gekozen worden, ze zijn minder 
uitgeput,  verzorgen hun bezieling goed en hebben zelf meer energie wat ze 
ook uitstralen naar kinderen en geliefden.  Er is ruimte voor meer tijd samen,… 

De onderneming stroomt, cliënten vinden je makkelijker en behalen goede 
resultaten waar een correcte waardering tegenover staat wat je een boost 
geeft aan zelfwaarde en wat je vertrouwen geeft in de toekomst.  Je ziet 
mogelijkheden met diverse verdienmodellen, geniet van het creëren,… en kan 
leven in het verlengde van je onderneming.  
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Omgekeer is de oefening minstens even interessant… 

Wat kost het de cliënt als hij niet bij jou komt? 

Deze opdracht is erop gericht om je bewustzijn te vergroten in wat het mensen 
kost als ze geen gebruik maken van je hulp of aanbod. Zodat je zelf in eerste 
instantie bewust wordt van je impact en de waarde van je dienst! 

Begin met de kleine cirkel, vul in welke resultaten ze niet bereiken als ze niet 
bij jou komen en hun probleem niet oplossen. Wees zo specifiek mogelijk.  

Bedenk dan welke resultaten ze niet halen als ze hun probleem niet bij jou 
oplossen door de andere gebieden in de cirkel in te vullen. 

 

 

Toekomst/potentie

Zelfgevoel

Relaties/familie

Welzijn/gezondheid

Geld

Resultaat
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Schrijf deze zinnen op naar aanleiding van deze oefening: 

Door …… (wat je biedt) krijgen klanten/cliënten…..(resultaten) wat tot 
gevolgen heeft….(noem de resultaten uit de verschillende gebieden). Als ze 
niet de begeleiding/programma bij jou volgen gaat dit ten koste van…..(noem 
de verschillende gebieden). 

Maak je eigen zin, die je kan helpen inzien hoe ontzettend waardevol jouw 
dienst is! 
- 

- 

- 

- 
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Hoe	je	de	waarde	van	je	aanbod	kunt	
verhogen	
 

Nu je je relatie met geld geheeld hebt, beperkende patronen herkent, oude 
overtuigingen hebt leren omdraaien in steunende en zicht hebt op de waarde 
van je dienst is het tijd om te oefenen met het leren ontvangen zodat je zorg 
kan hebben voor jezelf.   

Wat zeer belangrijk is bij het verhogen van je waarde is de ingesteldheid om 
niet meer je uren te verkopen,  maar het resultaat.   Je komt dan los van het 
‘uurtje factuurtje werken’ en gaat de waarde verkopen van dat wat jij biedt. 

Er zijn verdienmodellen waarin je jouw cliënten heel veel waarde kunt bieden 
zonder dat je vast zit aan al die uren, die je uiteraard ook beschikbaar moet 
zijn.   Als je op die manier je aanbod verkoopt betekent dat ook dat je meer 
overvloed in je leven kan toelaten, meer tijd tot je beschikking krijgt om te 
creëren en daardoor minder uitgeput raakt van het werken met cliënten. Jij 
krijgt meer tijd en meer geld en je cliënten zijn zeer tevreden. Spreekt dit je 
aan? 

Wat is dan de toverformule? Dat is o.a. de digitale wereld! Deze gaat taken van 
je overnemen.  

6 aspecten waardoor een dienst meer waarde kan krijgen 

1. Je lost een specifiek probleem op, je bent daarin expert. 
2. Je werkt in trajecten of programma’s en verkoopt niet meer je dienst op 

uurbasis maar op basis van het resultaat. 
3. Je biedt een goed en waardevol resultaat. 
4. Je voegt content (inhoud) toe aan je dienst. 
5. Je varieert in de manieren waarop de cliënt informatie van je dienst tot 

zich kan nemen. 
6. Je gebruikt de digitale media om zaken 1 keer vast te leggen, zodat je 

hier later nooit meer veel tijd aan kwijt bent. 
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Een voorbeeld: 
Je biedt een training mindfulness aan.  Hoe kan deze eruit zien waardoor 
deze veel meer waarde krijgt en mensen er meer voor willen betalen? 

• De mindfulness training is voor mensen met stress en burn-out klachten.  
• Het is een 4 maandenprogramma  
• Het resultaat: De cliënt krijgt meer energie, meer rust in zijn hoofd en 

minder last van stress en burn-out klachten.  Dit wordt bewezen met 
testimonials (ervaringen van anderen) als bewijsmateriaal 

• Je voegt content toe in de vorm van lessen die ze wekelijks of 
tweewekelijks krijgen op schrift of in de vorm van audiolessen. 

• Je varieert in de wijze van hoe ze zaken aangereikt krijgen. Bv 4 
zoomsessies, twee mindfull verdiepingsdagen per maand, een 
Facebookgroep, individuele opvolging, dagelijkse digitale ondersteuning, 
…  . 
 

Je zet hiervoor internet en de digitale mogelijkheden in. Sommige zaken hoef 
je maar 1 keer op te nemen en kun je daarna gewoon automatisch laten 
versturen via b.v een autorespond programma. Daarbij kun je zelfs een 
Virtuele Assistent (V.A.) inhuren die dit voor jou klaarzet 

Afhankelijk van de concrete uitwerking van dit programma kun je dit 
programma verkopen voor een bedrag tussen de € 500 à € 3000.  De waarde 
hangt af van drie belangrijke zaken: je expertstatus, de inhoud en de resultaten 
die bereikt worden.   Naast het gegeven dat mensen via je programma goede 
resultaten bereiken is er ook het voordeel dat jij minder tijd kwijt bent omdat 
je meer dingen automatiseert. Dat maakt ruimte en tijd vrij voor ander zaken. 

Stel je hebt 10 mensen in je groep en die betalen € 2000 p.p.. Dan heb je met 1 
traject al € 20.000,- aan inkomsten.   

Uiteraard gaan hier dan nog de onkosten vanaf. Maar je ziet dat dit een zeer 
interessant aanbod is. Ook voor de cliënt, want die krijgt veel ruimte om het 
geleerde echt te integreren in de praktijk. Bovendien kunnen ze sneller 
stappen zetten dan hij of zij zou zetten als ze enkel op individuele sessie 
zouden komen om de twee à drie weken, mede doordat er op verschillende 
manieren geleerd kan worden.   
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Er zijn ook mogelijkheden om bv. individuele trajecten aan te bieden. Deze 
kosten vanzelfsprekend veel meer. Het meest kostbare wat jij hebt is immers 
je tijd.  Je tijd kan je maar een keer besteden! 

Daarnaast kan je ervoor kiezen om mensen ook enkel het digitale gedeelte van 
je training mee te laten volgen, wat dan aan een lagere prijs kan.  Het geeft jou 
inkomsten en het geeft mensen met minder budget de mogelijkheid ook deel 
te nemen. Hiermee wordt je dienst opschaalbaar, wat betekent dat je in 
dezelfde tijdspannen meer mensen kan helpen.  

 

Voel je het al borrelen?  Komt er een creatieve stroom op gang?  Durf je die 
al de juiste waarde te geven?  Begin je je eigen waarde te zien?  Zie je wat er 

allemaal mogelijk wordt als jij meer middelen hebt? 

 

Meer middelen ter beschikking hebben is cruciaal voor ondernemers.  Dankzij 
de financiële middelen kan je ook beter voor jezelf zorgen.  Hoe beter je voor 
jezelf kan zorgen, hoe beter je anderen kan inspireren en hoe makkelijker je 
kan ontvangen.   Je laat de energie stromen, ook de energie van geld.   

Als je de energie van geld wilt laten stromen is het dus goed om goed voor 
jezelf te zorgen en ook goed om goed voor anderen te zorgen.   Laten we eerst 
kijken naar het goed voor jezelf zorgen.  (Goed voor anderen zorgen komt aan 
bod bij het stukje over ‘Spirituele kijk op geld’). 
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Zorg	goed	voor	jezelf	en	leer	ontvangen	
Eigenwaarde en goede zelfzorg zijn heel belangrijk bij het erkennen van de 
waarde van je dienst en je vermogen om succesvol te zijn. Daarom zijn 
onderstaande onderwerpen belangrijk om je eigen te maken.  

1. Grenzen stellen  
2. Nee-zeggen 
3. Behoeften erkennen en goed voor jezelf zorgen 
4. Investeren in jezelf door nieuwe dingen te doen en opleidingen 
5. Uitbesteden 
6. Hogere prijzen vragen 
7. Steun om je heen verzamelen 

 
 

1. Grenzen stellen  
 

Erken grenzen in jezelf en bij de ander. Durf hoge doelen te stellen, maar weet 
ook dat je het niet alleen kunt en dat je grenzen stelt in wat mogelijk en goed is 
voor je gezondheid. Stel ook grenzen aan cliënten en erken daarin steeds je 
eigen waarde. Hoe meer je zelfrespect naar buiten toe projecteert des te meer 
cliënten en mensen je zal aantrekken die jouw waarde erkennen. Stop ermee 
met mensen over je grens te laten gaan.  Doe je dat?  Check het even via 
bijlage 1.  

 

2. Nee-zeggen 

Leer ‘nee’ zeggen tegen de dingen die je niet meer wilt doen en die niet in 
overeenstemming zijn met je missie en doel. ‘Nee’ zeggen betekent ja zeggen 
tegen de dingen waar je hart werkelijk naar uit gaat. Je hebt maar 24 uur per 
dag en kunt niet alles.  Kies er daarom voor om je eigen pad te volgen en 
daarin je dieper weten te vertrouwen.  Nichen en durven uitbesteden dus… 
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3. Behoeften erkennen en goed voor jezelf zorgen 

Zorg goed voor jezelf en erken wat je nodig hebt. Leer goed luisteren naar je 
lichaam, dit heb je nodig om te luisteren naar je dieper weten, je bezieling. 
Zintuigen geven vaak aan wat goed voor je is.  Als je geen contact meer hebt 
met je lichaam omdat je te moe bent raak je deze afstemming kwijt.  

Voldoening hangt samen met je gevoel.  Als je jouw doelen bereikt en daarin 
goed voor jezelf gezorgd hebt, geeft dit een extra goed gevoel. Soms zal je 
moeten doorgaan en eens tot diep in de nacht door moeten werken, dat is niet 
erg. Maar zorg dat het geen chronische wijze van leven wordt. Dit put je uit en 
je mist de schoonheid en de overvloed van het leven, waar je zo naar verlangt. 

 

4. Investeer in jezelf door nieuwe dingen te doen en opleidingen te 
volgen 

Blijf in jezelf investeren en blijf leren. Dit maakt dat je groeit als mens en groeit 
in je vak. Je blijft flexibel en kunt steeds waarde blijven geven aan je cliënten, 
waardoor deze ook langer bij je willen blijven. Doe dingen die je leuk vindt, 
maak eens een voetreis naar Compostella, ga op retraite of leer een taal, plan 
yogalessen of koudetrainingen dagelijks of wekelijks in je agenda,…. 
Succesvolle mensen blijven groeien in wie ze zijn als mens en in hun vak. 

 

5. Uitbesteden en hulp vragen 

Durf hulp te vragen en ga werk uitbesteden. Wil je een succesvolle 
ondernemer worden, dan kun je niet alles alleen doen en moet je taken gaan 
uitbesteden. Denk daarbij aan de boekhouding, het snappen en klaarzetten 
van tools, het beantwoorden van mailtjes etc. 

Durf deze hulp te vragen en vind niet altijd het wiel in je eentje uit. Er is heel 
veel hulp die wordt aangeboden op internet, maak daar gebruik van. Met hulp 
doorbreek je ook sneller oude patronen en kan je je focussen op je groei.  Ken 
je het bestaan van virtueel assistenten al?   Vaak mensen die heel graag 
websites maken, autorespondmailtjes klaar zetten, funnels in elkaar puzzelen,.. 
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6. Hogere prijzen vragen 

Verhoog je prijs als je dit wilt en blijf dit doen. Je krijgt meer expertise en dit 
mag zich vertalen in je prijs. Overwin je overtuigingen hierin. 

 

7. Steun om je heen verzamelen 

Verzamel mensen om je heen die je steunen. Zoek collega’s of je soulbusiness-
groepjes op, mensen die met hetzelfde bezig zijn en die weten hoe het is om te 
ondernemen.   Vraag je vrienden ook om je te steunen, vraag ze je posts op 
sociale media te delen. Maak ook je partner deelgenoot van het proces waarin 
je zit.  Maar belangrijk: zoek mensen uit die in je geloven, die je oprecht 
support geven en jou het succes gunnen.  Niet degenen die je angst 
triggeren, waardoor je je onzeker voelt en jezelf niet stretcht.   

 

8. Last but not least: zet je intenties en verbind deze met je hart 

Door je intenties te zetten die verbonden zijn met wie jij bent en met de 
intentie waarmee jij hier op aarde kwam krijg je focus. Dit helpt je om nieuwe 
stappen te nemen en angsten te overwinnen! 
 
Door de intenties te voelen met je hart, alsof ze al verwezenlijkt zijn richt je de 
energie en ben je aan het manifesteren.   
 
Je hart is cruciaal bij het bezield ondernemen.  Neem daarom dagelijks de 
ruimte om in je hart aanwezig te zijn.  Ga met je volle aandacht en met je adem 
naar je hart en voel zowel je fysieke als je spirituele hart.  Voel de trillingen.  
Voel subtiel.  Ga volledig naar binnen, in jezelf, naar je bron.   
 
Vanuit je hart laten stromen wat je wilt creëren is je waarde erkennen.   
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Opdracht: Maak een visionboard. 
 
Blader doorheen tijdschriften en scheur alles uit wat je aandacht trekt, waar je 
warm en blij van wordt terwijl je je afstemt op een leven vanuit jouw bezieling, 
een praktijk die bloeit vanuit bezieling.  Denk niet teveel na.  Laat je leiden 
door je intuïtie.   
    
Schik dit daarna op een blad en kijk hoe het vorm krijgt.  Schrijf, kleur, schilder 
erbij wat nog ontbreekt voor je.  Zorg ervoor dat je doelen en je verlangens 
een vorm krijgen op je visionboard. 
 
Zet dan je visionboard op een plek waar je vaak bent.  Dat kan je bureau zijn of 
bij je altaar.  Maak er dagelijks contact mee vanuit je hart.  Kijk ernaar net voor 
je even gaat mediteren maar laat het los tijdens je meditatie.  Verbind je 
opnieuw ermee als je uit je meditatie komt.  Ontdek hoe alles vorm zal 
krijgen…  En weet dat je regelmatig (met nieuwe maan is ideaal) nieuwe 
visionboards kan maken, als je merkt dat alles ondertussen gemanifesteerd is.  
Heerlijk! 
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Spirituele	kijk	op	geld	
We are one,  

we are all related,  

as above so within,  

source is in us,  

de bron is oneindig, … 

 

Geld staat voor energie, voor liefde.  De manier waarop we met geld omgaan 
vertelt ons iets over hoe we met onszelf omgaan, hoe we met onze energie en 
met liefde omgaan.  Hechten we geen belang aan geld vanuit beperkende 
overtuigingen geven we eigenlijk de boodschap dat we onszelf niet belangrijk 
vinden.  En daarmee doen we iets op spiritueel niveau! 

Want wij zijn deel van een groter geheel.  Onszelf niet waarderen is het groter 
geheel niet waarderen.  En omgekeerd: het groter geheel niet waarderen is 
onszelf niet waarderen.  En geld is daarin simpelweg een communicatiemiddel, 
een energiestroom. 

Brengt het universum ons geld en waardeert het daarmee onze diensten en 
wat we doen dan is het CRUCIAAL dat we dat ook echt ontvangen!  Dat we dat 
waarderen en eren.   

Zolang we gehecht blijven aan oordelen over geld of aan onze beperkende 
overtuigingen ontvangen we niet wat het universum ons wil geven: oneindige 
liefde, onbeperkte mogelijkheden en overvloed. 

We ontvangen daarmee niet de waarde die het universum onze kant op stuurt.  
We blijven gehecht aan ons oordeel terwijl het universum eigenlijk wilt 
communiceren dat ze ons graag ziet, waardeert, overvloed gunt.  Doordat we 
in beperkingen blijven hangen, geld afdoen als niet belangrijk, blokkeren we de 
stroom! 
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Het universum zal je dan niet meer geld geven om door je vingers te laten 
glippen, je ongelukkig te maken of te frustreren.  Het zal je niet meer iets 
geven waartoe je niet uitgerust bent om het te houden.  We krijgen altijd net 
zoveel als we kunnen hanteren.  Als je meer wilt is de eerste stap kunnen 
hanteren wat je al hebt.  Dus: leer je huidige geld te managen, hoe klein het 
ook is.   

Wil je geld als een oneindige stroom van energie in je leven verwelkomen dan 
zijn een aantal zaken heel belangrijk 

1. Respecteer de energie van geld 
2. Ontvang het geld dat jouw kant opkomt met liefde en dankbaarheid 
3. Geef het signaal aan het universum dat je geld waardeert en dus jezelf 

waardeert door minstens 10% van wat je kant op gekomen is te sparen.  
Hiermee geef je het signaal dat je het kan managen.  Je laat hiermee als 
het ware je rijkdom groeien.   

4. Betaal ook altijd eerst jezelf uit en niet eerst alle rekeningen.  Dit is een 
tastbaar bewijs dat je klaar bent om meer te ontvangen.  Het zorgt 
ervoor dat je niet denkt in termen van tekorten en van daaruit eerst je 
rekeningen gaat betalen.  Integendeel, het is een waardering voor je 
eigen werk.  Beslissen dat een deel van wat je verdient bedoeld is voor 
jou om te houden is leren ontvangen.  Ben je bereid te ontvangen?  
Telkens je eerst je rekeningen betaalt en dan kijkt wat er nog over is om 
jezelf uit te betalen ontken je je recht te ontvangen.  Dus: hoe klein het 
bedrag ook is dat je eerst neemt voor jezelf, om jezelf mee te betalen, 
dat is de eerste stap om een ontvanger te worden en in te stappen in de 
energie van geld.  Daarna komen de rekeningen. 

5.  Geef  minstens 10% van wat je kant is opgekomen aan doelen die voor 
jou goed voelen en waarmee je anderen gelukkiger en gezonder kan 
maken.  Hiermee ben je dienstbaar. Dienstbaarheid is de sleutel naar 
overvloed. 

6. Creëer diensten en producten die anderen helpen en goed zijn voor 
humanity en moeder aarde.  De law of attraction is een behulpzame tool 
maar het is geen causaal proces.  Met andere woorden, het helpt 
blokkades te verwijderen die succes kunnen voorkomen maar het zal op 
zich niet het succes creëren.  De missende sleutel is deze: je moet een 
waarom hebben in wat je doet dat van belang is voor anderen.  Want 
het geheim is: hoe meer je anderen onvoorwaardelijk dient, hoe meer 
je ontvangt.   
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7. Zegen het welzijn en de welvaart van anderen.  Zolang we negatieve 
commentaren geven op het succes van anderen zijn we eigenlijk nog 
altijd bezig met negatieve overtuigingen.  We zijn geen concurrenten, we 
hoeven niet te strijden.  Strijden is schaarstedenken.  Zie alles als 
onbeperkt, dan is er geen nood aan strijd.  Erken de overvloed in de 
wereld, de schoonheid en het goddelijke in ieder van ons.   
 
 

De manier waarop geld stroomt (of niet stroomt) in ons leven vertelt ons dus 
iets over mogelijke blokkades die aanwezig zijn bij ons.  Blokkades kunnen op 
de vijf niveau’s (materie, energie, mind, heart en zielsniveau) geheeld worden 
met forgivenesspractice2.  Bij forgiveness is ‘service’ (dienstbaar zijn, anderen 
gelukkiger en gezond maken) werkelijk de belangrijkste sleutel.  Het is het 
serven die voor overvloed zorgt in wat voor vorm dan ook: gezondheid, 
relaties, intelligentie, succes, financiën,….  

Service is een manier om voor transformatie te zorgen.  Dat betekent NIET dat 
we de dingen per definitie gratis moeten doen.  Dat betekent WEL dat we de 
energie (de financiën) die naar ons toestroomt kunnen laten stromen, vanuit 
zelfrespect en zelfwaarde. 

Moeder aarde en het universum zijn in interactie met elkaar.  Oftewel, wat we 
hier op aarde vormgeven is verbonden aan het groter geheel.  En omgekeerd: 
het groter geheel of het universum communiceert met ons via wat we hier op 
aarde vormgeven of in de materie gewaarworden.   

Geld is dus veel meer dan een ruilmiddel.  Het is ook een communicatiemiddel 
met de bron.  En nodigt ons uit om er diepe heling op te doen zodat het terug 
in zijn oorspronkelijke waarde hersteld kan worden: het leven eenvoudiger 
maken vanuit gelijkwaardigheid.  En dan maakt het niet langer uit of het 
crypto, euro of nog iets anders genoemd wordt.  Dan is het dienstbaar aan elk 
van ons, in een wereld die bedoeld is om liefde te zijn.   

 

 

 
 

2 Zie module ‘doorbreek je belemmeringen’ 
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Tot	slot	
 
Door je bewust te worden van je eigen overtuigingen en je manier van in het 
leven staan kun je deze ook veranderen. Dus ook je relatie met geld! Het is 
goed om te weten dat je zelf verantwoordelijk bent voor de manier waarop je 
in het leven staat en je leven hebt gecreëerd en dat je dit ook zelf kunt 
veranderen, ook al werden de overtuigingen al vroeg in je vruchtbare grond 
gepland.   

Het leven geeft je ervaringen, jij kunt kiezen hoe je hierop antwoord geeft. Al 
deze ervaringen tonen je waar er nog blokkades zitten die jezelf kan helen.  
Deze helen is je waarde erkennen.  Als je zelf je waarde kan erkennen kan je 
die ook vanzelf ten volle delen.   

Jouw dienst heeft een ruimere impact dat je mogelijks eerst dacht.  Door de 
reikwijdte van je dienst goed te beseffen help je ook de cliënt om keuzes te 
maken en om een dieper resultaat te bereiken.   

Het is belangrijk om je waarde te erkennen en jezelf van binnenuit te voeden 
zodat jij ten volle je waarde kan delen.  Jezelf voeden is tijd maken voor jezelf, 
stilvallen zodat je werkelijk kan luisteren van binnenuit. 

Daarnaast is het ook goed om de regie te krijgen over je financiën, zodat je niet 
aan het einde van het kwartaal tot de conclusie komt dat je te weinig hebt 
voor jezelf, om de BTW te betalen of dat je je realiseert dat je niet de 
zomermaanden door kunt komen, omdat je er geen rekening mee gehouden 
hebt dat je dan niet of minder verdient. 

Zicht krijgen op het geld dat binnenkomt en dat je uitgeeft geeft je een gevoel 
van regie over je geld. 
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Acties die je kunt nemen 

• Weet elke dag en week wat er binnen komt, ontvang het dankbaar… 
• Weet elke dag wat je uit moet geven en investeren, betaal het met liefde 
• Weet hoeveel je moet verdienen om rond te komen, geef jezelf 

voorrang vanuit de overvloedsgedachte 
• Weet hoeveel je wilt sparen, communiceer hiermee dat je klaar bent om 

meer te ontvangen.   
• Zorg dat je een buffer hebt door wat je aan de kant zet te laten groeien. 
• Maak een intentie voor het geld dat je verdient, hoe zal je het laten 

stromen, wat ga je ermee doen 
• Laat een deel doorflowen naar goede doelen, dit is cruciaal in het 

manifesteren van overvloed want hiermee ben je aan het serven 
• Maak een streefdoel per kwartaal en per jaar. 
• Evalueer je omzet en stuurt bij, net zoals je winst en je kosten.  Op deze 

manier draag je goed zorg voor de ‘Jing’, de materie.  
• Hou overzicht over je bankrekeningen, dit is waarderen wat je hebt 
• En krijg zicht op je persoonlijke en zakelijke uitgaven. 

 

Wil je hier meer input in?  Ga dan zeker kijken bij ‘Ontwikkelen – doelen en 
planning van je bedrijf’.   
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Bijlage	1:	Word	je	bewust	van	de	
grenzen	die	je	stelt	met	betrekking	tot	
geld	
Stel je duidelijke grenzen of ga je mee met de winden die je tegenkomt? Hoe 
ga jij om met mensen die je betalen? 

□ Moeilijk vinden om over geld te beginnen 
□ Cliënten betalen vaak te laat 
□ Cliënten betalen achteraf 
□ Je geeft snel korting aan cliënten die het niet kunnen betalen 
□ Je vraagt te lage prijzen 
□ Je neemt van tevoren aan dat een cliënt het niet kan betalen 
□ Je vraagt minder geld voor je diensten dan collega’s 
□ Je hebt een annuleringsregeling 
□ Je geeft al korting voordat ernaar gevraagd is 
□ Het lastig vinden om ‘nee’ te zeggen als je klant om meer vraagt dan 

afgesproken is. 
□ Je diensten aanpassen aan de vraag van de cliënt 
□ Anders… 

 
 

Welke uitspraken herken jij het meest? 

- 

- 

Welke overtuiging ligt hieraan ten grondslag? Wat maakt dat je over je grens 
laat gaan? 

- 

- 

Welke overtuiging kan je helpen dit niet meer te doen? 

- 

- 
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Bijlage	2:	De	ideale	mindset	voor	succes	
1. Krijg contact met je bezieling en met dat waar jij voor geboren bent.  

 

2. Stel jezelf een doel en verbind je daaraan met heel je hart. 
 

3. Maak keuzes, alles begint bij een diepe beslissing. 
 

4. Neem actie, durf perfectionisme los te laten en verbeter daarna, maar 
‘ga.’ 
 

5. Zet door, leer van tegenslagen en durf stralend te falen. Angst is nooit 
een goede raadgever in dit proces.  En falen is een bijzonder interessant 
proces.  (wist je dat veel succesvolle ondernemers net degene zijn die 
durven falen?) 

 

6. Erken je waarde  

7.  Geef je dienst met liefde, focus aan wat je wilt geven en creëren, niet 
aan wat je wilt binnenhalen.   

8. Draag bij aan het succes van anderen. 

9. Denk in overvloed i.p.v. in schaarste: jij bent overvloed, een wonder. 
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Bijlage	3:	Jezelf	voeden 
 

Wat zijn belangrijke ingrediënten in jouw leven om je te voeden? 

Bv: sporten, mediteren, zingen, dansen, koken, intentie uitspreken, ceremonie, 
… 

- 

- 

- 

- 

Wat zijn belangrijke waarden in je leven, welke helpen je en hoe wil jij op 
basis daarvan je leven inrichten? 

Bv: ik neem voldoende rust om te kunnen voelen, ik leef in harmonie met de 
natuur,…   

- 

- 

- 

 

Het is belangrijk om bij het bezield ondernemen ook veel tijd te voorzien 
voor de ingrediënten die je voeden.  Zo laat je het stromen! 

 

 

 


