
In Bob Proctors bestseller Je bent rijk geboren maak je kennis met 
alle belangrijke principes die je moet begrijpen om de enorme rijk-
dom van je verborgen potentieel te onthullen.
Je leert:

Wat anderen zeggen van Bob Proctor en van Je bent rijk geboren
 “We hebben beiden het voorrecht gehad om samen met Bob    
Proctor op vele podia te staan. Het was een voorrecht, omdat we ge-
loven dat hij een unieke en rijke hoeveelheid kennis bezit over hoe de 
menselijke geest geprogrammeerd kan worden tot zijn volle potenti-
eel. Geen andere nog levende spreker onderwijst deze concepten zo 
helder en accuraat.”  
- Mark Victor Hansen & Jack Canfield, co-auteurs van de bestseller, 
Chicken Soup for the Soul

Bob Proctor is de directe verbinding met de moderne wetenschap 
van succes en de wet van de aantrekkingskracht, die teruggaat tot 

Andrew Carnegie, de grote financier en filantroop. 
De geheimen van Carnegie hebben Napoleon Hill geïnspireerd 
en geënthousiasmeerd. Napoleon Hill heeft het stokje op zijn 
beurt doorgegeven aan Earl Nightingale, die het daarna in de 
vaardige handen van Bob Proctor heeft gelegd. 
Bob Proctor, dé inspirator in de bestseller The Secret, werkt al 
40 jaar op het gebied van geestelijke vermogens.
Via zijn programma’s, seminars en persoonlijke coaching heeft 
hij de levens van miljoenen mensen veranderd.

Wat geld is en hoe je er meer van kan 
aantrekken.
Hoe je je eigen toekomst kunt bepalen.
Hoe je in je geest welvarende beelden 
creëert, die zich vertalen in fantastische 
resultaten in je leven.
Hoe je overvloed in je leven brengt.
De rol van vertrouwen in je succes.

De wet van de aantrekkingskracht:  
waarom sommige mensen negatieve 
resultaten blijven aantrekken en ande-
ren altijd positieve resultaten lijken te 
verkrijgen.
De vacuümwet van welvaart: waarom 
je het oude moet loslaten om ruimte te 
maken voor het nieuwe.
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Voorwoord

Door de eeuwen heen zijn er mannen en vrouwen geweest die 
door hun collega’s geëerd en door velen bewonderd werden, 
vanwege hun genialiteit of het aangeboren vermogen iets 

ongelooflijks uit te vinden of tot stand te brengen.
 Ik raakte bekend met een dergelijke man toen ik in 1981 een twintig 
jaar oude, met mezelf worstelende, onroerendgoedmakelaar was. Na 
de middelbare school had ik een paar los-vaste baantjes, maar niets 
waar ik me goed bij voelde. 
 Overal om me heen zag ik mensen succesvol worden en ik vroeg 
me af hoe ik ooit in staat zou zijn om iets van mijn leven te maken dat 
de moeite waard was. Ik hoopte en droomde altijd dat ik gelukkig, 
gezond en rijk zou zijn, maar het ontbrak me aan talent, aan vertrou-
wen en aan zowat alles waarvan ik dacht dat je het nodig had om in 
het leven te slagen. 
 Toen ontmoette ik Bob Proctor.
 Met tegenzin bezocht ik een seminar waar een collega mij voor had 
uitgenodigd. Wat ik daar te horen kreeg en geleerd heb, heeft mijn 
leven voorgoed veranderd.
 Op het podium stond een slanke, professorachtige man met een bril 
en in een glanzend pak. Hij sprak over de krachtige en onweerlegbare 
universele wetten, die iedereen kon gebruiken om een onvoorstelbaar 
succesvol leven te creëren. Daarbij legde hij die wetten met zo’n over-
tuiging en zekerheid uit dat iedereen in het publiek gefascineerd was.
 Ik ook.
 Naarmate de dag vorderde en hij duidelijk maakte hoe krachtig mijn 
brein eigenlijk was (in tegenstelling tot wat mijn leraren op school mij 
vertelden), raakte ik ervan overtuigd dat ook ik een leven van over-
vloed voor mijzelf kon creëren. 
 Ik voelde me alsof ik het geheim van de smid had ontdekt en alsof 
ik nu voorzien was van de instrumenten die ik nodig had om achter de 
doelen en dromen in mijn leven aan te gaan. En om ze te bereiken.
 Door toe te passen wat ik rechtstreeks van Bob had geleerd was ik, 
slechts negen jaar later, multimiljonair. 

One and only you

Every single blade of grass,
And every flake of snow—
Is just a wee bit different...

There’s no two alike, you know.

From something small, like grains of sand,
To each gigantic star

All were made with THIS in mind:
To be just what they are!

How foolish then, to imitate—
How useless to pretend!

Since each of us comes from a MIND
Whose ideas never end.

There’ll only be just ONE of ME
To show what I can do—

And you should likewise feel very proud,
There’s only ONE of YOU.

That is where it all starts
With you, a wonderful

unlimited human being.

James T. Moore
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Introductie

Ieder mens is rijk geboren; de meeste mensen zitten alleen 
tijdelijk een beetje krap bij kas! Dit boek is geschreven in een 
poging om de kloof tussen waar je momenteel bent en waar je 

wilt zijn, te overbruggen. Stap voor stap, hoofdstuk voor hoofdstuk, zal 
het je helpen om de puzzel, die we gewoonlijk het leven noemen, in 
elkaar te zetten, zodat je een beeld van welvaart in je geest kan creëren 
en dan verder kunt gaan om die welvaart in je leven te creëren. 
 Het leven heeft veel weg van de kubus van Rubik. We hebben alle 
goede puzzelstukjes en alle goede kleuren, maar het is een frustrerend 
en eindeloos proces om ze allemaal op hun plaats te krijgen. En het 
lijkt onvermijdelijk dat we altijd tenminste één of twee stukjes overhou-
den.

 Op je reis door dit boek zul je je er al snel bewust van worden dat ik 
je niets vertel dat je al niet weet. Ik breng de ideeën alleen op een geor-
ganiseerde en samenhangende manier onder woorden, hetgeen jou in 
staat zal stellen de resultaten te verkrijgen die je al had willen hebben 
vanaf het moment dat je begon te denken. 
 Wereldwijd zijn er iedere dag miljoenen dromers die loterijloten 
kopen in de hoop dat iemand bij gelukkig toeval hun namen eruit pakt 
en hun een fortuin in de schoot werpt. 
 Deze mensen schijnen nooit te begrijpen dat het echte plezier in het 
leven niet komt van geld dat op een zilveren schaaltje wordt aangebo-
den, maar van het zelf eropuit gaan en het zelf verdienen. Nog sterker, 
als de waarheid al bij je bekend was, dan zou je je ervan bewust zijn dat 
je de mogelijkheid al hebt om datgene te bereiken waarvan je momen-
teel nog droomt.

 Laat dit boek jouw wonderlamp van Aladdin zijn. Je hebt nu iets in 
handen waarnaar je op zoek bent geweest. Dit is een plan — een heel 
eenvoudig plan — dat jou meeneemt van waar je nu bent naar 
waar je zou willen zijn. Eigenlijk is het een bedrieglijk eenvoudig 
plan. Maar laat de ogenschijnlijke eenvoud ervan je niet misleiden, 

 Sindsdien heb ik mijn verhaal over Bob aan tienduizenden mensen 
verteld, zodat ook zij een leven van overvloed kunnen genieten.
 Ik vertel dit verhaal aan jou omdat ik Bob de laatste zevenentwintig 
jaar, sinds onze eerste ontmoeting, goed heb leren kennen. Gedurende 
vijftig jaar heeft hij de levens van miljoenen mannen en vrouwen, met 
allemaal verschillende achtergronden en in alle delen van de wereld, 
positief veranderd. En dat doet hij met een zodanige koortsachtige 
passie en verbondenheid, dat je zou denken dat hij nog steeds in de 
twintig is.
 Hij is op een levenslange missie om de wijsheid te delen die hij ver-
gaard heeft na jaren van onderzoek en praktische toepassing. Ik heb 
persoonlijk honderden van zijn leerlingen ontmoet. Die zullen je alle-
maal vertellen dat geen enkele andere leraar of mentor hun leven zo 
heeft beïnvloed als hij. Zijn passie voor het onderwijzen van mensen 
en hen de juiste instrumenten geven, de instrumenten die ze nodig 
hebben om in het leven en in zaken te slagen, wordt alleen maar over-
troffen door zijn oprechte bezorgdheid en vriendelijkheid tegenover 
iedereen die hij ontmoet.
 Bob heeft de aangeboren wijsheid en het vermogen om iedereen 
die serieus is over het bereiken van succes, precies te vertellen hoe je 
dat moet doen.
 Het boek dat je nu in handen hebt, geeft je de kracht om je leven 
te veranderen en je te brengen van waar je nu bent, naar waar je zou 
willen zijn. Je hoeft alleen maar zijn wijsheid op dagelijkse basis toe te 
passen. Rijkdom, groter dan in je stoutste dromen en in elk facet van 
je leven, zal jouw deel zijn.

John Assaraf
New York Times bestsellerschrijver en trainer, 
in zowel de succesfilm als het boek The Secret.
www.johnassaraf.com
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 Dit boek is zo geschreven dat het eigenlijk een mentaal traject is om 
je ieder doel te laten bereiken dat je wilt bereiken. Je kunt van het ene 
hoofdstuk naar het andere reizen. Ieder volgend hoofdstuk brengt je 
naar een groter bewustzijn van jezelf — je ware zelf — en van je echte 
mogelijkheden. Je zult echter één belangrijk feit voor ogen moeten 
houden: de beloningen die je in dit leven zult ontvangen, materieel 
of geestelijk, komen niet naar je toe vanwege je vaardigheden, maar 
eerder vanwege je daden.

 Ga met me mee en geniet van een kort overzicht van de reis die je op 
het punt staat te beginnen. In het eerste hoofdstuk: Ik en geld, begin-
nen we met te bekijken wat dit ongrijpbare spul dat ze geld noemen 
eigenlijk is. 
 We gaan denken over geld zoals het zou moeten en we beginnen te 
begrijpen waarom alle groot denkende mensen een basisprincipe diep 
in hun brein gegrift hebben dat luidt: “We moeten van mensen houden 
en geld gebruiken.” 
 We ontdekken ook wat er met iemand gebeurt die onvoorzichtig 
genoeg is om die vergelijking om te draaien. Dit hoofdstuk zal je 
helpen je ervan bewust te worden dat grote rijkdom echt geen zonde 
is. Integendeel, het is je plicht om rijk te worden.

Het tweede hoofdstuk: Hoeveel is genoeg? zal je helpen een zorgvul-
dige inventaris te maken van je gedachten en je werkelijke financiële 
situatie. Je zult leren hoe je beslist hoeveel voor jou genoeg is. Je zult 
ontdekken dat je de hoeveelheid geld moet hebben die je nodig hebt 
om je de dingen te verschaffen die je wilt bezitten en om je leven te 
leiden in de stijl die je kiest. 

 Als dat besluit genomen is, ben je voldoende voorbereid om hoofd-
stuk drie binnen te marcheren: De plaatjesmaker. Je zult gaan besef-
fen dat je hele leven gestuurd wordt door beelden. Het logische gevolg 
is dan dat je je goed bewust moet zijn van de plaatjes die je in je geest 
of gedachten maakt.
 Ook zul je je bewust moeten zijn van de noodzaak om die plaatjes 
te maken, die de resultaten produceren die je voorwaarts en opwaarts 
zullen bewegen, naar de door jou gewenste bestemming. Je zult begin-

Introductie

want ieder hoofdstuk bevat een idee dat van enorme waarde zal blij-
ken te zijn. Deze ideeën zijn buitengewoon doeltreffend. 
 Ik heb persoonlijk ieder van deze ideeën de laatste vijfentwintig jaar 
aan een test onderworpen. Ik heb duizenden mensen gezien die mijn 
seminars bezocht hebben, die deze ideeën ook aan een test hebben 
onderworpen. Ik kan je daarom vanuit ervaringen uit de eerste en 
tweede hand vertellen, dat de resultaten in vele gevallen buitengewoon 
zijn.

 Bijvoorbeeld, personen die nauwelijks genoeg geld hadden om in 
hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zijn zeer rijk gewor-
den. Anderen, die klemmende problemen hadden die hen ongelukkig 
en depressief maakten, hebben zichzelf letterlijk veranderd in geluk-
kige en evenwichtige mensen.
 Nu heb jij de kans om deze ideeën aan de zwaarste test van je leven 
te onderwerpen. Wat wil je? Weet dat je het kunt verkrijgen — je 
kunt alle dingen krijgen die je wilt — maar je moet de ideeën die ik 
je ga laten zien, allemaal goed begrijpen en toepassen.
 Niet de hoeveelheid tekst die je leest of onthoudt zal je het succes 
geven dat je verlangt. Alleen begrip en het toepassen van het juiste 
denkpatroon telt. Dus, ongeacht wat ik, of wie dan ook, zal zeggen, 
je zult deze ideeën voor jezelf moeten bewijzen.

 Ik zou dit boek met wetenschappelijke feiten hebben kunnen vullen, 
je — zwart op wit — uitputtende onderzoeken kunnen laten zien die het 
feit onderbouwen dat deze ideeën werkelijk werken. Echter, dat soort 
informatie zou van weinig praktisch nut voor je zijn, behalve misschien 
de bevrediging van de analytische kant van je brein. 

 En hoewel ik veel voorbeelden gebruik op de volgende bladzijden, 
waarin ik beschrijf hoe individuele personen en soms hele gezinnen 
deze ideeën hebben toegepast en waarin zij vertellen hoeveel baat zij 
daarvan hebben gehad, heb ik bewust het wetenschappelijk onderzoek 
weggelaten, want ik heb gemerkt dat dat soort informatie vanuit een 
praktisch of resultaatgericht standpunt gezien weinig zin heeft. Dat 
soort informatie zal je alleen maar vertragen en mogelijk je denken 
vertroebelen. 
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 Als je de laatste hoek omslaat op de weg naar wat je wilt bereiken, 
zul je gewaarschuwd worden om niet achterom te kijken. 
 Het hoofdstuk Denk niet achteruit zal snel duidelijk maken waarom 
sommige mensen jaar na jaar dezelfde resultaten krijgen. Dit laat een 
van de elementairste, en ook een van de belangrijkste regels zien van 
het richting geven aan het succes in het leven.

 En als we verder racen langs het laatste stuk voor de finish, laat De 
vacuümwet van welvaart ons zien hoe we alle deuren openen die het 
mogelijk maken dat al het goede dat we zoeken vanuit alle kanten op 
ons af komt. 
 Dit is niet alleen een wet van beloning, maar ook een hele plezie-
rige om te leren. Het helpt om alle andere ideeën bij elkaar te voegen, 
jouw beeld volledig te maken en je veilig en op schema op de door jou 
gewenste bestemming te krijgen.

 Ik wil je, voor je begint, waarschuwen dat lezen en uit je hoofd leren 
het nooit voor jou zal laten gebeuren. Alleen begrip en toepassing van 
de juiste ideeën zal de resultaten opleveren die je wenst. Denk goed na 
over ieder idee. Ze zijn allemaal eenvoudig en makkelijk te begrijpen, 
maar je moet ernaar handelen. 
 Houd dit boek bij je. Lees het steeds opnieuw en je zult in jouw mate-
riële wereld bewijzen gaan zien van alles wat is uitgelegd. Dit hele boek 
is gemaakt met de oprechte hoop dat je zult genieten van iedere stap 
van jouw reis naar een nieuwe manier van leven.

Bob Proctor

Introductie

nen te begrijpen dat jij een medeschepper bent. Zorg ervoor dat je her-
haaldelijk nagaat wat jouw verantwoordelijkheid is bij je partnerschap 
als medeschepper.

 Hoofdstuk vier: Laat los en laat het aan God over, helpt je om een 
sterk vertrouwen te ontwikkelen, gebaseerd op een diep begrip. Het 
zal je helpen om je huidige plaatje zonder bezwaar los te laten en het 
over te geven aan de kracht binnenin je, zodat die kracht zelf aan het 
werk kan gaan en zich kan verwezenlijken in waarneembare resulta-
ten, als een exacte kopie van jouw mentale plaatje.

 Het volgende hoofdstuk: Verwacht overvloed, zal een bewustzijns-
verruimende ervaring zijn. Het woord verwachting zal een heel nieuwe 
betekenis voor je krijgen en je zult getuige zijn van de fantastische 
kracht die door dit denkpatroon opgeroepen wordt.

 De wet van vibratie en aantrekkingskracht brengt de oplossing 
voor vele vragen die al jaren in ons hoofd zitten. Het wordt duidelijk 
waardoor sommige mensen situaties blijven aantrekken die ze niet 
willen, terwijl anderen precies datgene aantrekken wat ze wel willen. 
Je zult leren hoe je het goede dat je wilt verkrijgen als een magneet 
naar je toe kunt trekken.

 Het hoofdstuk De risiconemers legt duidelijk uit dat er absoluut 
geen tegemoetkoming is voor het op zeker spelen. Het is essentieel 
dat je eerst naar buiten treedt, voordat je kunt beginnen om naar de 
bestemming te gaan die je voor jezelf hebt gekozen. 

 De echte winnaars in het leven zijn, vaker wel dan niet, slechts twee 
of drie procent effectiever dan degenen die verliezen. Het hoofdstuk 
Het scherp van de snede licht dit punt toe. Je zult snel begrijpen dat je 
met alles net zo effectief kunt zijn als al die mensen waarover je gele-
zen hebt of waarvan je hebt gehoord. 
 Als je er gevoelens van minderwaardigheid op nahoudt, of je hebt 
twijfels over je capaciteiten, zullen die het al gauw laten afweten en ver 
achterblijven, als je je bestemming nadert. 
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Hoofdstuk 1

Ik 
en 

geld

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen u te tutoyeren. Dit boek 
is in de mannelijke vorm geschreven. Uiteraard heb ik respect en 
bewondering voor de vrouwelijke lezer van dit boek.

Bob Proctor

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet vertaald; 
ze zijn in het Engels krachtiger dan in het Nederlands.

Zo ook de door Bob Proctor zorgvuldig uitgekozen gedichten.

De uitgever

Degenen die de waarheid weten
 leren ervan te houden.

Degenen die van de waarheid houden 
leren ernaar te leven.
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Ik en geld

Het Edgewater Beach hotel

In 1923 ontmoetten de acht rijkste geldschieters van de wereld 
elkaar in het Edgewater Beach hotel in Chicago. Deze acht 
mannen beheerden in die tijd meer geld dan de regering van 

de Verenigde Staten. Het waren:

De directeur van het grootste onafhankelijke staalbedrijf ter 
wereld;
De directeur van het grootste gasbedrijf;
De grootste graanspeculant;
De directeur van de New York Stock Exchange (de aandelenbeurs 
van New York - red.);
Een afgevaardigde van het kabinet van de president;
De grootste uitblinker van Wall Street;
De president van een van ‘s werelds grootste bedrijven;
De directeur van de Bank of International Settlement.

 Je zult moeten toegeven dat een selectie van de meest succesvolle 
mensen ter wereld bijeen was op die plek. Tenminste, mannen die het 
geheim van geld verdienen hadden ontdekt.
 Laten we nu eens kijken waar die mannen vijfentwintig jaar later 
waren:
 De directeur van het grootste onafhankelijke staalbedrijf, Charles 
Schwab, leefde vijf jaar van geleend geld, voordat hij failliet stierf.

 De directeur van het grootste gasbedrijf van Noord Amerika, Howard 
Hopson, werd krankzinnig.

 De grootste graanspeculant, Arthur Cutton, stierf onvermogend in 
het buitenland. 
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gewenst dat ze meer zouden bezitten, hebben ze nooit begrepen dat ze 
in werkelijkheid alles konden hebben wat ze wilden.
 Ik ga nu even een zijsprong maken — op je reis door dit boek zou je 
de neiging kunnen hebben je gedachten te laten afdwalen. Misschien 
dat je denkt aan een kennis van je die heel veel geld heeft verdiend, 
of mogelijk aan iemand die failliet is gegaan. Ik raad je echter aan om 
je op jezelf te richten, want wat iemand wel of niet heeft, heeft niets te 
maken met jou. En het is jouw financiële situatie die je wilt verbete-
ren.

Geld is belangrijk

 Een van de meest voorkomende misvattingen met betrekking tot 
geld heeft te maken met het belang van geld. Hoe vaak heb je bijvoor-
beeld mensen in een gesprek niet horen zeggen: “Geld is ook niet 
alles.” Of: “Geld is niet belangrijk.” Of: “Ik geef niets om geld.” 
 Het zou natuurlijk kunnen zijn dat mensen die deze dingen zeggen 
niet om geld geven, maar ik durf te wedden dat hun autodealer er wel 
om geeft; hun kruidenier geeft erom en zo ook de bank waarbij ze hun 
hypotheek hebben afgesloten. 
 In werkelijkheid kan niet ontkend worden dat geld belangrijk is voor 
iedereen die zich in een ontwikkelde samenleving bevindt. Daarom is 
de discussie dat geld niet zo belangrijk is als dit of dat absurd. Want 
niets kan de plaats van geld innemen in de omgeving waar het gebruikt 
wordt.

Geld is een dienaar

 Nu ik het belang van geld heb vastgesteld, wil ik even teruggaan 
om je waarschuwen — onthoud altijd dat geld een dienaar is; jij bent 
de meester. Wees heel voorzichtig dat je die vergelijking niet omdraait, 
want veel mensen met een hoge intelligentie hebben dat al gedaan. 
Tot hun grote schade. Helaas, veel van deze arme mensen hielden 
van geld en gebruikten mensen. En dat doet geweld aan een van de 
belangrijkste grondwetten van financieel succes. Je moet altijd van 
mensen houden en geld gebruiken, in plaats van omgekeerd!

 De directeur van de New York Stock Exchange, Richard Whitny, 
werd naar de strafgevangenis Sing Sing gestuurd.

 De afgevaardigde van het kabinet van de president, Albert Fall, werd 
ontslagen uit de gevangenis om thuis te sterven.

 De grootste uitblinker van Wall Street, Jesse Livermore, pleegde 
zelfmoord.

 De president van een van ‘s werelds grootste bedrijven, Ivar Krue-
ger, sloeg de hand aan zichzelf.

 De directeur van de Bank of International Settlement, Leon Fraser, 
pleegde eveneens zelfmoord.

 Al deze mannen hadden uitstekend geleerd hoe ze veel geld konden 
verdienen, maar het leek alsof geen van hen ooit had geleerd hoe ze 
het rijke leven, dat hun geboorterecht was, moesten leven.
 Door verhalen als deze zeggen veel goedbedoelende, maar onwe-
tende mensen: “Zie je wel, ik heb het je gezegd, het is niet goed om 
veel geld te hebben, dat is slecht.” Of: “Hier blijkt maar weer uit dat 
rijke mensen echt niet gelukkig zijn.” 
 Maar dat is natuurlijk niet waar. Want hoewel het ernaar uitziet dat 
deze acht mannen uit de bocht zijn gevlogen, toch zijn er veel rijke 
mensen die erg gelukkig zijn en die ontzettend veel goeds met hun 
geld doen; ze leiden een gezond en evenwichtig leven.

 Denk hier eens over na — geld heeft een grotere invloed op je leven 
dan bijna ieder ander nuttig voorwerp dat je maar kunt bedenken. Het 
plotselinge verlies of het verkrijgen van geld zal echt een enorm effect 
op je geestelijke gesteldheid hebben. Daarom zul je het er mee eens 
moeten zijn dat iedereen goed moet begrijpen wat geld nu precies is 
en op de hoogte zou moeten zijn van de wetten die het aantrekken 
ervan regelen.
  Het trieste is echter dat nauwelijks één persoon op de tien dat begrip 
heeft. Vijfennegentig van de honderd mensen nemen genoegen met 
wat ze kunnen krijgen. En terwijl ze van de wieg tot het graf hebben 
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uit mijn hand, rende naar de golfschool en kocht een aantal golflessen 
van zijn erfenis. 
 Nu kan ik echt niet zeggen wat de golfleraar met het geld deed toen 
hij het kreeg. Maar ik kan rustig zeggen dat hij het niet in een pul op 
zijn boekenplank stopte! Nee, er is geen discussie mogelijk; geld is 
niet bedoeld om uit de roulatie te nemen. Het is bedoeld om te gebrui-
ken, ervan te genieten en om te laten rollen!

 Dit brengt me naar een nog dramatischer illustratie van hetzelfde 
principe: namelijk het verhaal van die goeie meneer Chapman. 
Meneer Chapman was een oudere heer die een paar huizen bij ons 
vandaan woonde toen ik nog klein was. En hoewel er een gigantisch 
leeftijdsverschil tussen ons was, werden we toch snel vrienden. Ik zag 
hem vaak met zijn kleine voddenwagen door de straat gaan. Meneer 
Chapman werkte namelijk als voddenboer en hij verdiende geld met 
het ophalen van spullen die andere mensen niet meer nodig hadden. 
 In de loop der jaren echter werd meneer Chapman steeds krommer 
door zijn zware werk. Op een dag, kort na de Tweede Wereldoorlog, is 
hij gestorven. Omdat hij alleen woonde en blijkbaar geen verwanten 
had die in de buurt woonden, ging de politie zijn huis binnen om zijn 
bezittingen te inventariseren. Het was geen verrassing dat ze het huis 
volgestouwd met oude meubels en memorabilia uit zijn verleden aan-
troffen. Tot hun verbazing ontdekte de politie ook, door het huis heen, 
honderdduizend dollars in oude biljetten, ingepakt in dozen. 

 De Toronto Daily Star was er als de kippen bij en er verscheen de 
volgende dag een voorpagina-artikel over meneer Chapman, waarin 
de voor de hand liggende vraag gesteld werd: waarom zou iemand die 
ruim $ 100.000 bezat, ervoor kiezen om zijn geld weg te stoppen in 
oude dozen, die lukraak door zijn huis verspreid stonden?

 En hoewel ik nog heel jong was in die tijd, stelde ik mijzelf eenzelfde 
vraag, namelijk: waarom zou iemand als meneer Chapman ervoor 
kiezen om als een ware armoedzaaier te leven, als hij zoveel geld tot 
zijn beschikking had? Hij had het geld kunnen gebruiken voor zijn 
eigen plezier. Hij had het kunnen investeren om het rendement voor 
zichzelf te houden en om banen voor andere mensen te creëren. Of hij 
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 Een andere mythe over geld die veel mensen graag willen aan-
nemen is dat je het alleen krijgt als gevolg van geluk of een goed 
gesternte. Wanneer mensen bij elkaar zijn en over iemand praten die 
financieel succesvol is, is er altijd wel iemand die zegt: “Harry heeft 
gewoon geluk gehad” of: “Harry was gewoon op het juiste moment op 
de juiste plaats.” 
 Maar ik kan je met stelligheid verzekeren dat, hoewel geluk mogelijk 
een rol speelt bij financieel succes, het op zichzelf nooit voldoende is. 
Geld is een gevolg van iets en het zal altijd verdiend moeten worden.

 Geloof me, voor niks gaat de zon op in dit leven en de enige mensen 
die op de makkelijke manier geld maken, werken bij de Koninklijke 
Nederlandse Munt of zijn op weg naar de gevangenis, voorzover ze 
daar al niet zijn aangekomen. Houd daarom altijd in gedachten dat, 
hoewel geluk een factor kan zijn bij financieel succes, het altijd gekop-
peld moet zijn aan inspanning en hard werken.

Geld moet rollen

 Het derde dat je moet weten over geld is dat het alleen maar waarde 
heeft als het gebruikt wordt. Op het moment dat het uit de roulatie 
wordt genomen wordt het net zo waardeloos als oude kranten of lege 
bierblikjes die zijn weggestopt op de vliering. Om de waarheid van dit 
principe te begrijpen kun je even stilstaan bij het volgende verhaal. 
 Op een boekenplank bij mij thuis heb ik een zilveren bierpul die ik 
ooit cadeau kreeg voor een speech die ik gegeven heb. Wanneer ik 
tegenwoordig mijn huis binnenga, pak ik al het kleingeld uit mijn zak 
en stop dat in die pul. En als die pul bijna vol is, geef ik het geld aan 
een van mijn kinderen of aan een van mijn twee neefjes.
 Ze krijgen die pul om de beurt en natuurlijk kijken ze uit naar hun 
beurt. Wat ik je eigenlijk wil vertellen is, dat zolang de pul gevuld wordt, 
het geld dat er in zit absoluut geen waarde heeft; het ligt er alleen maar 
en heeft geen enkel nut. Het trekt zelfs geen rente.

 Zodra de pul echter vol is en het geld aan een van de kinderen gege-
ven wordt, komt het letterlijk in actie. Vorige week bijvoorbeeld. 
 T. Jay, een van mijn neefjes, kreeg het geld. Hij pakte het meteen 
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 Je moet bedenken dat mensen zich niet op hun gemak voelen over 
geld omdat ze het hebben; maar ze hebben veel geld omdat ze zich er 
op hun gemak bij voelen. 
 Met andere woorden, een van de oorzaken dat rijke mensen geld 
hebben, is doordat ze dat veilige, rustige bewustzijn hebben ontwik-
keld dat we vanaf nu welvaartsbewustzijn zullen noemen. Daaruit 
volgt dat als we geld willen aantrekken, we moeten beginnen om ook 
een welvaartsbewustzijn te ontwikkelen.

 De vraag die je jezelf nu zou moeten stellen is deze: “Hoe ga ik dit 
welvaartsbewustzijn bij mijzelf ontwikkelen?” Ik zal het je uitleggen. 
De beste manier om een welvaartsbewustzijn te ontwikkelen is door 
jezelf in gedachten al in het bezit van de hoeveelheid geld te zien die je 
verlangt te hebben. 
 Dat dit zo werkt, komt doordat het onderbewuste geen onderscheid 
kan maken tussen het werkelijk bezitten van het geld en het slechts 
visualiseren ervan. Daardoor zul je je al snel op je gemak voelen bij 
het idee van geld. Als resultaat daarvan zul je geld gaan aantrekken.

 Dit klinkt misschien als een spelletje, maar ik verzeker je dat dit 
een van de verstandigste dingen is die je kunt doen. Want als je erin 
slaagt je onderbewustzijn ervan te overtuigen dat je rijk bent en dat het 
goed voelt om rijk te zijn, zal jouw onderbewuste automatisch manie-
ren gaan zoeken om je ingebeelde gevoel van rijkdom om te zetten in 
een materiële vorm.

 Als deze laatste regels een klinkklaar sprookje voor je lijken, negeer 
ze dan voorlopig en ga door met lezen. We zullen het op verschillende 
punten in dit boek over welvaartsbewustzijn hebben en ik garandeer je 
dat je, voordat je dit boek uit hebt, deze regels veel zinniger zult gaan 
vinden.

Wees niet bang

 Nu ik een techniek heb aangestipt die je zal helpen om grotere rijk-
dom te vergaren, wil ik je nog een waarschuwing meegeven. Als je 
geld wilt hebben, is er één ding dat je nooit, nooit moet doen. En dat 
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had het op de bank kunnen zetten om rente voor zichzelf te genereren. 
Maar in plaats daarvan koos hij ervoor om het in een pul op de plank 
te stoppen en het daardoor absoluut waardeloos te laten zijn. 
 Nee vrienden, er is geen twijfel mogelijk. Geld is niet bedoeld om 
gehamsterd te worden. Het is echt bedoeld om gebruikt te worden, 
ervan te genieten en om te laten rollen. Dus alsjeblieft, wat je ook doet 
met je geld, maak niet dezelfde fout als die goeie arme meneer Chap-
man.

 Bedenk alsjeblieft dat als ik zeg dat geld moet rollen, ik niet bedoel 
dat het moet worden verkwist.
 Er bestaat een wereld van verschil tussen die twee ideeën. En als je 
er nog niet achter bent wat het verschil is, dan raad ik je aan om dat zo 
snel mogelijk uit te vinden.

Oefening voor welvaartsbewustzijn

 We hebben het nu over een paar eigenschappen van geld gehad. 
Laten we even kort naar een eenvoudige techniek gaan die je onmid-
dellijk kan gebruiken om de hoeveelheid geld aan te trekken die je 
verlangt. 
 Het eerste wat ik wil dat je doet, is dat je in gedachten jezelf in een 
kamer ziet zitten met een aantal van je vrienden. Dan wil ik dat je 
jezelf visualiseert, terwijl je hen vertelt van jouw voornemen om rijk te 
worden; tenminste, rijk genoeg om te leven zoals je wilt leven. Stel je 
nu voor hoe je je daardoor zal voelen. 

 Als je net als de meeste mensen bent, dan voel je jezelf waarschijn-
lijk erg ongemakkelijk. Misschien zou je je zo ongemakkelijk voelen 
dat je zelfs terug zou nemen wat je gezegd hebt door tegen je vrienden 
te zeggen dat je maar een grapje maakte. Je moet echter begrijpen 
dat mensen die rijk zijn, zich nooit ongemakkelijk voelen als het onder-
werp geld ter sprake komt. 

 “Waarom niet?” vraag je misschien. Het meest voor de hand lig-
gende antwoord zou zijn: ‘Omdat ze al heel veel geld hebben.’ Maar 
dat is niet het juiste antwoord. 
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zienlijk minder aandacht geven aan wat anderen om je heen zeggen 
en meer aandacht aan wat dat kleine stemmetje zegt dat in je zit. 
 In gewone taal: je moet ervoor zorgen dat je minder ontvankelijk 
bent voor de invloeden van buitenaf en meer vertrouwt op de instinc-
ten en gevoelens die in je zitten. Ik zal dat even uitleggen.
 De meeste mensen die er niet in slagen genoeg geld te verzamelen 
om in de stijl te leven die ze graag zouden willen, zijn dezelfde mensen 
die het makkelijkst beïnvloedbaar zijn door de meningen van ande-
ren. 
 Het zijn bijvoorbeeld de mensen die de schrijvers van economische 
kommer en kwel voor hen laten denken, of dat nou in de krant staat 
of op het nieuws wordt gebracht. Maar zoals Napoleon Hill in zijn boek 
Denk groot & word rijk* al aangaf, zijn meningen de goedkoopste 
handelswaar in de wereld. In feite heeft bijna iedereen er drommen 
van klaar staan om iedereen die ze hebben wil aan te smeren. Nu weet 
je dus dat je in het verleden onterecht bent beïnvloed door de menin-
gen van anderen. 
 Neem dan — voordat je verder leest — de beslissing dat je van nu af 
aan alleen nog maar luistert naar je eigen adviezen, terwijl je je oren 
openhoudt voor God’s raad. Onthoud dat als je dat doet er absoluut 
geen reden is waarom je niet binnen een zeer redelijke termijn financi-
eel succesvol zou kunnen worden. 

Begrijpen of uit je hoofd leren

 Als je verder leest door de pagina’s van dit boek, zul je een constant 
toenemend bewustzijn ontwikkelen voor de talenten en mogelijkheden 
die diep binnenin je zitten. Je moet je realiseren dat je met de juiste 
instructies deze onontwikkelde talenten kunt gaan gebruiken om het 
goeds dat je verlangt aan te trekken. 
 Maar laat me je nogmaals waarschuwen. Hoeveel je ook leest of uit 
je hoofd leert, het zal je niet het succes brengen dat je zoekt. Uitslui-
tend het begrip en de toepassing van de ideeën in dit boek zal voor jou 
het verschil maken. Heb daarom geen haast om het boek uit te lezen, 
want het hele boek snel uitlezen zou niet je doel moeten zijn. 
 Zoals ik al eerder aangaf is je doel: het begrijpen en toepassen van 
wat je leest. Dus als je in staat bent om op een goede manier slechts 
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is: je zorgen maken of je wel of niet het geld zult krijgen dat je verlangt, 
of dat je het zult kunnen behouden. Dit zal ik toelichten.

 In de Bijbel maakt Job, de grote lijder uit de bijbelse tijd, de opmer-
king: “Ziet, hetgeen ik vreesde, is me komen bezoeken.” Stop nu even 
en vraag jezelf af — als je wilt — wat deze bijbelse woorden betekenen 
voor diegenen onder ons die momenteel bezorgd zijn over geld.
 Welnu, wat ze zeker betekenen is, dat als we doorgaan met ons 
zorgen te maken over het gebrek aan geld, of als we ons, uit gewoonte, 
zorgen maken over het eventueel verliezen van geld dat we bezitten, 
we er absoluut zeker van kunnen zijn dat we ons niet voor niets zorgen 
hebben gemaakt. 
 Want net zo zeker als Job getroffen werd door al zijn ziektes, zo zullen 
wij ook getroffen worden door het gebrek aan of het verlies van geld.

 Laten we een meer eigentijds voorbeeld nemen. Laten we nog eens 
het tragische geval van die arme, oude mijnheer Chapman bekijken. 
Zoals je je kunt herinneren was hij een oudere heer die nooit iets van 
zijn zuurverdiende spaargeld uitgaf. 
 De vraag is echter: “Waarom deed hij dat niet?” Waarschijnlijk was 
dat omdat hij bang was dat als hij dat geld zou uitgeven, hij arm zou 
zijn en daardoor gedwongen zou worden als een pauper te leven. 
 De ironie is echter dat hij, juist vanwege die angst, als een pauper 
leefde. Of om wat meer bijbels te worden: “Hetgeen hij het meest 
vreesde, kwam hem bezoeken.” 

 In een later hoofdstuk zal ik je een vollediger uitleg geven over de 
paradox waardoor we juist de dingen in ons leven aantrekken die we 
het minst willen. 
 Maar voor dit moment is het voldoende om te zeggen dat geldzorgen 
altijd enorm averechts werken. Dit principe blijft waar, zelfs al berede-
neer je je zorgen met het oude gezegde, dat je alleen maar spaart als 
appeltje voor de dorst.

 Ik moet op dit moment nog een andere waarschuwing naar voren 
brengen: als je werkelijk de hoeveelheid geld die je momenteel verdient 
aanzienlijk wilt laten toenemen, is het eerste wat je moet doen aan-

* uitgegeven door Verba Boek, Soest
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ideeën te vormen, die zich ontwikkelden in wat we bewustzijn noemen, 
voordat we ervan konden profiteren.

 We drijven in een oceaan van gedachtenenergie, waar alle kennis, 
die er ooit geweest is of die er ooit zal zijn, aanwezig is. We worden 
ook omringd door overvloed. Overal waar we maar in de natuur kijken 
komen onze ogen feitelijk in contact met overvloed. Want de natuur 
kent niet zoiets als mislukking. 
 Daarom is er nooit gebrek aan wat dan ook geweest en zal het er 
ook nooit zijn, behalve aan bewust besef. Maar als je in deze wereld 
van rijkdom begint door te dringen, is het absoluut noodzakelijk dat 
je begint te denken. Met andere woorden, je moet je geest openstellen 
voor de stroom aan gedachtenenergie die een beeld of een bewustzijn 
van welvaart in je geest zal maken.

 Je bent je er zeer bewust van dat er letterlijk duizenden en duizenden 
eerlijke, goede, hardwerkende mensen zijn die gedurende hun hele 
bestaan op deze planeet toegewijd werken, maar nooit rijk worden. 
Voor deze mensen is het leven een constante inspanning, van zons-
opgang tot zonsondergang. Maar de ideeën die op deze bladzijden 
worden gepresenteerd zijn hier neergezet in de hoop dat ze je herse-
nen zullen laten knarsen en je zullen inspireren je geest open te stellen 
voor deze nieuwe manier van denken.

 Bewustzijn wordt en werd altijd ontwikkeld door te denken. En onge-
acht je huidige situatie in het leven, zul je, als je hoopt deze ooit te 
zullen verbeteren en werkelijk rijk te worden, nu moeten beginnen met 
te denken aan welvaart, zoals dit boek je adviseert. Niet wanneer je 
klaar bent met dit boek. Niet wanneer je klaar bent met dit hoofdstuk. 
Niet morgen, niet volgende week, niet volgende maand of volgend 
jaar. Het moet nu gebeuren.

 Denken is de hoogste functie waartoe een mens in staat is. Toch 
zijn er helaas maar erg weinig mensen die denken. Ze houden zich 
hoogstens voor de gek met te geloven dat ze denken, omdat er enige 
mentale activiteit in hun hoofd plaatsvindt. 
 Maar de waarheid is dat de meeste mensen alleen maar de gave 
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één bladzijde per dag te verwerken, dan is dat misschien alles wat 
nodig is om je doel te bereiken. Dit boek is bedoeld om genipt en 
geproefd te worden, in plaats van verslonden te worden. 
 Als je je afvraagt waarom, bedenk dan dat het gebaseerd is op meer 
dan dertig jaar zorgvuldige analyse. Een analyse van de methoden van 
zowel de meest succesvolle als van de meest onsuccesvolle mensen.

Kracht door delen

 Nog een advies. Omdat weinig mensen, als ze al bestaan, alléén 
groot worden in wat dan ook, raad ik je aan om tenminste één ander 
persoon te vinden met wie je de ideeën in dit boek kunt delen.

Welvaartsbewustzijn

 Ik denk dat je het ermee eens zult zijn dat mensen nooit zullen genie-
ten van iets wat ze niet bewust beseffen. We konden bijvoorbeeld niet 
genieten van de luxe van het reizen per vliegtuig totdat de gebroeders 
Wright bewust beseften hoe we moesten vliegen. 
 Thomas Edison ontwikkelde het bewuste besef van bewegende 
beelden en liet ons met een splinternieuwe vorm van vermaak kennis 
maken. 
 Dr. Jonas Salk had een bewust besef van hoe je een serum moest 
ontwikkelen om een verschrikkelijke ziekte te bestrijden als kinder-
verlamming, vaak ook polio genoemd. En als gevolg van het nieuwe 
besef van Salk hoor je nog maar zelden dat iemand die ziekte tegen-
woordig nog oploopt. 
 Alexander Graham Bell kreeg een bewust besef van hoe je de men-
selijke stem over metalen draden kon sturen, met als gevolg dat we nu 
allemaal van het gebruik van de telefoon kunnen genieten.

 Onnodig te zeggen dat ik eindeloos door kan gaan met voorbeeld 
na voorbeeld. Het punt dat ik je echter voor ogen wil houden is dat 
deze uitvindingen, of de kennis die deze uitvindingen opgeleverd heeft, 
er altijd al geweest is. In feite is alle kennis die er ooit was of er ooit 
zal zijn, gelijk aanwezig op alle plaatsen en in alle tijden. Maar er was 
iemand voor nodig om deze denkpatronen bij elkaar te brengen en 
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vergt een enorm verlangen. Het vergt een heleboel noeste arbeid. En 
dat is waarschijnlijk de oorzaak dat zo weinig mensen ooit werkelijk 
veranderen. Toch wil ik dat je weet dat ongeacht hoe moeilijk het ook 
kan zijn, het wel gedaan kan worden. En het kan gedaan worden in 
een relatief korte periode. 

 De compensatie die je voor je inspanningen zult krijgen zal je in ver-
rukking brengen. Ik weet dat omdat ik het gedaan heb en ik ken vele, 
vele andere mensen die hetzelfde gedaan hebben. Nu is het noodza-
kelijk dat jij het doet.

 Het feit alleen al dat je dit boek hebt gepakt en bent gaan lezen is 
al het bewijs dat je het nodig hebt, dat je echt een verlangen hebt om 
te veranderen. Bovendien is er een manier, een zekere manier, voor 
jou om de dingen die je verlangt, ook werkelijk te krijgen en dit boek 
beschrijft die manier voor jou.

Je hebt werkelijke kracht in je

 Onder het niveau van je bewustzijn ligt de grote schat van je onder-
bewuste geest. En dat is het deel van jouw persoonlijkheid dat we 
willen gaan beïnvloeden via onze nieuwe denkpatronen. Om dit punt 
vaststaand en tastbaar te maken kun je over de volgende bewering 
nadenken: ieder idee, plan of doel kan in de onderbewuste geest 
geprogrammeerd worden door herhaling van gedachten, versterkt 
door geloof en verwachting. 
 Je zou kunnen vragen: “Kan deze bewering bewezen worden door 
experiment en observatie? Of is er een bekende methode of techniek 
waardoor bewijs verzekerd is? En als er zo’n methode of techniek 
bestaat, is die dan voor iedereen beschikbaar?” 
 Deze vragen kunnen allemaal beantwoord worden met een krach-
tig ja. Als je leest, test en experimenteert met de ideeën die op de 
volgende bladzijden op je af komen, zul je al die vragen zelf kunnen 
beantwoorden. En het is noodzakelijk dat je ze zelf beantwoordt, want 
omdat we mensen zijn, zullen we iets niet echt geloven als we het niet 
zelf ontdekt hebben.
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gebruiken die geheugen heet. Ze draaien oude films af, dus oude beel-
den komen steeds weer terug op het beeldscherm van hun geest.

 Het is noodzakelijk dat je nu begint met deze nieuwe manier van 
denken. Want als je dat doet, zal iedere vezel van jou gevuld worden 
met deze nieuwe gedachte-energie. Je lichaam bestaat uit miljoenen 
en miljoenen cellen en al deze cellen worden in hun beweging beïn-
vloed door gedachte-impulsen. Dus op het moment dat je ontspan-
nende gedachten gaat denken, raakt je lichaam ontspannen. 
 Zodra je zorgelijke, angstige gedachten gaat denken, raakt je 
lichaam stijf en gespannen. Als je gedachten van welvaart begint vast 
te houden en je begint over jezelf te denken als een rijk, welvarend per-
soon die is omgeven door een oceaan van gedachte-energie en zwemt 
in een zee van overvloed, dan zullen je lichaam en geest direct in een 
welvarende stemming terechtkomen. En je zult als een magneet alles 
aantrekken wat voor jou nodig is om welvarend te worden.

 Ik weet dat deze ideeën voor niet-ingewijden zo bizar zijn als je maar 
kunt bedenken. Toch zijn ze waar. Want een geestelijk bewustzijn van 
welvaart gaat altijd vooraf aan rijkdom in je materiële wereld. Het is 
daarom voor kinderen uit welvarende families, zoals de Kennedy’s of 
de Rothschilds, niet moeilijk om deze welvarende gedachten te hebben 
en om dit welvaartsbewustzijn te hebben. 
 Dat is namelijk de enige manier van denken waar ze vanaf hun 
geboorte aan blootgesteld werden. We zeggen dan dat ze zijn gepro-
grammeerd voor of naar welvaart.

 De meerderheid van de mensen is echter niet in een dergelijke 
omgeving opgegroeid en wordt dus niet omgeven door die manier 
van denken. We moeten daarom een begrip ontwikkelen van:

1) hoe we zijn geprogrammeerd,
2) waardoor we de resultaten krijgen die we krijgen en
3) hoe we onze manier van denken of onze programmering kunnen 

veranderen.

 En dat is niet gemakkelijk om te doen. Het vergt veel discipline. Het 
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lijkt, je een van de meest wijze dingen doet die je mogelijkerwijs kunt 
doen — je bent aan het werken van een hoger naar een lager potenti-
eel.

 Je stapt in een programma van zelfontwikkeling. Je staat op het 
punt te leren dat er veel meer aan jezelf is dan het oog ziet. En je moet 
beducht zijn voor deze verborgen factor van je persoonlijkheid, als je 
jezelf ooit goed wilt ontwikkelen. In werkelijkheid zul je nooit het beste 
deel van jezelf te zien krijgen. Het is namelijk van nature niet lichame-
lijk. Je zult je er in feite al gauw bewust van worden dat je constant op 
drie vlakken van het zijn tegelijk leeft: je bent spiritueel, je bent intel-
lectueel en je leeft in een fysiek lichaam. 

 Om deze abstractie beter te begrijpen moet je in gedachten houden 
dat je tegelijkertijd op drie verschillende vlakken van bestaan leeft:

1. het spirituele vlak van gedachten
    (hoogste potentieel)
2. het verstandelijke vlak van ideeën 
    (middelste potentieel)
3. het stoffelijke vlak van resultaten
    (laagste potentieel)

 Door te doen wat ik heb geadviseerd, ben je slechts je goddelijke 
natuur aan het gebruiken om de gedachten te kiezen die een idee 
zullen creëren (bijv. geld is goed, ik houd van mensen en ik gebruik 
geld, geld is een dienaar, ik ben de meester.) 
 In ons geval blijkt dat idee het idee van grote persoonlijke rijkdom, 
of werkelijk financieel succes te zijn. Wees je er goed bewust van dat 
ideeën, zoals het idee van financieel succes, nooit uit zichzelf worden 
gevormd.
 De menselijke persoonlijkheid moet altijd bij dat proces betrokken 
zijn, om de gedachten te denken die dan gebruikt kunnen worden 
om het idee te vormen. Dat is het wat het menselijk wezen goddelijk 
maakt, of anders gezegd, een creatief wezen. De hoogste vorm van de 
schepping! 

Ik en geld

 Dit boek is geschreven in de oprechte hoop dat het jou naar de vele 
ontdekkingen zal leiden die in je zitten, door de herhaling van deze 
welvaartsideeën. Je zult geld moeten gaan zien als een gehoorzame, 
toegewijde dienaar. Een dienaar die je te werk kan stellen om meer 
te verdienen en die je kunt gebruiken om diensten te verschaffen die 
verder gaan dan je ooit zelf zou kunnen verschaffen. 
 Het is noodzakelijk dat je je op je gemak voelt wanneer je over geld 
praat, omdat je echt rijk geboren bent. Je hebt al het geestelijke 
gereedschap dat nodig is om de gedachten aan te trekken waar je 
mee omgeven bent en om het bewustzijn te creëren dat je moet creë-
ren om de rijkdom te verkrijgen waar je voor kiest. Gebrek en beper-
king kunnen uitsluitend bestaan als we daar ruimte voor maken in 
onze geest of gedachten. 

 Maar welvaartsbewustzijn kent geen gebrek en geen beperkingen. 
Neem je voor om de stolp over je fantastische geest volledig te verwij-
deren, met respect voor je eigen welvaartsvermogen. En wees ervan 
bewust dat de rijkdom die je zoekt, jou op zijn beurt aan het zoeken is 
en dat altijd al deed. Dus zet de deuren van je bewuste geest wijd open 
om deze te ontvangen.

Geld in je gedachten

 Begin er nu onmiddellijk mee, een gedachtespel te spelen. Neem 
de gewoonte aan om te visualiseren dat je een enorme rijkdom bezit. 
Denk aan een paar dingen die je met dat geld zou kunnen doen en 
begin dat dan in gedachten te doen. Daar jouw onderbewuste het ver-
schil niet kent tussen iets echt doen en visualiseren dat je het doet, zal 
deze oefening je snel helpen om een welvaartsbewustzijn te ontwikke-
len. Onthoud, het is een absolute wet in je bestaan, dat je eerst iets in 
je gedachten moet hebben wil je het ooit in werkelijkheid hebben! 

 Begrijp ook dat iedereen in gedachten tegen zichzelf praat. Som-
mige mensen doen het zelfs hardop. Zeg daarom altijd hoe goed het 
voelt om rijk te zijn wanneer je een privégesprek met jezelf voert. Feli-
citeer jezelf met het feit dat je rijk geworden bent en hoor anderen jou 
daar ook mee feliciteren. Realiseer jezelf dat hoewel dit een spelletje 
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 En dat is duidelijk niet de manier van leven die onze Schepper voor 
ons in petto had.
 Je zou best tegen jezelf kunnen zeggen dat dit een absurd argu-
ment is. Want als een bankrekening leeg is, dan is hij leeg. Het is niet 
realistisch om naar een lege bankrekening te kijken en in staat te zijn 
grote rijkdom te visualiseren. Maar ik wil dat je weet, dat dit dezelfde 
redenering is die armoede laat voortduren en die arme mensen armer 
maakt!
 Je moet gaan begrijpen dat de huidige stand van je bankrekening, 
je verkoopresultaten, je gezondheid, je sociale leven, je positie op je 
werk, enz. niets meer is dan de stoffelijke openbaring van je eerdere 
gedachten. Als je serieus wilt veranderen of je resultaten in de fysieke 
wereld wilt verbeteren, moet je je gedachten veranderen en dan moet 
je ze nu meteen veranderen.

 Als je de tijd neemt om de informatie die hier aangeboden wordt echt 
te overdenken, zul je tot de conclusie komen dat wat net gezegd is heel 
logisch is. In feite zal iedereen die het creatieve proces echt begrijpt 
je vertellen dat wat ik zojuist gezegd heb niet alleen waar is, maar dat 
het een natuurlijke wet van je bestaan is. Het is de manier waarop God 
met en door het individu werkt. In sommige kringen wordt dit ook wel 
gebed genoemd. Gebed is dan de beweging die plaats vindt tussen 
geest en vorm, met en door het individu. 
 God heeft je het vermogen gegeven ieder gewenst idee te kunnen 
creëren. Je bent rijk geboren en jouw overvloed zit ingekapseld in 
gedachten. Dus wees goed voor jezelf, kies prachtige ideeën en houd 
op met de fysieke wereld de baas te laten zijn over jouw denken.

 Je kunt nu gemakkelijk begrijpen hoe iedereen de grote fout maakt. 
In zijn verhandeling over zelfvertrouwen zegt Emerson: “Jaloezie is 
onwetendheid.”
 Met andere woorden, het naar andermans verworvenheden of resul-
taten kijken en dan jaloers op hen worden is echt onverstandig. Want 
die mensen kozen eerst hun gedachten, om het plaatje in hun geest 
te creëren van het goede dat nu werkelijkheid is in hun leven. En zij 
kozen die ideeën uit de oneindige bron met voorraden, die voor ieder 
van ons beschikbaar is, ook voor jou!

Ik en geld

 Dus door dit mooie idee, of beeld van financieel succes in je gedach-
ten vast te houden, zul je uiteindelijk in staat zijn om dit idee zichzelf in 
jouw leven te laten openbaren (bijv. door je resultaten). Naarmate je 
verder gaat door dit boek zul je zien hoe dit in feite in zijn werk gaat.

 Laten we nu een paar stappen terug doen. Je zult je herinneren dat 
ik in een eerdere paragraaf geschreven heb, dat je vanuit een hoger 
naar een lager potentieel werkt. Wat ik hiermee bedoel is dat je werkt 
vanuit

gedachten... (geest)
naar

idee... (verstand)
naar

ding... (stoffelijk)

in plaats van werken vanuit

ding... (stoffelijk)
naar 

gedachten... (geest)
naar

idee... (verstand)

zoals je waarschijnlijk in het verleden gedaan hebt en zoals de meer-
derheid van de mensen steeds zal blijven doen. Dat wil zeggen: de 
meeste mensen kijken naar de resultaten in hun leven en laten dan die 
resultaten hun gedachten bepalen, die ze dan gebruiken om hun idee 
te creëren. 
 Als ze bijvoorbeeld zien dat hun bankrekening leeg is — een resultaat 
— dan kiezen ze ervoor, te denken aan gebrek of verlies en ze zullen 
dan die gedachten gebruiken om het idee van armoede te creëren.
 Echter, daar het idee dat ze in hun geest houden zich moet openba-
ren in hun toekomstige resultaten, maken ze eigenlijk een herhaalde 
voorstelling van juist datgene waarvan ze zeggen dat ze dat niet willen, 
namelijk een lege bankrekening. Ze leven dus in een zichzelf vervul-
lende doemcyclus. 
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 Bedenk dat negatief commentaar van anderen aanhoren die de 
waarheid niet begrijpen, je geen goed doet. Als het al wat doet, zal het 
je alleen maar aan het twijfelen brengen. Dat moet je niet toestaan, 
want als je aan Ik en geld denkt, wil je een mooi plaatje over het beeld-
scherm van je geest zien vliegen!

Het goede leven is duur.
Er is een andere manier van leven

dat niet zoveel kost
maar niet zo goed is.

Spaanse distilleerders

Ik en geld

 Dat is wat de grote kunstenaar Vincent van Gogh bedoelde toen 
hem gevraagd werd hoe hij zulke mooie dingen kon maken. 
 Hij zei: “Ik droom mijn schilderij en dan schilder ik mijn droom.” 
Met andere woorden, hij zag het schilderij eerst in zijn gedachten en 
maakte dan een kopie op het canvas van het origineel in zijn hoofd. 
 Er is in werkelijkheid nog nooit een originele Van Gogh verkocht! 
Als ik dit zo zit te schrijven, kan ik je dit zien lezen en ik kan je bijna 
horen denken: “Dat klinkt heel logisch, nu snap ik het.”

 Een paar jaar geleden was Mary Snyder uit Californië met Oscar, 
haar man, op een van mijn seminars. Ze gaf me een citaat van Lin-
coln dat ik echt heel mooi vind en dat ik aan duizenden mensen heb 
doorgegeven. 
 Lincoln zei: “Om te geloven in de dingen die je kunt zien en aanra-
ken is helemaal geen geloof; maar geloven in het onzichtbare is een 
overwinning en een zegen.”
 Vind je dat niet mooi? Mary, nogmaals bedankt.

 Hopelijk begrijp je nu de wijsheid van sommige van deze mentale 
oefeningen die ik je geadviseerd heb. Dus blijf herhalen: “Ik ben welva-
rend, ik ben rijk, geld is goed.” Zie jezelf in gedachten doen wat je wilt 
doen wanneer je nieuwe geesteshouding of bewustzijn werkelijkheid is 
geworden. 
 Visualiseer deze grote rijkdom en voel jezelf al in het bezit ervan. 
Onthoud echter, geld is de dienaar; jij bent de meester — je houdt van 
mensen en je gebruikt geld.

 Voor je verder gaat met het volgende hoofdstuk, kun je het beste 
dit hoofdstuk Ik en geld nog een keer lezen. Want herlezen helpt je dat 
oude idee over geld los te laten. Dat oude idee veroorzaakt een onge-
makkelijk gevoel, telkens als het onderwerp geld ter sprake komt. 
 Herhaal in jezelf, een paar keer per dag, Ik en geld, totdat je je er 
geheel bewust van bent hoe goed je je voelt als je aan geld denkt.
 Wacht er nog even mee tegen andere mensen over dit nieuwe idee 
over geld te praten, totdat je er zelf een sterke grip op hebt en je over-
tuigd bent van jezelf wanneer je wat je geleerd hebt, uitlegt aan ande-
ren. 
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Hoofdstuk 2

Hoeveel 
is 

genoeg




