


Er zijn 3 manieren om geld te verdienen,
je hoort wel eens zeggen “tijd is geld”, 
maar hoe kan je nu in zo min mogelijk 
“tijd”, zoveel mogelijk “geld” verdienen



DE EERSTE MANIER

je kan je tijd voor geld ruilen, dat doen 
de meeste mensen, ze werken voor een 
baas.

De baas heeft een idee, en hij vraagt aan 
andere mensen of ze hem willen helpen 
met het uitvoeren van zijn idee

Ben jij die ander of ben jij de BAAS ?
Als jij voor een baas werkt, dan zal je 
altijd “tijd” voor “geld” blijven ruilen



Als je de BAAS bent, dan ben je op de 
goede weg, want je gebruikt “tijd” van 
anderen, samen met je eigen “tijd”, om 
meer te verdienen.



DE TWEEDE MANIER

Je kunt je geld voor je laten werken
Je kunt het inzetten bij loterijen, maar 
de kans dat je dan wat mee verdient is 
heel erg klein.
Je kunt je geld uitlenen en dan je geld 
met rente terug krijgen, maar dan moet 
je eerst erg veel geld hebben, om er 
genoeg aan te kunnen verdienen. 
Je kunt investeren in een zaak of een 
product van een ander, en als die er dan 
winst mee maakt, krijg jij er ook wat van.,



Of je belegt je geld, je koopt er een 
huizen van of aandelen bij een fabriek. 
Bijvoorbeeld Microsoft of Philips. Je laat 
je geld dan werken voor je. Dit doen niet 
zoveel mensen, maar als je er wat handig 
in bent, kun je hier best veel mee 
verdienen, terwijl het je weinig tijd kost.



DE DERDE MANIER

Je hebt zelf een idee.
Gebruik je tijd voor het maken van “iets”, 
bijvoorbeeld: het maken van in een film, 
iets nieuws uitvinden, maak muziek en zet 
dit op CD, het schrijven van een boek of 
gedichten, misschien ben je heel handig 
met de computer of zo iets, wees 
creatief. Je kunt zelf de mooiste dingen 
maken, als je het maar enthousiast en met
liefde doet. Laat je product voor je 



werken, dit doen maar heel weinig 
mensen.

Wat doe jij?

Denk je groot?

Je kan je “ZELF” GROOT denken



Laat je gedachten het werk doen 

Er zijn kinderen :
- die een uitvinding voor de computer gedaan  
  hebben
- die een hulpprogramma opgestart hebben voor 
  hun dorp in Afrika
- die een kledinglijn hebben ontworpen
- die een uitvinding op de markt gebracht 
  hebben
- die een CD hebben opgenomen



Droom met je gedachten een rijk leven
wees creatief

Stel jezelf een doel
en ga dan over tot



1e actie 

Wees dankbaar voor alles !
voor wat je hebt
voor wat je krijgt 
voor wie je bent



2e actie

geef gul en met liefde dingen, 
tijd en aandacht aan anderen. 
Wat je met liefde weggeeft komt
in drievoud naar je terug.



3e actie
maak een lijst “ik wil graag…………”
a………………………………………………………….
b…………………………………………………………
c…………………………………………………………
d…………………………………………………………
e…………………………………………………………
f…………………………………………………………
g………………………………………………………….



4e actie
maak een plaatjesbord met “ik 
wil” plaatjes
bijvoorbeeld: een nieuwe fiets



mijn
fiets

5e actie
zie voortdurend in gedachten dat 
die fiets al van jou is

Maak alvast een 
mooie 
sleutelhanger 
voor je nieuwe 
fietssleutel



6e actie 
onderneem iets
- doe mee aan een tekenwedstrijd
waar een fiets te winnen is, win je
hem dan niet, wees niet 
teleurgesteld, er is een nog 
mooiere fiets naar je onderweg.



- zoek zelf mogelijkheden, een 
krantenwijk, auto´s wassen, 
boodschappen doen voor die 
oude buurvrouw, of zo iets….. 

laat zien 
dat je die fiets echt wilt !



Het allerbelangrijkste in dit boekje wat ik je
wil vertellen is, wees dankbaar voor wat je 
hebt, voor wie je bent.
Want jij bent een uniek persoon.
Op heel de wereld is er niemand precies 
hetzelfde, zo mooi en creatief als JIJ

Jij bent de enige die jou gelukkig en rijk kan 
maken, want geluk en rijkdom zit in jezelf, 
zoek het in jezelf en nergens anders.

Kijk eens om je heen.



Je kent vast ook wel de verhalen van mensen die
almaar vertellen dat ze zo veel ongeluk hebben 
omdat ze een ongelukkige jeugd hadden of 
omdat kans-arm waren. Zij zoeken de schuld 
buiten zich. Geven anderen de schuld van hun 
ongeluk.

Je kent ook wel de verhalen van popsterren en 
miljonairs die kans-arm geboren zijn en nu de 
rijkste en gelukkigste mensen zijn geworden.

Ieder mens heeft dezelfde mogelijkheden en 
kansen.



Want het is niet de “buitenwereld” waar je van 
afhankelijk bent, het is je eigen “binnenwereld” 
of “gedachtenwereld”
Het zijn je eigen gedachten die bepalen of je 
rijk of arm bent

Zie jezelf als een magneet
en trek rijkdom en welvaart naar jezelf toe.



Er is in dit universum een overvloed aan 
rijkdommen, meer dan genoeg voor iedereen. 
Je hoeft dus niet te verlangen naar iets wat 
een andere heeft, want dat is van die ander.

Het universum zal ervoor zorgen dat alles
wat jij wilt,
SPECIAAL

voor jou gemaakt wordt

Want jij bent alleen het allerbeste waard.

  




