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Dankbaarheid geeft rijkdom
De trein van het geluk
Sorry en vergeven
Rijk worden, zo doe je dat
Vertrouw je Zelf
Gezond zijn, gezond blijven
Alles is goud

Wat is dat precies?

Is het leven een spel?
Wie aan het eind de meeste
speeltjes of geld heeft,
heeft gewonnen?
Waar gaat het nu echt om
in het leven?

Rijkdom begint daar
Waar jij
tevreden bent……
Deze gedichtjes zijn speciaal voor jou geschreven.
Daarnaast wil ik jou ook graag deze
dankbaarheid-steen geven
Bewaar hem altijd vlak bij je, in je zak
dat doe ik ook, en als ik hem aanraak
denk ik aan iets waar ik dankbaar voor ben
Iets simpels, zoals
een mooi boek of een familie bezoek,
een pretpark of een ritje in een kart
en de warmte stroomt dan zomaar in mijn hart

Het gaat vandaag heel goed op school,
meester zal mij vast een mooi cijfer
geven

hierboven staat alvast een
geweldige “krul” voor mij geschreven

~~~

Mijn hart zingt een liedje
mijn voeten dansen op de grond

ik ben zo blij
en zo gelukkig
want ik ben helemaal gezond
~~~

Ik ben zo rijk
want ik krijg een bord vol eten

Ik sta onder de warme douche
wat een geluk

er is zoveel, dat we zelfs
met de doperwtjes smeten
~~~

ik sta hier nu al tien minuten
en er is nog steeds
genoeg waterdruk
~~~

Ik mag leren
ik mag naar school gaan

Met mijn mp3 speler
en mijn koptelefoon

ik hoef niet tussen de troep
op een vuilnisbelt te staan

luister ik naar mooie muziek,
dat is hier heel gewoon

~~~

~~~

Ik lig op de bank
en zap van 1 naar 2, naar…

In Afrika is het papier heel duur
Daar gaan de kinderen één velletje kopen

….gelukkig het begint net
nu even heerlijk TV kijken maar

Terwijl wij hier onbeschreven
papier in de prullenbak dumpen,
bij hopen

~~~

~~~

Ik ga naar de training op de club
ik word er naar toe gebracht

Mijn kleren zijn schoon
modern en heel

terwijl er andere kinderen werken
aan het maken van mijn sportschoenen,
tot diep in de nacht

mijn kast is haast te klein
ik heb er zoveel

~~~
De CV verwarmt mijn kamer
ik zit achter mijn bureau

~~~
Ik heb een fiets, een spelcomputer
en een elektrische trein

ik hoef niet te overnachten
in een ondergrondse metro
~~~
Tussen de maaltijden door
krijg ik chocolade, later een koek

met een lekker en tevreden gevoel
lees ik languit op de bank
in mijn boek
~~~

hoe zou mijn leven eruit zien
als mijn speelgoed alleen
een stokje en een
conservenblikje zouden zijn
~~~
Wat is dat lekker, zo´n big mac met
patat
met een flinke beker cola erbij

ik kan me niet voorstellen wat het is
dagelijks één handje vol rijst
in een kommetje van klei
~~~

Wat een andere wereld,
wat een verschil
Ik ben op vakantie in een ver land

de mensen zijn er arm
en ik?
Ik geniet van zon, zee en strand
~~~
ik ga van de ene winkel naar de andere
met gadgets leuk ik mijn kamertje op

ik kom thuis, het is donker
ik druk het lichtknopje aan

vreemd om te bedenken
dat meer dan 50% van de wereldbevolking
dat niet kan….
daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stil
gestaan
~~~
ik surf over heel de wereld
ik google earth, ik google safe

het is gemaakt door kinderhandjes
het is de wereld, “op zijn kop”

mijn virusbeschermer geeft een seintje
wanneer ik mij op “gevaarlijk” terrein
begeef

~~~

~~~

Ik ben jarig en geef een feestje
waar zullen we nu eens heen gaan

De brievenbus kleppert
daar ligt weer mijn blad

een filmpje kijken of naar het zwembad
O nee, dat hebben we vorig jaar al
gedaan

de bezorger gooit hem wekelijks
heel trouw op de deurmat

~~~

~~~

Ik droom als een vlinder
ik zie het licht
dat helder straalt
van ieders gezicht

Als je elke dag dankbaar en blij begint, nieuwsgierig en belangstellend , en je ziet
elke dag als een nieuwe kans om klaar te kunnen staan voor iedereen en je kunt
attent en met liefde reageren op alles wat er om je heen gebeurd?
Dan wordt elke dag je geluksdag.
Geniet van je familie, van de dieren, de bloemen, je speelgoed, je vrienden, het
weer.
Als je alles en iedereen met liefde tegemoet gaat, en geeft uit liefde van al je
rijkdommen, Deel je vriendelijkheid, je mededogen, je geld en boven alles je liefde
met al het leven om je heen.
En bedenk je voordat je iemands leven binnen gaat, vraag jezelf dan eerst af, “wat
heb ik deze persoon te bieden, te geven?”
Binnen korte tijd zul je zien dat de wereld om je heen gaat veranderen, zoals alles
altijd verandert, maar nu verandert alles in jou voordeel

Ik geef je nu de ruimte om je eigen lijstje te maken
want wat betekent rijkdom nog als we het zo gewoon vinden
Ik ben dankbaar voor…

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Ik ben blij met wie ik ben !

Ik ben …………………………………………………

De trein van het
GELUK

Wat is “geluk”
Daar zal iedereen je weer een ander antwoord op geven
Geluk is:
gezond zijn
veel geld hebben
iets winnen
liefde krijgen
kinderen hebben
een mooi huis hebben
Wat is “geluk” voor jou?
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Je hoort vast wel eens dat iemand zegt,
als ik die loterij win, dan ben ik gelukkig
of
als ik gezond ben dan…
of
als ik die spelcomputer heb dan…

Als je altijd je geluk in de toekomst legt, is het onmogelijk om op dit moment gelukkig
te zijn. Dan voel je jezelf ontevreden en dat is een onprettig gevoel.
De toekomst komt niet dichterbij.
Ik zal proberen om je uit te leggen hoe “de toekomst” werkt.
Zie jou leven lopen op een treinrails.
Jou leven speelt zich af in het stuk van de eerste wagon tot de laatste.

Daar zitten je vrienden, je familie, school, werk, hobby´s, daar zit alles en iedereen
om je heen. De wereld reist mee in jouw trein.
Nu heeft iedereen zo´n trein, en je ziet in de trein die naast jou rijdt nou net
datgene zitten wat jij graag wilt en je denkt, “oh, zat ik maar in die trein, dan zou ik
pas gelukkig zijn.”
Dan, plotseling zwenkt die trein naar links en verdwijnt uit het zicht.
Jammer, je toekomst ziet er opeens heel leeg uit.
Wat ik je hiermee wil vertellen is dat je in je eigen “gedachtentrein” jou geluk kan
zoeken.
Geluk vind je niet in de winkel, bij je vrienden of op de sportclub. Geluk vind je alleen
“in” jezelf.
Hoe kan ik nou geluk vinden in mijzelf, zal je nu vragen, want ik voel me ongelukkig.
Er ontbreken zoveel dingen in mijn “levenstrein”
Maar dat bestaat alleen in jou eigen gedachten.
Je gedachten zijn de hele dag actief met het “schrijven” van jou toekomst.
Hè, denk je nu,
IK schrijf mijn eigen levensverhaal?
Ja, dat zeg ik.
Wat jou gedachten uitzenden, wat jij denkt, dat gebeurd !
Dus jij kunt je eigen geluk bepalen.
HOE ???
Het is ontzettend makkelijk, zo makkelijk dat je jezelf zult afvragen, waarom heb ik
dit zelf niet bedacht.
Je heb vast wel eens een magneet vast gehad.
Die trekt alles wat hij hebben wilt aan.
Jij bent ook zo´n magneet.
Als jij jezelf rot voelt, en de hele dag gaat zitten zeuren en zemelen van “ik voel me
zo rot”, dan zendt jou “magneet” de boodschap uit, ik voel me zo rot, en zal jou
magneet nog meer rottigheid aan trekken.

Op het moment dat jij jezelf rot voelt, kan jij je eigen gedachten sturen.
Je kunt tegen jezelf zeggen, ik wil me niet rot voelen.
Neem op dat moment het besluit, je goed te voelen.
Denk aan dat dagje uit, wat zo ontzettend gezellig was, of aan dat cadeautje wat je
laatst zomaar kreeg.
Haal dat gevoel wat je daarbij had terug in jou gedachten. Want je wilt meer van dat
gevoel.
Jou magneet zal dan meer van dat gevoel aan gaan trekken.
En als je op deze manier blijft werken aan je eigen gedachten, zal je zien dat met een
paar maanden je leven er heel anders uit ziet.
Ik heb een voorstel aan jou
Begint NU, begin vandaag met je gedachten te controleren.
Schrijf alles op waarover je jezelf goed voelt, en haal dat gevoel terug in je
gedachten.
Voeg iedere dag minstens 2 dingen aan je lijstje toe, al is het maar een ijsje waar je
heel erg van genoten hebt.
Lees elke dag de langer wordende lijst door.
En verbaas je over de hoeveelheid goede dingen die zich vanaf nu in je leven gaan
voordoen.

Vergeven
Wat is dat eigenlijk ?
Vergeven is de schuld bij jezelf zoeken
Vreemd hè?
Je denkt dat iemand anders jou iets heeft aangedaan, en toch moet je de schuld bij
jezelf zoeken.
Ik zal proberen om het je uit te leggen.
Wat je uitzendt komt bij je terug.
Dus alles wat jij bij een ander doet of tegen een ander zegt, komt als “les” weer bij
jou.
Wij geven elkaar lessen in het omgaan met elkaar.
Ik zal je een paar voorbeelden beschrijven.
Er was eens een meisje, en dat meisje was altijd lief en behulpzaam, maar ze had één
geheimpje.
Ze pakte elke dag zonder het aan haar moeder te vragen een paar dropjes uit de pot.
Ze wist wel dat ze dat moest vragen en dat ze de dropjes dan ook wel kreeg van haar
moeder.
Maar ze vond het wel spannend om ze stiekem te pakken. En als haar moeder dan
verbaast was dat de dropjespot bijna leeg was, dan loog het meisje. Ze zei dan, ik heb
geen dropjes gepakt.
Het meisje is niet eerlijk. Niet tegen haar moeder, maar ook niet tegen haarzelf.
En nu vraag jij je af, wat kan er daardoor nu gebeuren ?
Dat zal ik je vertellen.

Dit zelfde meisje heeft een krantenwijkje, en iedere keer als ze het geld voor haar
krantenwijkje van de krantenbaas betaald krijgt, is het een paar euro te weinig.
Iedere keer wordt ze boos op de man.
Het is niet eerlijk !
De man geeft haar op deze manier “oneerlijkheid” terug.
Hij geeft haar een les in haar eigen oneerlijkheid.
of
Dat jongetje, dat iedere keer begint te schoppen tegen de benen van zijn moeder
omdat hij zijn zin niet krijgt. Hij doet zijn moeder daar pijn mee. Elke slak die hij
ziet, trapt hij dood, en bij spinnetjes trekt hij de pootjes uit.

Het zit dat jongetje niet mee.
Hij stoot zijn hoofd aan bijna elke tafel, hij heeft vaak zijn knie open door een
valpartij.
Hij krijgt een “les in pijn” aangeboden door de natuur
of
Die vader, die overal loopt te vertellen hoe slinks hij de belasting ontduikt.
Hoe hij zonder te betalen een kratje bier op zijn karretje de supermarkt uit
“smokkelde”
of hoe hij een keertje onder werktijd is gaan lunchen, en zijn baas vertelt dat er een
ongeluk gebeurd was en er een “heel lange file stond”
Wat denk je, wat zendt die vader uit ?
oneerlijkheid en zelfs stelen.
Als dan op een keer zijn auto wordt opengebroken en zijn splinternieuwe autoradio
wordt gestolen.
Op wie zou de vader dan boos moeten zijn?
Op zichzelf ! Niet op de dief die hem een spiegel voor houdt en hem een les leert.
Nu nog één voorbeeld

Stel, je kent iemand die de ene boete na de andere krijgt. Voor te hard rijden of
voor een andere verkeersovertreding. Ga dan eens een keertje met hem of haar mee
in de auto en let eens op hoe diegene zich gedraagt tegenover de andere
weggebruikers. Wordt er veel gescholden of worden er opmerkingen gemaakt zoals
“nou, die heeft zijn rijbewijs zeker bij de supermarkt met zegeltjes bij elkaar
gespaard.”
Dan zit het er dik in dat deze persoon de verkeerslessen waarvan hij/zij vindt dat
een ander ze nodig heeft, zelf in de vorm van boetes op zijn pad krijgt.
Zit er bij jou ook iets tegen ?
Iemand doet je pijn of iemand is oneerlijk tegen je. Zou je bij jezelf kunnen gaan
kijken naar wat jij de afgelopen weken hebt gedaan.
Je gaat dan in je kamertje zitten, of als je dat prettiger vindt in het park of aan het
strand met een schrijfblok en een pen.
En je geeft antwoord op de volgende vragen
Wie heb ik pijn gedaan ?
Tegen wie ben ik vervelend geweest ?
Tegen wie ben ik oneerlijk geweest ?
Op wie ben ik jaloers geweest ?
Wat gunde ik een ander niet ?
Als je de antwoorden gevonden hebt in jezelf
Mag je tegen jezelf zeggen
Ik ben kwaad op mijzelf
Ik heb dit naar mijzelf toe gehaald
Wat kan ik daar nu op dit moment aan veranderen?
Want op dit moment, NU, kan je alles wat naar je toe komt veranderen.
Dat meisje van de dropjespot, zou naar haar moeder toe kunnen gaan en eerlijk
bekennen dat zij het was en dat ze het niet meer zal doen.
Dat jongetje zou lief kunnen zijn tegen de natuur en zijn moeder
De vader zou zichzelf kunnen voornemen om voortaan terug te gaan als ze per
ongelijk dat kratje bier niet hebben aangeslagen op de kassa.
Nu kunnen we alles veranderen
Nu kunnen we vergeven

en vergeving begint bij jezelf.
Als je iets in je leven anders wilt hebben, moet je zelf veranderen.
Want wat jij aan anderen geeft komt bij jou terug.
Geeft je liefde, dan krijg je liefde terug
Ben je oneerlijk, dan behandelen anderen je oneerlijk.
geef je oprecht aandacht, dan zal een ander ook oprecht belangstellend naar jou toe
zijn.
Als je eerlijk bent tegen je zelf, echt helemaal eerlijk, zal je ontdekken dat de
mensen om je heen zich anders gaan gedragen tegen jou.

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

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

mijn
fiets

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 hoofdstuk 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.

VERTROUWEN

Vertrouwen
ZELF vertrouwen
trouw aan jezelf zijn
wat betekent dat?
eerlijk tegen jezelf zijn,
ALTIJD
Wanneer heb je vertrouwen nodig?
Als je bij iemand in de auto stapt, heb je vertouwen nodig, dat je zonder ongelukken
weer thuis komt
Als je een werkstuk inlevert op school, heb je vertrouwen nodig dat je er een goed
cijfer op krijgt
Als je met de bus ergens heen gaat, heb je vertrouwen nodig dat de bus komt
Dit zijn een paar voorbeelden van vertrouwen.
Je kunt er vast zelf ook nog wel bedenken.
Het hele leven door heb je het vertrouwen in
anderen nodig.
En nu kom ik weer bij mijn favoriete uitspraak
Wat je uitzendt komt bij je terug
Als je jezelf vertrouwt, met andere woorden
als je zelfvertrouwen hebt, dan zend je dit uit.
Op die manier zal je het vertrouwen van anderen voor je winnen en kun jij ook op
anderen bouwen.
Als je geen zelfvertrouwen hebt, zend je ontrouw uit en zal een ander geen
vertrouwen in jou hebben.
Daarom is het heel belangrijk dat je respect voor jezelf hebt.
Respect voor jezelf begint met

“jezelf een aardig persoon te vinden”
Hou van jezelf
en dan bedoel ik ook echt “houden van”
Ga elke dag minstens één keer voor de spiegel
staan en zeg tegen jezelf
IK HOU VAN JOU
De eerste keer durf je jezelf misschien niet eens in de ogen te kijken.
Maar hoe kan je nu verwachten dat er iemand van jou houdt, als je dat zelf niet eens
kan.

Gezond

Dit is één van de moeilijkste onderwerpen omdat ons geloof in ziektes een
vastgeroest geloof is.
Wie denkt er niet dat ziektes ons overkomen.
Dat ziektes buiten onze schuld ontstaan.
Wel, dan heb ik nieuws voor je.
Ziektes ontwikkelen zich door het geloof erin.
Je wordt ziek door bepaalde gedachten patronen.
Het geloof in "ik heb elke winter griep"
zal er ook voor zorgen dat je elke winter griep hebt
Dat ligt niet aan de winter of de griep epidemie
maar aan het geloof erin.
Als ik zelf ziek ben, ga ik dus zoeken naar de oorzaak in mijzelf.
Medicijnen zijn wel eens nodig, maar bestrijden alleen de symptomen.
Als ik zelf niets aan de oorzaak zou doen, komt de ziekte in een andere,
vaak heftigere vorm, weer terug.
Kwaadheid, wrok en angst zijn de hoofdschuldigen van de meeste ziektes.
Daarom is het heel belangrijk dat je het verleden laat voor wat het is.
Ga maar eens drie maanden lang ieder uur voor de spiegel staan en zeg tegen je zelf:
“ Ik hou van jou en ik ben alleen het allerbeste waard !
Ik heb een gezonde huid
En het zal je verbazen, want wratjes, puistjes en schimmelinfecties verdwijnen als
sneeuw voor de zon.
Misschien heb je wel eens van het
“placebo-effect gehoord.
Een placebo is een pilletje waar eigenlijk
“niets” inzit.
Een arts schrijf dit voor om een ziekte te bestrijden.
Hij zegt daarbij niet tegen de patiënt dat het om een “nep” medicijn gaat.
En wonderlijk genoeg vertellen heel veel patiënten over verbetering van de kwaal en
zelfs volledige genezing.

Hoe is dat nu mogelijk ?
Het geloof in de werking van een medicijn geneest je !
Wat zou er gebeuren,
als je gelooft in je eigen kracht.
Jou gedachten zijn zo krachtig, dat jij jezelf kunt genezen.
Als je een wondje hebt, geneest dat gewoon vanzelf.
Waarom zouden andere ziektes dan machtiger zijn ?
Jij bent de baas over je eigen lichaam.
Jou gedachten zijn de oorzaak van alle lichamelijke ongemakken die je ervaart.

ALLES IS GOUD
Ken je het sprookje van dat vrouwtje wat een wens mocht doen?
Ze wenste dat alles wat ze aanraakte in goud zou veranderen.
Zelfs haar eten en drinken veranderde in puur goud, zodat ze van de honger en dorst
stierf.
Veel mensen wensen goud, veel goud, en denken dan dat ze er erg gelukkig van
worden.
Rijkdom wordt over het algemeen uitgemeten aan de hoeveelheid geld (goud) en
bezittingen die iemand heeft.
Als je om je heen kijkt kun je tot de slotsom komen dat mensen met heel veel
bezittingen en geld lang niet allemaal gelukkig zijn.
Terwijl je aan de andere kant mensen tegen komt die hoegenaamd geen geld en
spullen hebben, een ongekend geluk uitstralen.
Geluk en rijkdom zit hem niet in het winnen van de loterij en ook niet in het hebben
van twee huizen, een mooie auto, en een luxe jacht.
We kunnen dus rustig zeggen dat geluk en rijkdom onafhankelijk werkt van geld of
armoede.
Maar waar zit geluk en rijkdom dan eigenlijk WEL in.
En hoe trek je echte rijkdom en geluk naar jezelf toe.
Dit kan alleen als je emoties en gevoel verbindt met hetgeen je echt wilt. Voel alsof
je het al hebt of hebt bereikt.
VOEL het geluk, de liefde en de welvaart, word er één mee.
Verzin wat je echt wilt, en schrijf het op.
Voel van binnen je brandende verlangen.
Maak een actieplan en beeld je de nieuwe situatie in, vol overgave met emotie en
gevoel.
Sluit je geest af voor alle negatieve invloeden van buiten af.
Sluit vriendschap met iedereen die je, op wat voor manier dan ook, steunt en
aanmoedigt.
Echte rijkdom zit hem in “jezelf GEVEN aan en DELEN met” je naaste, je medemens.
GEVEN van aandacht, liefde, medeleven, dankbaarheid en tijd
DELEN uit je overvloed, in het verdriet, het geluk, het succes.

Wees even blij met het succes van de ander als met je eigen succes, even verdrietig
met het ongeluk wat een ander treft en geef vol overgave en met liefde uit je eigen
rijkdommen, of dat nu emotionele of tastbare rijkdom is.
Ga met respect om met alle levensvormen op deze aarde.
Kijk bij alles wat je koopt om te eten of er ook een beter alternatief is. Als je met
een beperkt inkomen moet rondkomen op dit moment, kun je kiezen voor “gewone”
koffie, maar de thee al wel van fair trade aanschaffen. Er komt een tijd dat je op
alle fronten voor “respect” kunt kiezen, doe nu al vast een stap in de goede richting
door met bv. buiteneieren te beginnen.
Je houdt van een lekker stukje vlees, daar is niets mis mee.
Maar kies dan regelmatig het stukje dat tijdens zijn leven met respect is behandeld.
Ja, ik weet het, dat is 3 keer zo duur.
Dan neem je gewoon een stukje dat 3 keer zo klein is dan je gewend was.
Ook op het gebied van meubels en materiaal kun je actief zoeken naar iets met een
CBF keurmerk.
Kijk een om je heen, wat heb je allemaal om je heen verzameld wat je niet meer nodig
hebt, of niet meer gebruikt, geef dat weg, verkoop het, breng het naar de kringloop
of gooi het in de vuilnisbak.
Recycle je overbodig geworden zaken, zodat er plaats in je leven komt voor
vernieuwing.
En blijf jezelf verbeteren op alle fronten, doe alles met liefde en uit liefde.

Geluk zit verweven in alle 7 hoofdstukken.
Dankbaarheid, vergeving, gezondheid, vertrouwen, eerlijkheid, welvaart, geloof.

