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Frustratie alom: waarom lukt het mij nu niet? En die anderen wel? Waarom kan ik 
héél even een beetje flow op gang brengen maar stagneert het daarna? 

Waarom, terwijl ik echt goed bezig ben en zo enorm mijn best doe! 
Dat hoorde ik veel, van mijn klanten. En ik herkende het ook.

Je herkent het zelf waarschijnlijk ook, anders zat je nu niet dit boek 

te lezen. Dat knagende gevoel in je maag... Nooit echt comfortabel, 

geld. Of misschien heel lang geweest, maar nu, nu je meer op jouw 

eigen pad aan het komen bent, werkt het ineens niet meer.

Misschien heb je zelfs al lang geleden helemaal omhelsd dat geld 

liefde is, dat het energie is, dat het stroomt. En ben je lange tijd in 

staat geweest daarin veel voor jezelf te creëren. Kwam het zelfs een 

periode gemakkelijk en zonder zorgen. 

En toch. Toch lees je dit boek. Wat is er gebeurd? Waar is het 

gestagneerd? Je bent nu wat ouder en hier zit je dan: iets in jou 

voelt zich misschien hulpeloos. Boos. Verontwaardigd. 

En een ander deel nieuwsgierig. 

Benieuwd. 

Met misschien wel een gevoel van argwaan ook. Eerst zien, dan 

geloven? 

Maar er is zeker ook een deel dat al weet. Ja hallo. Je bent geen 

beginner. Je WEET gewoon dat het kan, die overvloed. En je hebt je 

misschien zelfs al verdiept in manieren, in wat je moet doen: ja, je 

moet vertrouwen, ja, je moet geloven, ja, je moet bevestigen, ja, je 

moet...

Ok. Stop. Daar ga je al.

Voelt dit fijn? Nope. Het voelt benauwd. En dwingend. En dat is nu 

precies wat jij níet bent. Je bent niet beperkt. En je bent niet krap. 

Je bent groots en weids en je hebt geld, net als veel anderen als jij 

en ik, genomen als Commission of Challenge: een kanaal via welke je 

jezelf kunt herinneren wie je bent.
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Mijn klanten zijn voornamelijk wat ik ‘Homegoing Lifetimers’ 

noem. Ik heb die term opgepikt tijdens mijn werk met Galexis. 

Voor mij betekent het dat je een leven leidt waarin je je vol-ledig 

herinnert wie je bent. Jij als Powerful Reality Creator, in het geval 

van dit programma. Want creëren, o man, dat kun je. Je leeft toch 

nog steeds? Elke seconde van elke dag, alles wat je ziet en hoort 

en ruikt en proeft. Yep. Jij was het. Jij bent het.

Het is voor mensen zoals jij en ik geen kwestie van ‘niet 

kunnen creëren’. Het is een kwestie van genoeg van jezelf 

houden om bewust aan dat stuur te staan. Jezelf toelaten te 

ontvangen. Helemaal los van alles wat iedereen daarvan vindt, 

erover denkt en ermee doet.

Het is een kwestie van weten. Dat je Divine bent. 

Dat is groot hoor. Ontvang je al zo groot? En sta je 

het jezelf toe het te leren?

Ha. Een beetje een catch22, nietwaar? Want hier ben je, lezend 

in dit boek, overwegend of je toch niet gaat kijken hoe een ander 

het doet. Hoe ik het doe.

En dat is meteen het verschil: Ik vertel je niet hoe. 

Ik help je herinneren hoe.

Ik help je herinneren wat je allemaal kunt. 

Ik help je herinneren hoe veilig je bent. 

Ik help je herinneren wie je bent.

Het antwoord op alledrie is dit: eindeloos. Dat is je misschien al 

vaker verteld. Maar verstandelijk weten is anders dan voelen, tot 

in elke vezel, elke cel, elke molecuul.

Herinneren is het diep van binnen weten. Mooi woord, niet? 

Her-inneren. Als je her-innert, kun je van binnen naar buiten 

gaan doen. In plaats van uitvoeren en opvolgen. Als je diep van 

binnen weet ontstaat er wat ik Inspired Action noem. 

Geen ploeteren maar ontvouwen, als een bloem. Geen gedoe 

maar ease and grace. Jij, samenwerkend met jouw team. Die 

magie en flow in je leven brengt. Voor jou. Een ontspannen en 

gelukkig leven. 

Precies zoals je had gepland.
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Wat is The Money Program 
precies?

Ik heb er lang over gedaan. Al jaren wist ik dat ik een 

programma over geld zou maken. En nee, het gaat niet over 

geld, dat weten we allebei. Maar ook weer wel. En juist dat, 

dat snijvlak, die gedachten die heen-en-weer pingpongen, dat 

maakte dat ik het hele ‘geldgedoe’ onder de knie wilde krijgen. 

Want als het zo gemakkelijk zou zijn, dat idee van ‘geld is liefde’ 

en ‘geld is energie’, ja duh, dan zouden we allemaal wel rijk zijn. 

En ik wist ook: ik hoef niet te leren energie te zijn, of dat geld 

energie is, want dat weet ik wel. Kan ik al. Ben ik al. 

Dus waarom heb ik dan niet veel geld?

Kijk. Dat zat me dwars.

En als het zo gemakkelijk zou zijn, gewoon hard werken en 

slimme keuzes maken en doen wat anderen doen, dan had, 

ook dat, al lang gewerkt, Want ik heb het allemaal gedaan. Braaf 

uitgevoerd, uitgeprobeerd en opgevolgd.

Waarom werkt het bij mij niet?

Ook dat zat me dwars. 

En ik ben een studiebol. Ik ga me dan verdiepen. Lezen, 

zoeken, graven. Jaren lang heb ik intensief uitgevogeld hoe dat 

nou werkt. Ik heb ontdekt dat het binnen de consensus anders 

werkt dan erbuiten. Aha. Eindelijk antwoord op die twee vragen.

En vervolgens heb ik net zo lang lopen kloten tot ik snapte hoe 

dan. Want zo ben ik. Ik wil weten HOE dan. Ik wil het praktisch 

en ik wil het tastbaar.

Dat ik in mijn meditaties en visualisaties gouden bergen kan 

bezoeken, me kan wentelen in overvloed en me volledig één 

kan voelen - ja fijn. Maar ik wil in het echte leven ervaren hoe 

dat is. Op aarde, Want dat kwam ik doen.

Ik wilde vrij zijn om te vliegen, op alle gebieden. 
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Jij krijgt alles

Alles wat ik onderweg heb geleerd, onder de knie heb gekregen 

en ontdekt zit in dit programma.

Ik geef je gewoon alles. 

Onderverdeeld in 5 gebieden, voor elk gebied een module, en 

in elke module de praktische kennis, de handvatten, technieken 

en inzichten, inspiratie en ervaringen die je nodig hebt.
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‘Het heeft me diep geraakt. Vooral wat je vertelt over veiligheid 

en niet veilig zijn in de basis en welke consequenties dat heeft 

in te creëren wat je wilt. De manier waarop je de meditatie deed 

sprak me ook heel erg aan.’

‘Het gaat helemaal niet over geld, dat heb ik nu wel door. Mijn 

grootste punt, namelijk kunnen ontvangen, wordt hier helemaal 

geraakt. En de manier waarop ik de handvatten krijg, ik ben zó 

blij dat ik dit ben gaan doen! Eindelijk kan ik er echt iets mee.’

‘The money program, zeker gaat het over geld en mijn relatie met 

geld, het raakt echter zoveel meer...

Het gaat ook over ontvangen en kun je dat jezelf toestaan, vind 

jij wel dat je het waard bent om overvloed te ontvangen... inzicht 

krijgen in jezelf en je (beperkende) overtuigingen en hoe je deze 

kunt herkennen zodat je kunt gaan transformeren, vertrouwen in 

het universum, en daarmee het vertrouwen in jezelf. 

Marieke bedankt voor de lessen die mijn vertrouwen nog sterker 

maakten.’

‘Er gebeurt zo veel, dat ik het bijna niet kan geloven. Dat na een module er ge-
woon écht verschil is in mijn leven, dat is toch niet te bevatten haast? 

Ik ben gewoon NU al echt veranderd!’

Supermooie woorden
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Let’s walk with clarity
upon this earth
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