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5D-GELD:
Geld, Goud, God

Wanneer geld goud wordt, wordt goud geld en
keert God terug onder de mensen. 

Dan wordt geld gedragen door het eigen goud. 
Daardoor verschijnt de Godin, omdat God verinnerlijkt is,

en begint de ware magie van het leven.
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Hoe is mijn kijk op geld ontstaan?

Het was 2012 en ik las eigenlijk alleen maar negatieve berichten over geld, 
afkomstig van mensen die zichzelf als bewust/wakker beschouwden: dat 
geld slecht was, dat mensen slaaf waren van (het) geld(systeem), dat geld 
gebruikt werd om mensen te onderdrukken, dat het de oorzaak was van 
al het kwaad op deze planeet. En dat het allemaal de schuld was van de rij-
ken, de elite en de banken… Maar mijn gevoel zei iets anders. Ik had na-
melijk deze negatieve ervaringen met geld niet en werd juist blij van geld, 
want met geld kon ik de dingen doen die ik wilde. Voor mij was het een 
praktisch ruilmiddel. Niet om te verzamelen en op te potten. Wel hield ik 
van sparen, zodat ik iets achter de hand had, maar alles op de bank zetten 
is ook niet de oplossing. Dan is het feitelijk dood geld, omdat het stilstaat. 
Maar het leven stroomt; het is niet statisch. Overvloed stroomt.

De berichten die ik las, belichtten steeds maar één kant. Ik had inmid-
dels door het volgen van diverse workshops op het gebied van bewust-
zijnsontwikkeling begrepen dat er altijd meerdere zienswijzen zijn, af-
hankelijk van iemands bewustzijn. Het is niet altijd wat het lijkt te zijn. 
Iemands bewustzijn is bepalend voor wat iemand kan begrijpen en ac-
cepteren. Je hoort/leest/ziet, wat je begrijpt. Als slechts één kant wordt 
belicht, dan mist men de andere kant, want alles heeft twee kanten en 
meerdere lagen.

Ik had inmiddels begrepen dat alles:
1. energie is,
2. met elkaar verbonden is,
3.  een bedoeling heeft (tegelijkertijd kan het een grote spirituele dood-

doener zijn, als je daarmee dingen ontkent of als excuus gebruikt om 
dingen weg te wuiven); en

4.  in het universum verbonden is met elkaar en dat de uitleg van woor-
den, maar ook letters van het woord gekoppeld zijn aan nummers, 
zodat het woord meerdere betekenissen kan hebben, voor meerdere 
uitleg vatbaar is. Dat vergroot je perspectief en je inzicht.
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Naarmate ik meer en meer mijn gedachten en gevoelens over geld on-
derzocht, groeide mijn kijk. Mijn bewustzijn op geld tot heden (januari 
2021) heb ik in dit boek verwoord. Om je als lezer mee te kunnen nemen 
in mijn kijk, dien ik eerst gebruikte termen en woorden te definiëren en 
soms zelfs te herdefiniëren, omdat de huidige definitie afwijkt van mijn 
definitie. Voor mensen die cursussen op het gebied van spiritualiteit en 
bewustzijnsontwikkeling hebben gevolgd, is dit veronderstelde kennis. 
Maar er zullen ook mensen zijn die dit boek lezen en nog nooit dergelij-
ke cursussen hebben gevolgd. Om ook hen beter mee te kunnen nemen 
volgen in deel 1 definities en uitleg. In deel 2 volgt mijn kijk op geld.

Mijn manier van schrijven en woordkeuze kan in eerste instantie ver-
warrend zijn. Een open geest helpt om het beter te kunnen volgen. Hoe 
vreemd het misschien ook klinkt, stel dat het kan, dat het zo zou zijn. 
Beantwoord daarom voor jezelf de volgende vraag: Hoe verklaar je aan 
een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur 
niet kan zien? Besef tevens dat niets is wat het lijkt, maar precies is, zo-
als het bedoeld is. En tenslotte begrijp dat geheime kennis verborgen is, 
totdat je voldoende bewustzijn hebt. Dat voorkomt misbruik door het 
ego. Daarom is bewustzijnsontwikkeling essentieel. Ook al is in dit boek 
kennis verwoord, er is ook bewustzijn nodig om het te kunnen bevatten 
en vervormingen te kunnen doorzien. Onbewustheid is de gemakkelijk-
ste manier om mensen te controleren.

Mijn grootste uitdaging is dus het bewustzijn te openen, want het over-
grote merendeel van de mensheid gelooft dat er niets anders is tussen 
Hemel en Aarde (alleen wat ze kunnen zien, horen, ruiken, proeven en 
voelen bestaat in hun wereld) en hebben geen idee hoe bewustzijn werkt. 
En dan dient eerst het bewustzijn geopend te worden, zodat nieuwe in-
formatie, ideeën en kennis toegelaten kunnen worden. Maar hoe groter 
de afstand tussen de informatie en het eigen bewustzijn, hoe moeilijker 
de informatie ontvangen wordt. Zeker als dat confronterend is of niet 
strookt met de eigen geloofsovertuigingen en gedachtegoed, roept dat 
weerstand op, bijvoorbeeld dat alles en iedereen een ziel heeft en bewust-
zijn in zich draagt of het idee van reïncarnatie. En zodra iemand aange-
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sproken wordt op zijn/haar eigen gedrag, voelt hij/zij zich vaak ronduit 
beledigd. Dit is een verdedigingsmechanisme. Dit is onderdeel van de 
oude programmering, die zo diep ingebed is in hun bewustzijn dat ze 
verandering niet als optie kunnen zien en nieuwe informatie niet kun-
nen accepteren. Dus aan jou de keus: ga je de confrontatie met jezelf aan 
of steek je je kop weer liever in het zand?

Natuurlijk geldt dat woorden soms tekort schieten om een gevoel te ver-
woorden. Spontane genezing van een ernstige of dodelijke ziekte is voor 
het ego bijvoorbeeld een groot wonder, terwijl het voor het bewustzijn lo-
gisch is, want wanneer de boodschap van de ziekte is begrepen, heelt ie-
mand, omdat er bewustzijn is gekomen. En dat is al een brug te ver voor 
het ego, want het ego snapt niet dat ziekte een boodschap in zich draagt, 
dat het lichaam iets wil vertellen. Het enige wat het ego wil en doet, is de 
ziekte aanvallen en (proberen te) vernietigen en anders in ieder geval on-
derdrukken (symptoombestrijding). Bij strijd komt er altijd een reactie 
van de andere kant. Zolang je de andere kant niet erkent, kun je niet in 
eenheid zijn. In geval van ziekte kun je enkel de gevolgen onderdrukken, 
maar nooit feitelijk helen.

“You can’t bring your voice to the world without triggering 
others. You can’t humanifest your gifts without igniting someo-
ne’s jealousy. You can’t find your light without pissing someone 
off. It comes with the territory” – Jeff Brown

Heilige huisjes zullen sneuvelen
Ik kan me voorstellen dat sommige onderdelen tegen het zere been zijn, 
maar dat is ook logisch. Ik laat een ander geluid horen over geld. Veel men-
sen zijn letterlijk op het verkeerde been gezet door de ongegronde en on-
bewuste, spirituele opvatting over geld. Die is heel negatief en schadelijk. 
Mijn zielstaak is het om al deze misvattingen af te breken en de energie 
van geld weer recht te zetten. Dat rechtzetten doet pijn, omdat de wond 
zo groot en gevoelig is geworden, doordat er gedurende meerdere levens 
nooit aandacht is geschonken aan het onderliggende trauma en de daaruit 


