
Hoe kunnen we geld ten dienste 
stellen van onszelf? 

Vind je het belangrijk om eens stil te staan bij jouw 

relatie tot geld? Te ontdekken hoe jouw opvattingen over geld

zijn ontstaan en te onderzoeken of ze jou 

dienen? Wil je je bewust worden van waar jij geld als 

obstakel ziet om belangrijke dingen in je leven niet te doen of

uit te stellen? Wil je de eerste stap zetten op weg naar het reali-

seren van je droom? Wil je dichterbij je financiële vrijheid

komen? 

Tijdens de lezing ‘Je geld of je leven’ op donderdag 

6 juni gaan we samen aan de slag met deze thema’s. 

Je bent van harte welkom.

Locatie: 

CNME Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 Maastricht

Aanvang:        19.00 uur

Afsluiting:       21.30 uur

Kosten:            vrije bijdrage

Aanmelden: tot 30 mei 2019
Per mail:       info@geldenlevensgeluk.nl
Telefonisch: 06-13838768

Herken je hier iets van? 
Ik wil meer grip hebben op mijn leven.

Ik heb een goede baan, een behoorlijk salaris, maar word niet

echt blij van mijn werk.

Ik wil financieel onafhankelijk zijn.

Ik ervaar regelmatig stress in mijn werk.

Aan het eind van de maand is mijn banksaldo altijd 

negatief.

Op mijn leeftijd verander je niet meer van baan; hoe 

behoud ik plezier in mijn werk? 

Ik durf me al lang niet meer af te vragen wat ik écht wil

in mijn leven.

Het lukt me niet een financiële buffer op te bouwen.

Mijn pensioen komt in zicht, en wat dan? 

Life Planning is de weg naar:
•    ontdekking en verwerkelijking van je levensvisie;

•    bezig zijn met wezenlijke dingen;

•    focus;

•    grip op je leven;

•    een gezonde opvatting over geld; 

•    geld voor jou laten werken in plaats van 

     dat jij alleen voor je geld werkt;

•    financiële gemoedsrust;

•    inspirerend en zinvol werk;

•    creativiteit en speelsheid; 

•    levensvreugde;

•    vitaliteit en een gezonde leefstijl;

•    meer tijd en aandacht voor jezelf, ontspanning, 

     liefhebberijen, je partner, kinderen en vrienden.

LEZING 6 JUNI 2019
‘JE GELD OF JE LEVEN’

Wat is dat toch met geld in ons leven? Waarom

speelt geld vaak een rol als we keuzes willen

maken? Draait alles echt om geld? Kan gelukkig

leven ook zonder geld misschien? 

Dat veel in het leven om geld draait weten we,

maar waar we ons minder van bewust zijn is dat

geld sterk met emoties verweven is. In veel gevallen

bepaalt niet het verstand, maar bepalen emoties

onze relatie met geld. Als gevolg daarvan laten we

geld niet voor ons werken, maar werken wij voor

het geld. Over het algemeen hebben we geen

doelen voor ons geld en zelfs wanneer dat wel het

geval is, gaat het geld vaak ergens anders naartoe

dan naar het doel.

Dit onder ogen te zien kan pijn en schaamte 

veroorzaken. Dit is het allemaal waard. Het hoort

allemaal bij het proces van financieel vrij worden

en het verwezenlijken van je levenswensen.   



Wat is Life Planning en hoe werkt het?
Life Planning1 helpt je te ontdekken wat je echt 

belangrijk vindt in je leven en je werk. De methode leidt je

naar een duidelijke visie op je leven: wie je wilt zijn, wat je wilt

doen. Je vertaalt jouw levensvisie in levensdoelen en legt ze

vast in een levensplan, met daaraan gekoppeld een concreet

actieplan. In het actieplan staat hoe en wanneer je de levens-

doelen wilt bereiken.  

Ook jouw relatie tot geld komt aan de orde: de opvattingen

die je hebt over geld oftewel je ‘geldmindset’. Geld is vaak een

grote belemmering om niet voluit te leven. Inzicht in je financiële

situatie is daarom een vast onderdeel van het coachtraject. Je

bestedingspatroon stem je af op het behalen van je levens-

doelen. In het geval van vermogen, hypotheek en dergelijke is

het mogelijk het levensplan aan te vullen met een financieel plan. 

Voor wie is Life Planning geschikt?
Voor iedereen, maar vooral als je:

•    het gevoel hebt dat je alleen voor het geld 

     aan je baan vastzit;

•    minder wilt werken, maar je laat weerhouden 

     omwille van financiële consequenties;

•    te weinig tijd hebt voor jezelf, ontspanning, 

     liefhebberijen, je partner, kinderen en vrienden;

•    vaker moe bent en regelmatig stress voelt;

•    verlangt naar een nieuwe uitdaging, ook 

     wanneer je al op leeftijd bent;

•    gevoelens van ongemak of zelfs sterke emoties 

     ervaart als het om geld gaat;

•    je leefstijl niet in balans is met je financiële situatie.

Life Planning
Zou jij graag een 

eigen levensplan 

hebben waarin je

je diepste wensen 

beschrijft 

inclusief de wijze

waarop je ze gaat 

verwezenlijken, 

ook financieel? 

Dat kan.

INFORMATIE:
Geld en Levensgeluk
Anna Maria Brassé 
Life Planner®

info@geldenlevensgeluk.nl
www.geldenlevensgeluk.nl
06 – 138 38 768

1George Kinder methode 


