
’Je geld of je leven’
Lezingen 24 september en 17 oktober 2019

      Werken voor geld? Laat het geld voor jou werken!
      Wat een bevrijdende gedachte: het geld ten dienste van jezelf stellen en niet omgekeerd.      
      Het lijkt misschien een gedachtentruc of een luchtkasteel, maar toch kan dit een dagelijkse
      werkelijkheid worden als je bereid bent hierbij stil te staan.

Om te beginnen stilstaan bij het feit dat geld sterk met emoties verweven is. In veel gevallen bepaalt niet 
het verstand, maar bepalen emoties je relatie met geld. Daarnaast is het ontbreken van een (levens)doel 
bepalend voor de omgang met geld.

Als je nog wat langer stilstaat bij je leven ontdek je wat je echt belangrijk vindt en kom je je droom (weer) 
op het spoor die je zo graag wilt verwezenlijken. 

Laat je deze vragen aan jezelf onbeantwoord omdat geld een obstakel zou zijn? Of durf je dieper te kijken 
en te ontdekken...

...hoe jij geld ten dienste kunt stellen van jezelf?

We hebben allemaal opvattingen over geld meegekregen in onze jeugd die de zogenaamde ‘geldmindset’ 
vormen. Vaak kennen we deze onvoldoende en zien we niet dat deze mindset ons tegenwerkt. Je kunt je 
overtuigingen over geld onderzoeken om te zien of ze voor jou werken of juist niet. Bijvoorbeeld als jij 
geld als obstakel ziet om belangrijke dingen in je leven te doen, of hierdoor alsmaar gaat uitstellen, dan zit 
je ‘geldmindset’ je in de weg.

 - Wil je dichterbij je �nanciële vrijheid komen? 
 - Wil je de eerste stap zetten op weg naar het realiseren van je droom? 

Tijdens de lezingen ‘Je geld of je leven’ gaan we aan de slag met deze thema’s. 

Je bent van harte welkom.

Locatie en tijd      Aanmelden

Oude Brandweerkazerne     Lezing 24 september, tot 21/9 
Capucijnenstraat 21, Maastricht    Lezing 17 oktober, tot 14/10
Van 19.00 uur tot 21.30 uur     info@geldenlevensgeluk.nl 
Kosten: vrije gave      06-13838768

Deze lezing vindt plaats in het kader van Life Planning en Geldcoaching, beide zijn diensten van Geld en 
Levensgeluk. Voor meer informatie www.geldenlevensgeluk.nl


