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Het model Financiële 
Metamorfose 
Denken + Actie = Resultaat 

Denken: 

 Waarom 
 Dromen 
 Doelen 
 Motivatie 
 Hoe je je zult voelen wanneer je hebt bereikt wat je wil bereiken 
 Houding 
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Acties: 

 Hoe 
 Strategieën 
 Technieken 
 Hoe doe je dat/iets 
 
Gedachten zijn voor 99,9% belangrijk en technieken en strategieën zijn voor 0,1% belangrijk. Het 
belangrijkste gedeelte is jouw gedachteproces. 

Als je houding goed is, tellen de feiten niet. Omdat de feiten de mening van de meerderheid is. 

Je moet het denkproces en technieken begrijpen. Focus je vooral op je denkproces (dromen, doelen, 
gevoelens). Maak je geen zorgen over hoe je succesvol wordt. Je zorgen maken betekent negatieve 
doelen bepalen. De meeste mensen maken zich zorgen. Ik heb de technieken niet. Ik weet niet hoe ik 
dat ga bereiken. 

Hoe weet je dat je je op de juiste gevoelens, dromen en doelen focust? Je voelt je goed. Het moet je 
doel zijn om je goed te voelen en je altijd steeds beter te gaan voelen. De meeste mensen hebben veel 
negatieve energie. Het doel is om positieve energie te hebben. 

Positieve energie vergroten 

Zo kun je je beter voelen en je positieve energie vergroten: 

 Fysieke activiteiten (wandelen, trampoline springen, paardrijden, wat dan ook). Als je maar één ding 
wilt doen om je goed te voelen, ga dan wandelen. Ga lekker naar buiten en een uurtje wandelen en 
kijk eens om je heen (hierdoor verminderen je negatieve gevoelens). 

 Gezond eten (biologisch vlees, eieren, fruit, groenten, noten en zaden). Eet zo natuurlijk mogelijk 
voedsel. Blijf weg uit fastfoodrestaurants waar alles chemicaliën bevat die jouw manier van denken, 
het overbrengen van energie en de mogelijkheid tot creëren blokkeren. Goed voedsel eten is heel 
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belangrijk. Je hersenen zijn je motor en de mogelijkheid om je te focussen op energie en deze over 
te brengen. Daarom is het belangrijk dat je deze dingen doet. 

 Zon. Ga lekker naar buiten en geniet van de zon. 
 Boeken lezen. Leiders zijn altijd lezers. Door zelfs maar één pagina per dag te lezen, focus je je op 

positieve gedachten, op hoe je je situatie kunt veranderen en op hoe je dingen kunt creëren in je 
leven. 

 Audio. Naar cd’s luisteren kan je helpen bij het vormen van positieve gedachten. Ook al is het een 
kwartiertje. 

 Regelmatig naar seminars gaan. Idealiter één keer per maand of kwartaal. Hierdoor trek je 
gelijkgestemde zielen aan. Als je geest zich in een ruimte fysiek met andere geesten verbindt, 
worden ze één geest. De Mastermind. Regelmatig andere mensen ontmoeten die hetzelfde denken 
en bij ze zijn is veel krachtiger dan als iedereen voor zichzelf denkt. Iedereen zit na afloop vol 
energie. Naar een evenement gaan is veel krachtiger dan een evenement online bekijken. 

 Muziek. Luister naar je favoriete muziek. 
 Bespeel een muziekinstrument. 
 Zingen. Gebruik de kracht van muziek. 
 Dansen. Dans regelmatig. 
 Knuffelen. Knuffel elke dag iemand. 
 Lachen. Lees grappige boeken of kijk een grappige film. Als je niet kunt lachen, glimlach dan. 
 Massage, warme sauna. 
 Schilderen of pottenbakken. 
 Met je huisdier spelen. 
 Aan je dromen werken, idealiter elke dag of elke week. Aan je dromen, doelen en wensen werken. 

Ze nog echter maken. Naar dingen kijken die je zou willen. Je openstellen voor de mogelijkheden. 
Blader door een tijdschrift met luxe kleding, sieraden, mooie huizen, horloges of een gelukkig gezin, 
of iemand die er strak, jong, gezond en stralend uitziet. Mensen die lachen. Mensen die doen wat jij 
wilt doen. Exotische locaties die je op een dag wilt bezoeken. Kijk eens naar je gevoelens. Als je 
negatieve gevoelens hebt het proces stoppen, dan denk je dat je dat allemaal niet kunt krijgen. 
Maar deze foto’s zitten al in je gedachten en zorgen voor een positieve draai. Je kunt om aan je 
dromen te werken ook gaan winkelen zonder wat te gaan kopen. Rijd langs dure huizen. Ga naar 
een autohandelaar. Hoe dichterbij, hoe beter. Je kunt de auto bekijken, maar in de auto zitten is nog 
krachtiger. Je gelooft dan nog sterker dat de auto van jou kan zijn. 
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 Droomboek. Zet je dromen eens op papier, handgeschreven. Ik wil Chinees leren. Schrijf dingen op. 
Maak er een gewoonte van om je droomboek regelmatig te bekijken. Als je die energie uitstraalt, 
trek je dat ook aan. Als je dingen opschrijft waar je je goed door voelt, straal je positieve energie uit 
en komen de goede dingen naar je toe. Maak je geen zorgen over wanneer dat is. 

 Droombord op je kantoor of in huis. Kies een afbeelding van iets dat je graag wilt. Een afbeelding 
van een eiland als je graag naar een eiland wilt. Een afbeelding van een gelukkig stel. Als je jezelf in 
de afbeelding zet, wordt het nog meer werkelijkheid en nog krachtiger. Je krijgt waar je het meest 
aan denkt en waar je je goed door voelt als je eraan denkt. Als je je goed voelt, geloof je dat je het 
kunt krijgen. Dan zit je op een fijne plek. Als je je niet goed voelt, geloof je niet dat je het kunt 
krijgen. Je hebt teveel negatieve energie. 

 Dankbaarheidtechniek, elke ochtend en elke avond voordat je naar bed gaat. ‘s Ochtends 1 tot 2 
minuten en vlak voordat je naar bed gaat: focus je op waar je dankbaar voor bent. Het maakt niet uit 
hoe slecht het gaat in je leven. Het maakt niet uit wat het is. Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid. 
Ik ben dankbaar voor alle ervaringen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ik ben dankbaar voor die 
boom. Ik ben dankbaar voor het succes dat ik heb in mijn leven. Ik ben dankbaar dat ik nog leef, ik 
ben dankbaar dat ik kan denken. Zo creëer je meer positieve gedachten. Je kunt het ook 
opschrijven. 

 

Voorbeeldsituatie: 

Positief: Ik heb veel schulden. Ik weet niet hoe ik eruit kom, maar alles komt goed. 

Negatief: Ik heb veel schulden. Ik weet niet hoe ik eruit kom. Ik weet niet wat ik moet doen. 

Als je je in een negatieve situatie bevindt, is je doel om je steeds een beetje beter te gaan voelen (zie 
bovenstaande lijst) en niet in het negatieve gevoel te blijven hangen. Je energie verandert dan en je 
situatie ook. Als je je goed voelt, straal je positieve energie uit en gebeurt er iets goeds. Dat trek je aan. 

Soms gebeuren er negatieve dingen omdat je iets moet opruimen, een nieuwe structuur moet bouwen. 
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Schaal voor emotionele begeleiding 

1. Vreugde/Kennis/Empowerment/Vrijheid/Liefde/Dankbaarheid 
2. Passie 
3. Enthousiasme/Gretigheid/Gelukkig zijn 
4. Positieve verwachtingen/Geloof 
5. Optimisme 
6. Hoop 
7. Tevredenheid 
8. Verveling 
9. Pessimisme 
10. Frustratie/Irritatie/Ongeduld 
11. Overweldigend 
12. Teleurstelling 
13. Twijfel 
14. Zorgen 
15. Iemand de schuld geven 
16. Ontmoedigd zijn 
17. Boos zijn 
18. Wraak 
19. Haat/woede 
20. Jaloezie 
21. Onzekerheid/Schuldig voelen/Onwaardigheid 
22. Angst/Rouw/Depressie/Wanhoop/Onmacht 

In welke schaal bevind je je meestal qua emotie? 

Houd elke dag bij hoe je je voelt. Als je je goed voelt, moet het je doel zijn om je nog beter te voelen. 
Als je je niet goed voelt, betekent het dat je niet goed denkt. Je moet je denkwijze veranderen. Als je je 
goed begint te voelen, trek je je goede gedachten aan. 
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Mensen blijven hangen in de negativiteit van “ik weet niet hoe,” omdat ze zich alleen focussen op wat ze 
kunnen zien. Hoe beter je je voelt, hoe beter je gedachten zijn. Je moet vaak denken aan wat je wilt. 
Denk aan je wensen en geloof dat je ze ontvangt en krijgt. 

Hoe weet je dat je je op de juiste dingen focust? Je voelt je goed. Als je je slecht voelt, verplaats dan je 
focus en denk vaak aan je dromen, doelen en gevoelens. Gebruik je gevoelens als je kompas om dit 
onder de knie te krijgen. 

Als je dit model onder de knie krijgt, bereik je de resultaten die je wilt. 

Nu ben je bewust van hoe je moet denken. Denk de juiste gedachten. Je wensen, dromen, doelen en 
opwinding, vreugde, liefde, vrijheid, empowerment (zie de schaal voor emotionele begeleiding). Je 
weet dat je de verkeerde gedachten denkt door hoe je je voelt. 

Het moet elke dag je doel zijn om je goed te voelen, in welke situatie je je 
ook bevindt. 


