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OF GETTING  
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Leef  vanuit  dankbaarheid  
en  in overvloed

Vertaling en bewerking door
Michael Pilarczyk en Sjors Sommer





Het beste wat je kan doen  
voor de wereld
is het beste maken van jezelf.

- Wallace D. Wattles
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Waarom zou je een boek lezen waarin de wetenschap van 
het rijk worden beschreven staat? Ja, dit boek gaat over geld. 
Maar verwacht geen slimme trucs om snel rijk te worden, 
daar geloof ik sowieso niet in. Verwacht ook geen business-
boek over succesvol zakendoen en ook geen strategie om lu-
cratief te investeren. Toch kan de inhoud van dit boek echt 
je leven verrijken. 

The Science of Getting Rich gaat over leven in verbinding 
met De Bron. Daarom hebben wij als ondertitel toege-
voegd: Leef vanuit dankbaarheid in overvloed. Dat klinkt 
nogal anders dan een wetenschappelijke methode om rijk te 
worden. Wij hebben de vrijheid genomen om deze vertaling 
te bewerken naar onze moderne tijd, maar wees je er tijdens 
het lezen van bewust dat de originele tekst is geschreven in 
1910. 

Wallace D. Wattles noemt De Bron een vormloze sub-
stantie, een vormloze intelligentie, de Universele Mind. Het 
is de onzichtbare kracht die we al duizenden jaren kennen en 

VOORWOORD

door Michael Pilarczyk
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voelen maar die nog steeds het grootste mysterie van het be-
staan is. Het Leven, God, een Hogere Macht, een kosmische 
kracht. Er is iets, iets wat ons in leven houdt. Er is iets wat 
ons laat ademen, wat ons hart laat kloppen. Er is iets wat de 
natuur laat groeien, wat de zon doet opkomen. Dat iets, het 
iets met vele namen, daarover gaat dit boek.

‘Leven in overvloed’ lees ik geregeld in spirituele en psy-
chologische lifestyletijdschriften. De kracht van manifesta-
tie, hoe je verlangens kan verwezenlijken in het echte leven. 
Het klinkt allemaal prachtig, maar wat is het eigenlijk? En 
hoe werkt dat dan? 

Het heeft te maken met de wet van de aantrekkingskracht. 
In 2006 werd dit onderwerp een wereldwijd fenomeen door 
de film en het boek The Secret. Het doet voorkomen alsof 
er een eeuwenoud verloren geheim bestond dat op mysteri-
euze wijze was teruggevonden. Zo’n groot geheim was het nu 
ook weer niet. Ook was het niet verborgen of zoekgeraakt. 
Wallace D. Wattles beschreef dit ‘ongrijpbare geheim’ al in 
1910 in het boek dat je nu in handen hebt. Waarna Napoleon 
Hill het principe in 1937 nogmaals uitvoerig uiteenzette in 
Think and Grow Rich, de bestseller waarvan wereldwijd bijna 
100 miljoen exemplaren zijn verkocht. 

Het begrijpen van het principe, doorgronden hoe deze na-
tuurwet van aantrekking en creatie werkt, is een ander ver-
haal. Als dat eenvoudig was, zou iedereen het helder aan je 
kunnen uitleggen en dat kan vrijwel niemand. Toch passen 
veel mensen het principe toe. Vooral mensen die in rijkdom 
leven maken bewust of onbewust gebruik van deze wet. In 
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hun denken overheerst rijkdom, niet alleen in geld, maar in 
de bredere zin van een rijk leven op alle vlakken. Ze zijn 
niet bezig met gedachten over verlies of tekort. Ze zijn oplos-
singsgericht en vindingrijk en ze kunnen zich heel duidelijk 
inbeelden wat ze willen. 

Wanneer je je aandacht op iets richt en die gedachte is 
geladen met een emotie, zul je ontdekken dat die gedachte 
groeit. Het komt tot leven. Je trekt dan soortgelijke gedach-
ten aan die al snel je hoofd vullen. Het maakt niet uit of dat 
positieve of negatieve gedachten zijn. Hoe je je voelt is het 
gevolg van waar je het meest aan denkt. Overheersende ge-
dachten zijn bepalend. Dit is ook het gevaarlijke van angst, 
twijfel en andere negatieve denkbeelden. Het gevoel dat je 
het allemaal niet meer aankan (burn-out, depressie) is het 
gevolg van chaotische en veelal negatieve gedachten. Volgens 
de wet van aantrekking trekt iets namelijk altijd het gelijke 
aan.

Door de eeuwen heen paste een aantal bekende mensen 
dit principe toe – volgens de overlevering van verhalen en die 
klinken aannemelijk. Mozart hoorde bijvoorbeeld de muziek 
in zijn gedachten, mogelijk hoorde hij muziek die van ‘ergens’ 
tot hem kwam. Het waren ingevingen die hij vervolgens zelf 
naspeelde en op papier zette. Creatieve mensen volgen vaak 
hun gevoel, maar als je dat doet, wat volg je dan precies? Je 
intuïtie? En wat is dat dan? Waar komt een idee vandaan of 
een gedachte over iets wat nog niet bestond of wat nog niet 
eerder was bedacht?
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Ik geloof dat alle ideeën al bestaan. Het Universum, de 
Hogere Macht, God, of hoe jij het zelf graag noemt, is te allen 
tijde op zoek naar iemand die kundig en bereid genoeg is het 
aangereikte idee op een bekwame manier uit te voeren.  

Er zijn vele verhalen bekend van componisten, artiesten, 
schrijvers, uitvinders en wetenschappers die menen derge-
lijke ingevingen te hebben ontvangen. Ook vandaag de dag 
wordt de methode toegepast door succesvolle artiesten, at-
leten en zakenmensen. Zij geloven erin en maken intensief 
gebruik van de wet van aantrekking en creatie door middel 
van visualisatie. Om er een paar te noemen: Oprah Winfrey, 
Will Smith, Jim Carrey, Lady Gaga, Beyoncé, Arnold 
Schwarzenegger, Kayne West, Jay-Z, Denzel Washington, 
Cristiano Ronaldo en Usain Bolt. Jarenlang is deze materie 
uitvoerig besproken en verspreid door schrijvers als Esther 
Hick, Bob Proctor, Louise Hay en Wayne W. Dyer.

Voor mij is het geheim een vrij logische methode om je toe-
komst zelf vorm te geven door middel van je gedachtekracht. 
Mijn diepste verlangen om bij de radio te gaan werken, werd 
werkelijkheid. Niet zomaar, ik volgde exact de methode die 
Wattles beschreef in The Science of Getting Rich – nog zonder 
dat ik me ervan bewust was. Ik deed iets op de ‘bepaalde 
manier’ die in dit boek beschreven wordt. De eerste keer kan 
dat natuurlijk berusten op toeval en geluk. Maar dertig jaar 
en vele succesmomenten verder durf ik te stellen dat het te 
maken heeft met een bepaalde manier van denken en doen. 

Toen ik vanaf mijn achttiende ging ‘voorspellen’ hoe ik 
wilde dat mijn toekomst eruit zou zien, zag ik steeds vaker 
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beelden die later daadwerkelijk zo gestalte kregen. Ik begon 
me te verdiepen in dit bijzondere fenomeen. In die periode 
presenteerde ik het radioprogramma ‘Het zwarte gat’ over 
paranormale verschijnselen. Zo kwam ik in contact met hel-
derzienden met wie ik veel sprak over dit soort onderwerpen. 
Was het toeval dat ik door Veronica gevraagd werd om juist 
dit programma te presenteren? Ik wilde graag dj worden en 
hits draaien, maar dit was wat ik kreeg. 

Egon Massink was een van de paragnosten. Hij werd 
mijn leraar op het gebied van het contact maken met dat ‘iets’ 
waar dit boek over gaat. De vormloze substantie, de Hogere 
Macht. Ik noem het zelf de Oneindige Intelligentie of de 
Akasha, zoals Egon mij heeft geleerd. Ik ontdekte Think and 
Grow Rich en bestudeerde dat boek aandachtig.

Het gegeven dat gedachten dingen zijn en dat je door 
middel van verbeeldingskracht en een zuivere intentie je rea-
liteit kan vormgeven fascineerde me. Een mens trekt niet aan 
wat hij wil, maar wat hij is. Elke actie en elk gevoel ontstaan 
vanuit een gedachte. Het zelfbeeld wordt gevormd door wat 
iemand denkt, de persoonlijkheid is het resultaat van alle cu-
mulatieve gedachten.

De filosofie over gedachtekracht, de wet van aantrekking 
en creatie en de manifestatie van onze verbeelding vond ik 
terug in andere boeken: The Master Key System (1912) van 
Charles F. Haanel, As a Man Thinketh van James Allen (1903) 
en Thoughts are Things (1889) van Prentice Mulford. In al 
deze boeken staat centraal dat onze werkelijkheid een direct 
gevolg is van onze gedachten. Alles komt voort en ontstaat 
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vanuit een gedachte. Een andere opmerkelijke overeenkomst 
is dat deze auteurs stuk voor stuk spreken over een Vormloze 
Bron, een Hogere Macht, de energie waaruit het gehele uni-
versum bestaat. Alles is ontstaan uit die ene oorspronkelijke 
bron, een denkende energie waaruit alles voortkomt. Als we 
nog verder teruggaan in de tijd lezen we over deze denkwijze 
ook in de Bijbel. ‘Vraag en gij zult ontvangen’ is een bekende 
tekst. In uitspraken van Jezus Christus en Boeddha herken-
nen we het principe waarover dit boek gaat.

Het kan zijn dat de titel van dit boek vreemd overkomt op 
jou. Een wetenschappelijke methode om rijk te worden en 
dat door middel van de wet van aantrekking en creatie. Alsof 
een Hogere Macht geld en succes uitdeelt – en dan ook nog 
eens ongelijk. Waarom verkeren zo veel mensen op aarde in 
moeilijke omstandigheden? Die vraag wordt nergens duide-
lijk beantwoord. Volgens het principe is er toch overvloed en 
genoeg voor iedereen? 

Sjors Sommer en ik hebben deze moderne Nederlandse 
vertaling geschreven voor jou, inwoner van Nederland of in 
elk geval op een plek in de westerse wereld. Wij hoeven niet 
dagelijks bezig te zijn om te zorgen dat we ergens voedsel 
vinden en de dag overleven. Aan onze primaire levensbehoef-
ten is ruimschoots voldaan. Wij leven in een enorme luxe ten 
opzichte van de meeste anderen op deze planeet. Daardoor 
kunnen wij tijd besteden aan zelfontwikkeling, aan spirituele 
groei en aan zaken zoals die in dit boek worden beschreven.

In de ondertitel noemen wij het woord ‘dankbaarheid’. 
Wallace D. Wattles heeft daar een geheel hoofdstuk aan 
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gewijd. Hij schrijft dat dankbaarheid noodzakelijk is om 
jezelf op harmonieuze wijze te verbinden met de vormloze in-
telligentie. Een eerste vereiste is natuurlijk dat je gelooft in 
een Hogere Macht, een Scheppende Energie, een Bron van 
Oneindige Intelligentie. 

Wattles zegt dat welvaart niet wordt toebedeeld aan mensen 
die niet dankbaar zijn. Wanneer je ontevredenheid toestaat in 
je denkwijze en je gedachten aan ‘gebrek en tekort’ de ruimte 
van je geest laat vullen, trek je middelmatigheid aan. Zijn 
overtuiging is dat een geesteshouding van oprechte dankbaar-
heid je in verbinding zal stellen met de mystieke kracht van 
het universum. Dankbaarheid brengt het goede en het geluk 
op je levenspad.

Dit boek gaat over de kracht van je gedachten en hoe je 
door middel van die gedachten dromen en wensen kan omzet-
ten in realiteit. Wattles spreekt vaak over de mind, wat we in 
het Nederlands geest noemen. In deze vertaling gebruiken we 
afwisselend de woorden mind en geest. Een goede vertaling 
voor mind vind ik de denkende geest, of de scheppende geest. 
Het is geen onderdeel van je lichaam, zoals je hersenen. Mind 
is een instrument van de ziel en de ziel is de schakel tussen het 
goddelijke en stoffelijke. Mind is het veld van creatie. Je kan 
het zien als je eigen persoonlijke cloud, een oneindig grote vir-
tuele opslagplaats met al je gedachten en ervaringen. Een soort 
onzichtbare gedachtewolk die om je heen zweeft. Die wolk is 
geladen met energie en kan op die manier contact maken met 
het kosmisch bewustzijn, of de Oneindige Intelligentie, die 
vormloze substantie waarover Wattles schrijft. 
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Imagination is more important than knowledge. 
– Albert Einstein

Omdat de wet van aantrekking en creatie en die ‘vorm-
loze substantie’ zo razend belangrijk maar ook lastig te vatten 
zijn, licht ik ze voorafgaand aan dit boek graag toe, op mijn 
manier.

De wet is ontstaan met het ontstaan van alles. Zij is er 
altijd geweest en zal er altijd zijn. Ze is de basis van het be-
staan, van alles wat er is. De gehele ordening van het heelal 
wordt bepaald door kosmische wetten. De stand van de zon 
en de maan en alle sterren is met grote precisie jaren voor-
uit te berekenen. Diezelfde kosmische wetten bepalen ook 
ons leven. De wet van aantrekking en creatie is het proces 
van energetische transformatie, het creëren en omzetten van 
energie in tastbare materie. Een gedachte ís energie. Of je er 
nu wel of niet in gelooft, jíj bent degene die bepaalt op welke 
manier de wetten invloed uitoefenen op jouw leven. Hoe? 
Door je gedachten. Door het proces van visualisatie, bewust 
maar ook onbewust. 

Wanneer je een bepaald beeld voor je kan zien in je ge-
dachten, zal dat beeld zich manifesteren. Iets waar je erg naar 
verlangt of iets waar je bang voor bent, het maakt niet uit of 
het een positieve of negatieve gedachte is. Een gedachte leidt 
tot actie. Actie zet iets in beweging. En die beweging trekt 
mensen aan en die mensen creëren omstandigheden. Ten 
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slotte zal de gedachte getransformeerd zijn tot werkelijkheid. 
Er kan dus wel wat tijd overheen gaan voordat iets gestalte 
krijgt, het is geen goocheltruc. 

Wanneer krachtige emoties worden vermengd met ge-
dachten en geloof (je overtuiging), pikt je onderbewustzijn 
uit zichzelf de benodigde bijbehorende ‘frequentie’ op: een 
soort trilling die je automatisch uitzendt naar de kosmische 
intelligentie. Daarmee begint het mysterie van aantrekking 
en creatie.

Stem af op de frequentie van de realiteit die je wenst en 
dat is wat je zal krijgen. Dat klinkt misschien een beetje ab-
stract, maar het komt hierop neer: stel je heel beeldend voor 
wat je wilt en voel dat ook. Geloof erin, zie het alsof het al 
zo is. Bijvoorbeeld een plek waar je wilt wonen, het huis van 
je dromen, een sportprestatie, een bedrag dat je wilt verdie-
nen, een bedrijf dat je wilt beginnen, een evenement dat je 
wilt organiseren, een boek dat je wilt schrijven en ja, zelfs je 
mooiste leven. Visualiseer dat beeld zo concreet en levendig 
mogelijk. Vermeng het met zuivere emotie, voel het verlan-
gen vanuit je hart. Het werkt niet als er geen diep en zuiver 
verlangen aan ten grondslag ligt. Dan zend je niet het juiste 
signaal uit. 

Een eenvoudige manier om je de wet van aantrekking en 
creatie voor te stellen is door jezelf te zien als een magneet. 
Je leeft in een gigantisch magnetisch veld. Hoe sterker en 
krachtiger je gedachten zijn, hoe gerichter en gemakkelijker 
je de dingen die je wilt in je leven kan aantrekken. Bij som-
mige mensen gebeurt dat vanzelf zonder dat ze zich ervan 
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bewust zijn. Ze bereiken alles wat ze willen, ze behalen 
succes na succes en ze worden vaak beloond met rijkdom. 
Anderen zijn er heel bewust mee bezig en behalen ook het 
ene succes na het andere. Ik paste de wet in de eerste jaren 
van mijn leven onbewust toe. Daarna ben ik het steeds be-
wuster gaan doen, meestal met succes.

Ik kan me voorstellen dat deze materie moeilijk te door-
gronden is, maar sommige dingen kan je gebruiken zonder 
dat je ze hoeft te begrijpen. Je hoeft niet te weten hoe elektri-
citeit werkt om het licht aan te doen. Je hoeft geen jarenlange 
medische studie gevolgd te hebben om je lichaam te kunnen 
gebruiken. Je hoeft niet te weten hoe de wet van aantrekking 
en creatie werkt om hem voor je te laten werken. Hij werkt, 
altijd, daar kan je vanuit gaan. 

If you can dream it, you can do it. 
– Walt Disney

Wel is het zo dat je je dingen eigen moet maken, moet 
oefenen, bijvoorbeeld met visualiseren. Visualisatie is een 
krachtige manier om je onderbewustzijn mee te laten werken 
om je doel te behalen en je dromen waar te maken. Je moet 
het in gedachten zien alsof het nu al zo is. Het is een me-
thode om jezelf te programmeren. Begin met het einde voor 
ogen. Zie jezelf al in de eindfase waarin je je doel hebt be-
haald. Beleef hoe het voelt als je bent waar je wilt zijn. Dan 
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ben je in harmonie met de energiefrequentie van je doel en 
zal toeval of de kosmische intelligentie, die vormloze sub-
stantie, je helpen om dat doel daadwerkelijk te realiseren.

Stel je eens voor hoe je meest ideale leven eruitziet. Je 
mooiste leven, zoals ik dat noem. Wat is er nodig om dat 
leven ook echt te kunnen gaan leven? Het belangrijkste is 
dus dat je een duidelijk beeld hebt van hoe dat leven eruit-
ziet. Dan ontdek je al snel dat er drie zaken nodig zijn om 
jouw meest ideale bestaan te kunnen creëren: tijd, geld en 
gezondheid. Wanneer je beperkt of belemmerd wordt door 
een slechte gezondheid, kan dat grote invloed hebben op hoe 
je kan omgaan met je tijd en in welke mate je geld kan ver-
dienen. Gezondheid is de basis. Een vitaal lichaam en een 
gezonde geest zijn van levensbelang. Het is daarom ook zeer 
belangrijk daar voldoende tijd en aandacht aan te besteden. 

Ook tijd en geld zijn nauw verweven. Geld bepaalt in be-
langrijke mate hoe jij je tijd besteedt. Ik hoor vaak: ‘Ik zou 
meer tijd willen hebben.’ Heb jij ook het gevoel dat je vaak 
te weinig tijd hebt? En waar heb je die tijd dan voor nodig? 
Wat zou je doen met die tijd? ‘Geld vind ik niet belangrijk,’ 
hoor en lees ik ook geregeld. ‘Ik hoef niet rijk te zijn,’ is nog 
een overtreffende trap. ‘Als ik maar gelukkig en gezond ben.’ 

Stel je eens voor dat je voldoende geld tot je beschikking 
zou hebben. Zo veel dat je er niet meer voor hoeft te werken. 
Het mag wel, maar het hoeft niet. En je pinpas doet het altijd. 
Zou je dan niet veel meer tijd hebben? Je kan het ermee eens 
zijn of niet, maar wanneer je niet dertig, veertig of zestig uur 
per week hoeft te besteden aan je baan of je onderneming, 
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komt die enorme hoeveelheid tijd ineens beschikbaar. Dus 
als je graag meer tijd wilt, adviseer ik je ervoor te zorgen dat 
je meer geld tot je beschikking krijgt.

Ons moderne leven wordt voornamelijk bepaald door geld 
en tijd. Voor de meeste mensen is het noodzakelijk om elke 
dag te werken voor geld. Daar is niets mis mee. Er is geld 
nodig om je levensonderhoud en je woonruimte te betalen. 
Het is wel te hopen dat het werk dat je doet je voldoening 
geeft. Hoe geld je tijd bepaalt heeft ook te maken met je vaste 
kosten en je uitgavepatroon. Geef je minder geld uit, dan 
hoef je ook niet zoveel te verdienen. 

Ik weet uit ervaring dat de hoeveelheid geld die je tot je 
beschikking hebt, bepaalt hoe je je tijd kan indelen. Nadat ik 
in 2007 mijn mediabedrijf had verkocht, stond er voldoende 
geld op mijn bankrekening om zorgeloos te kunnen leven. 
Tenminste, als ik zuinig en verstandig met dat kapitaal zou 
omgaan. In die periode leverde de rente op het bedrag vol-
doende op om van te kunnen leven. Los hiervan ontving ik 
ook nog eens maandelijks inkomsten uit een ander bedrijfje 
waar ik eigenaar van was, maar zelf nagenoeg geen tijd aan 
hoefde te besteden. Ik kon dus leven van passieve inkomsten-
bronnen. Daardoor was ik in staat om met mijn boot enkele 
jaren te gaan zeilen. 

Het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Mindere 
tijden heb ik ook gekend. Toen ik negentwintig was verloor 
ik door hoogmoed en dommigheid meer dan mijn gehele 
vermogen op de aandelenbeurs. Lange tijd heb ik geleefd 
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met een schuld van een miljoen euro (twee miljoen gulden in 
1998). Geld maakt misschien niet gelukkig, maar geldzorgen 
kunnen je geluksgevoel wel tot een dieptepunt doen dalen. 
Tijdens de economische crisis heb ik veel ellendige verhalen 
gehoord die er niet waren geweest als mensen iets meer spaar-
geld hadden gehad. Maar de financiële crisis is juist ontstaan 
doordat mensen veel meer uitgaven dan ze tot hun beschik-
king hadden. Kopen op krediet en vooral te grote uitgaven 
doen met geleend geld. Maar goed, wie leerde je omgaan 
met geld? Op school heb ik daarover nooit iets opgestoken. 
Er was daar ook niemand die mij onderwees hoe ik rijk kon 
worden. Daarom ben ik op zoek gegaan naar mensen die mij 
dat konden leren. En ik las boeken die mij die kennis konden 
geven. Dat is ook de reden dat ik doe wat ik nu doe: ik geef 
les in wat je op school niet leerde. Vanuit dezelfde motiva-
tie heb ik The Science of Getting Rich en De rijkste man van 
Babylon vertaald. Ik denk dat je veel van deze boeken kan 
opsteken over hoe je verstandig omgaat met geld en hoe je 
een manier kan bedenken om een rijk leven te leven. 

Nogmaals, je hoeft geen miljonair te zijn om rijk te kunnen 
leven. Maar blijf ook niet hangen in de fabel dat geld niet be-
langrijk is. Een tekort aan geld betekent dat je niet kan doen 
wat je eigenlijk zou willen. En dat je soms zelfs te weinig 
geld hebt om te doen wat noodzakelijk is. Hoeveel meer rust 
en plezier zou een beetje meer geld je opleveren? 
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Jonge mensen raad ik altijd aan om voor hun veertigste 
hun financiële huishouding op orde te hebben. Er zijn vol-
doende mogelijkheden om al op jonge leeftijd enige finan-
ciële vrijheid te bereiken als je dat wenst. Maar ook als je 
ouder bent zijn er nog voldoende mogelijkheden om je leven 
te verrijken. Doe je voordeel met boeken als Think and Grow 
Rich, Master Your Mindset, De rijkste man van Babylon en 
The Science of Getting Rich. Laat ze je op weg helpen.

Het beste advies dat ik je kan geven: doe zo veel mogelijk 
wat je leuk vindt. Laat het nastreven van geluk en rijkdom 
geen obsessie worden. Eenvoud is de weg naar geluk en rijk-
dom. En die weg is net zo belangrijk als de bestemming. 
Leef vanuit dankbaarheid in overvloed. 

 
Leef je mooiste leven,
Michael Pilarczyk







Onze verbeelding is de werkplaats 
waarin alle ideeën ontstaan.  
Met behulp van de verbeeldingskracht 
van je geest krijgt je verlangen vorm  
en daadkracht. 
Alles wat je je kan inbeelden, kan je 
waarmaken.

- Napoleon Hill, 
Think and Grow Rich 
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Dit boek is pragmatisch, niet filosofisch. Het is bedoeld voor 
mensen die geld nodig hebben voor hun bestaan. Het is voor 
mensen die rijk willen worden en pas achteraf willen filoso-
feren over hoe dat is gelukt. Het is voor mensen die nog niet 
de kans hebben gehad om diep in de metafysica te duiken. 
Het is voor mensen die op zoek zijn naar resultaat en bereid 
zijn te handelen op basis van wetenschappelijke conclusies, 
zonder daarbij zelf op grondig onderzoek uit te gaan. 

Ik verwacht dat jij mijn uitspraken gelooft, zoals je 
Marconi of Edison zou geloven als ze je over de wetten van 
elektra zouden vertellen. [Redactie: Of zoals je Steve Jobs en 
Bill Gates zou geloven als het over computers zou gaan.] Als 
je vertrouwt op de stellingen in dit boek zul je ze bevestigen 
door er moedig en doortastend naar te handelen. Iedereen 
die dit doet zal rijkdom verwerven. De wetenschap van dit 
boek is exact, falen is onmogelijk. Toch zal ik, voor wie be-
hoefte heeft aan een filosofische onderbouwing, een aantal 
autoriteiten aanhalen. 

INTRODUCTIE
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Er bestaat een theorie van het universum die stelt dat alles 
één is. One is All and All is One: de gehele materiële wereld 
is een manifestatie van één en dezelfde ‘substantie’. Dit idee 
komt uit het hindoeïsme en heeft de afgelopen tweehon-
derd jaar zijn weg gevonden naar de westerse wereld. Het 
ligt ten grondslag aan alle oosterse filosofieën en je ziet het 
terug in het gedachtegoed van Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Schopenhauer, Hegel en Emerson. Als je interesse hebt in 
deze filosofische beginselen, dan raad ik je aan de boeken van 
Hegel en Emerson te bestuderen. 

In dit boek gebruik ik een eenvoudige schrijfstijl die ieder-
een kan begrijpen. De methode die ik voorstel is gebaseerd 
op filosofische conclusies. Het is grondig getest in de praktijk 
en heeft zichzelf bewezen: het werkt. Wil je weten hoe men 
tot die conclusies is gekomen, dan zul je in de werken van de 
filosofen moeten duiken. Wil je vooral de vruchten van hun 
gedachtegoed plukken, lees dan dit boek en doe exact wat 
het je vertelt. 
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1. Jouw recht op rijkdom
2. De wetenschap van het rijk worden
3. Leven in overvloed
4. Het basisprincipe van de wetenschap
5. Leef in volwaardigheid en balans
6. Creatieve meerwaarde
7. Dankbaarheid
8. Denken op de Bepaalde Manier
9. Wilskracht
10. Verder gebruik van de wil
11. Handelen op de Bepaalde Manier
12. Effectieve actie
13. Het juiste beroep
14. De indruk van groei
15. Levenskunst door zelfontwikkeling
16. Conclusie
17. Samenvatting

INHOUD 




