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Inleiding

Er was eens, in een land ver weg, een jongen die 

tegen zijn geestelijk leermeester zei: ‘Ik wil onge-

limiteerde rijkdom vergaren en met die ongelimi-

teerde rijkdom wil ik de wereld helpen en beter 

maken. Wilt u me alstublieft het geheim vertellen 

van het scheppen van overvloed?’

En zijn leermeester antwoordde: ‘In het hart 

van ieder mens huizen twee godinnen. Iedereen 

houdt heel veel van deze vrouwen. Maar er is een 

geheim dat je moet weten, en ik zal je vertellen 

wat het is.
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Hoewel je van beide godinnen houdt, moet je 

de meeste aandacht aan één van hen schenken. 

Dat is de godin der kennis, en haar naam is Saras-

vati. Probeer haar voor je te winnen, bemin haar 

en schenk haar je aandacht. De andere godin, 

die Lakshmi heet, is de godin van de rijkdom. 

Als je meer aandacht besteedt aan Sarasvati, zal 

Lakshmi zeer jaloers worden en meer aandacht 

aan jou gaan besteden. Hoe meer je ernaar streeft 

de godin van de kennis te behagen, hoe meer de 

godin van de rijkdom jou zal willen behagen. Ze zal 

je overal volgen en je nooit verlaten. En de rijkdom 

waarnaar je verlangt zal voor altijd jouw deel zijn.’

    

In de kennis, de wens en de ziel schuilt kracht. En 

deze innerlijke kracht is de sleutel tot het schep-

pen van overvloed.
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HOOFDSTUK 2

De stappen naar 
overvloed, van A tot Z

Wat is de ideale bewustzijnstoestand, de toestand 

van informatie en energie die zorgt voor rijkdom 

in ons leven?

In het belang van de overzichtelijkheid en 

omdat het gemakkelijker te onthouden is, heb ik 

de stappen naar het scheppen van overvloed van 

A tot Z gerangschikt.

Ik heb gemerkt dat het niet nodig is het gedrag 

dat ik ga beschrijven bewust te oefenen om rijk-

dom te doen ontstaan. Moeite doen om bewust 

een bepaalde houding aan te nemen of in een 
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bepaalde stemming te raken is overbodig en kan 

stress en spanning veroorzaken. Het is alleen van 

belang te weten wat die houdingen van A tot Z en 

wat de stappen zijn, en ons ervan bewust te zijn. 

Hoe meer we ons ervan bewust zijn, hoe gestruc-

tureerder deze kennis in ons denken en bewust-

zijn wordt opgenomen. En des te waarschijnlijker 

is het dan dat onze houding en ons gedrag van-

zelf veranderen, zonder dat we daar moeite voor 

hoeven te doen.

Het vermogen te organiseren ligt besloten in 

de kennis. Het is simpelweg genoeg om de prin-

cipes te kennen, om ervan op de hoogte te zijn; 

die kennis wordt opgenomen en verwerkt door 

ons lichaam, en de resultaten komen vanzelf. Deze 

resultaten zijn er niet van de ene op de andere 

dag, maar manifesteren zich geleidelijk in de loop 

van de tijd.
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Als je deze lijst elke dag leest, dan zul je zien 

dat er vanzelf veranderingen optreden in je leven 

en dat rijkdom en overvloed moeiteloos hun 

intrede doen.

    



A
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De A staat voor álle mogelijkheden, het absolute 

en de autoriteit. De ware aard van onze basistoe-

stand en die van het heelal is dat het een veld van 

alle mogelijkheden is. In onze oervorm zijn we een 

veld van alle mogelijkheden.

Van hieruit is het mogelijk alles te creëren. Dit 

veld is onze eigen fundamentele natuur. Het is ons 

diepste ik.

Het wordt ook wel het absolute genoemd, en 

het is de hoogste autoriteit. Overvloed is inherent 

aan dit veld, want het zorgt voor de oneindige 

diversiteit en weelde van het heelal.
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HOOFDSTUK 3

De magie  
van de aandacht

Tot nu toe hebben we de stappen naar overvloed 

in min of meer materialistische zin behandeld. 

Maar materiële rijkdom of geld is slechts een van 

de vele wegen naar de spontane vervulling van 

onze wensen.

Overvloed of rijkdom betekent dat je je wensen 

gemakkelijk kunt vervullen, wat ze ook zijn, of ze 

nu betrekking hebben op materiële zaken dan wel 

op onze emotionele, psychologische of geestelijke 

behoeften of op het gebied van relaties.

Iemand die echt rijk is, heeft niet alleen aan-




