Mijn kijk op geld | manifest
Het is oneerlijk. We geven geld zo vaak de schuld van het leed in de wereld. Maar ach, wat is het
confronterend als we bewust weten wat wij zelf projecteren op die geldmuntjes. Geld is zo neutraal
als de achterkant van een koe. De ene vrouw ziet een vieze, stinkende kont en haalt haar neus ervoor
op. De chef-kok van haar favoriete restaurant ziet er een mals biefstukje in.

Geld is goed en geld is slecht
Afhankelijk wat wij er zelf mee doen én hoe we er tegenaan kijken. Het kan met ons aan de haal gaan
of ons verblijden. Het geld zelf blijft neutraal. Geld is energie-neutraal, want alles in ons leven is
energie. Einstein, met zijn E=mc2 heeft het bewezen. Komt het dan ook uit de bron van liefde? Ik
weet dat niet zo zeker, ook al spreekt Einstein hier wel over in zijn vertrouwelijke brieven.

Hollandse nuchterheid
Ik pak het liever nuchter aan met geld, dus lekker energie-neutraal met een vleugje Elma-spirit. Weet
je trouwens wat de kracht van geld is? Waarde-uitwisseling! Een prachtig uitgangspunt voor een
ondernemer. Er haken hieraan zoveel mooie principes, waardoor winst maken veel makkelijker gaat.
Op dit pad neem ik je graag mee.

Een bewust pad
Stel je eens voor dat we samen, en toch ieder vanuit vrijheid en eigen keuzes, de rol van geld
transformeren. Geld dat ondersteunt dat we een droombedrijf hebben, gecreëerd vanuit ons hart.
Natuurlijk ook door het omarmen van de business, dus ook de verantwoordelijkheid nemen voor het
ondernemen. En de taken die soms heel erg saai en vervelend zijn. Misschien confronterend, maar
ja, dat is de rauwe waarheid altijd. Het hoort bij het ondernemerschap, anders wordt het een hobby.

Blijf hopen
Stel je eens voor dat we geld de juiste rol geven, zodat we voorkomen dat ons bedrijf en de
maatschappij eindigen in een nachtmerrie. Stel je eens voor dat we de kracht van geld omarmen.
Wat gaat het dan doen met ons? Met jou? Met je klanten? Met de waarde van je dienst of product,
die iets betekent voor de innerlijke waarde van je klant? De waarde die een ervaring meegeeft, een
transformatie, een geluksmoment?
Prachtig toch, maar wat gebeurt er als we blijven projecteren op geld? Staat het al het goede in de
weg? Zorgt het denken in schaarse dat je hebberig wordt of maak je jezelf zwakker dan je denkt?
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Visionair boekhouden is de sleutel
Ik laat het je weten, dus je ontdekt of leert het via mijn blogs. Een nieuwe site over visionair
boekhouden staat klaar in de meest simpele vorm. Het is anders dan de Belastingdienst van ons
verwacht. Het is meestal leuker, want het maakt je bewuster. De juiste principes leren die sturing
geven aan je bedrijf. Het maakt het waardevol. Je maakt meer winst en het zorgt ervoor dat je ook
nog geld overhoudt. Het transformeert de rol van geld in je bedrijf, zodat je droom een werkelijkheid
wordt in plaats van een nachtmerrie.
Geld is nooit alles bepalend, maar onze kijk erop maakt dat we het wel denken en ons hopeloos de
verkeerde kant op laat gaan. Jij hebt ook het leiderschap in je om sturing te geven aan de rol van
geld, in je bedrijf en in je leven.
Begin met ervoor te kiezen te stoppen met denken in schaarste. Kies voor wel-vaart in je leven en
dus ook in je bedrijf. Het is altijd een eerste stap: Kies!

Elma de Bruijn

P.S. Een #geldelfje is een gedichtje van 11 woorden over geld, om de golfwolven te redden!
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