


Voorwoord.

Het zijn bizarre tijden. Torenhoge inflatie, record energieprijzen, de dreiging van een wereldoorlog, een
verontrustende oversterfte, out of control overheden en een financieel systeem dat op instorten staat.

We maken de transitie mee naar een nieuwe wereldorde en zitten middenin de grootste maatschappelijke shift
sinds een paar eeuwen tijd.

Als de geschiedenis ons één ding leert, is dat dit woelige tijden zijn waarin overheden en de elite zich altijd
proberen te redden op de kap van de burger.

Kijk maar naar de crisis in 2008. De banken werden gered door de overheden (met belastinggeld en het drukken
van nieuw geld) ten koste van de burger en zonder enig gevolg voor de bankensector of de partijen
verantwoordelijk voor deze crisis. Op Wikipedia vind je meer dan 90 (!) zulke voorbeelden van economische
crisissen terug doorheen de voorbije eeuwen.

Als we onze huidige situatie vergelijken met de crisis in 2008, was 2008 een walk in the park.

Ondertussen is de geldcreatie exponentieel gegroeid. Staan overheden recorden in het rood. Corruptie en
censuur vieren hoogtij. Civiele onrust stijgt met de dag wereldwijd. De globale logistieke keten, waar iedereen zó
afhankelijk van is, is kaput. En het Rusland/Oekraïne conflict mondt stilaan uit in een wereldoorlog tussen de
Verenigde Staten en Rusland.

De grootste verliezer momenteel in heel dit verhaal? Europa.

Daarom is het zo belangrijk om je in deze transitie financieel zo goed mogelijk te beschermen.

En hoewel de geschiedenis ons dus laat zien dat de burger hier altijd het grootste slachtoffer van is, geeft dit
inzicht ons ook de beste leerschool om een succesvolle strategie op te zetten zodat zij die dit doorzien zich
kunnen beschermen en voorbereiden op de woelige jaren die nog voor de boeg liggen. Want ja, deze transitie zal
nog ja-ren duren met heel wat schokken, crisissen en sociale onrust op weg naar iets nieuws en hopelijk beters.

Deze gids richt zich louter op het praktische aspect van bescherming doorheen deze crisis, waarmee ik je de
beste manieren wil aanreiken om dit voor jezelf op te zetten. Om de mechanismen achter deze crisis beter te
begrijpen, je geld aan het werk te zetten en in te spelen op de enorme opportuniteiten die zo’n transitie met zich
meebrengt heb ik Money Matrix gecreëerd. Een cursus/coaching en community om samen succesvol doorheen
deze gigantische maatschappelijke shift te navigeren.

DISCLAIMER. DEZE PUBLICATIE IS GEEN FINANCIEEL, JURIDISCH OF FISCAAL ADVIES.

Lees de disclaimer alvorens je verder leest. Niks in deze publicatie of informatie, websites, producten en diensten gerelateerd
aan deze publicatie zijn financieel, juridisch of fiscaal advies. Deze publicatie dient louter ter educatie en informatie. Indien de
lezer op basis van deze informatie enige acties zou nemen, moeten deze altijd besproken worden met een financieel, juridisch
of fiscaal adviseur. De auteur van deze publicatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor
bovengenoemde acties en hun eventuele gevolgen. De auteur is niet verantwoordelijk voor de correctheid van informatie nog
voor het up-to-date houden van informatie in deze publicatie die mogelijks veranderd is. Noch is de auteur van deze publicatie
verantwoordelijk voor. De auteur en/of zijn belanghebbenden verklaren zelf mogelijks investeringen te kunnen hebben in
vernoemde financiële producten in deze publicatie.



The Bigger Picture. 👀

Wat of wie er achter deze gebeurtenissen zitten is van ondergeschikt belang in dit verhaal.

Belangrijkste is dat je aanvaardt dat we op dit punt in wederkerende historische cycli zijn én dat er maar één
iemand is die jouw situatie kan verbeteren doorheen deze periode en dat ben je zelf.

Daarbij kan deze periode 5 jaar -10 jaar - of zelfs langer duren en is het dus noodzakelijk om in deze periode
maatregelen te treffen om te vermijden dat je financieel een ‘slow death’ tegemoet gaat.

De overheid zal dit NIET oplossen en de kans dat je huidige (of ondertussen al oude) omgeving je zal kunnen
helpen als het erop aankomt is klein. De meeste mensen zullen namelijk volledig verrast worden door de
komende gebeurtenissen en daarbij veel verliezen en vooral hun eigen hachje trachten te redden.

Reken dus enkel op jezelf, je naasten én de community met like minded mensen die je moet bouwen gedurende
deze periode.

Bottom line: de enige weg hieruit is door zoveel mogelijk te ontkoppelen en daarbij je eigen vrijheid en
soevereiniteit opnieuw zelf te gaan claimen.

Het hoofddoel moet zijn om je monetaire energie (je vermogen) optimaal te beschermen zodoende deze crisis
niet alleen te kunnen doorkomen maar ook over voldoende ruimte/tijd en middelen beschikken om te kunnen
inzetten op de opportuniteiten in een nieuwe wereld die zich zal vormen doorheen deze transitie. Bescherming
zal dus belangrijker worden dan ooit als het aankomt op geld, investeren, etc!

De 4 doelen van financiële zelfverdediging.

1. Je koopkracht beschermen
2. Confiscatie en censuur bestendig worden
3. Bescherming tegen ‘system failure’
4. Blootstelling aan het systeem minimaliseren

We focussen daarbij op 3 strategieën: de-risking, diversificatie en anti-fiat investing.

De-risking zorgt ervoor dat onze toegang tot onze monetaire energie wordt gemaximaliseerd in eender welke
situatie. Diversificatie zorgt ervoor dat je vermogen zo goed mogelijk beschermd is tegen allerlei risico’s en
anti-fiat investing duidt op het inzetten op monetaire technologie die niet gekaapt is door de elite.

De 15 manieren besproken in deze gids zijn vaak een combinatie van meerdere strategieën alsook hebben ze
vaak meerdere doelen ter financiële zelfverdediging.

Belangrijk is vooral om jezelf niet te verliezen in details, wel om zo snel mogelijk de tips in deze gids om te zetten
in realiteit.

Here we go...

© Copyright 2022 Money Matrix - het verspreiden van deze publicatie zonder toestemming van de auteur kan haarverlies tot gevolg hebben.



Manier 1. Meer geld begint bij minder uitgeven.

De klassieker der klassiekers als het aankomt op financieel welzijn en toch de minst toegepaste. Een tijdperk met
gratis geld en ogenschijnlijk ongelimiteerde groei is enorm vergevingsgezind als het aankomt op de
uitgavenpatronen van individuen, bedrijven, overheden, etc. Zoals je eerder al kon lezen ligt die tijd dus achter
ons. De rekening van zulks onverantwoord gedrag zal zich doorheen de gehele maatschappij nu gaan
presenteren. Het gevolg zal een domino effect zijn doorheen de gehele globale economie van faillissementen.
Gezond en verantwoord omgaan met je geld zal dus essentieel worden om niet mee ten onder te gaan.

● Denk doordacht elke uitgave na.
● Breng je inkomsten en uitgaven in kaart en trek er je lessen uit.
● Koop niks wat je niet écht nodig hebt of niet écht bijdraagt aan je geluk/leven.

○ Als de komende 10 jaar moeilijk worden, is deze dure handtas of chique koersfiets dan nog wel
een aantrekkelijke uitgave?

○ Wees je ervan bewust dat onze huidige consumptiemaatschappij eindigend is en daarbij
eigenlijk niemand echt gelukkig maakt. Doordacht en duurzaam consumeren zal je enorm veel
gaan opleveren.

Voor veel mensen die geen groot vermogen hebben of maandelijks niet veel overschot hebben om te kunnen
investeren, zal dit één van de meest rendabele gewoontes worden de komende periode.

Pro tip: maak in Excel of Google Sheets een overzicht waar je maandelijks al je uitgaven en inkomsten in
bijhoudt. Je zal snel een inzicht krijgen in waar er verbetering mogelijk is. Een simpel overzicht kan wonderen
doen. Voorbeelden:* *spreiding vermogen is louter ter illustratie in deze afbeelding.
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Manier  2. Wees de inflatie voor.

Zijn er bepaalde goederen/diensten die je sowieso nodig zal hebben in de toekomst (voeding, medicijnen,
apparatuur, etc.)? Dan kan het verstandig zijn om van die zaken vandaag al een voorraad aan te leggen. De
kans dat deze goederen/diensten alleen maar duurder zullen worden is zeer reëel + hoe verder in de crisis hoe
meer problemen er zullen opduiken met de levering (supply chain issues) van bepaalde zaken. Zeker op het
gebied van levensnoodzakelijke goederen (zoals bijv. medicijnen) kan dit belangrijk zijn.

De Weimar hyperinflatie illustreert mooi hoe snel de prijs kan stijgen van iets op slechts een aantal jaren tijd. Of
beter gezegd hoe sterk een munteenheid aan waarde en koopkracht kan verliezen (zie onderstaande grafiek).
Rechts zie je een vrouw de haard aansteken met papieren geld, die waren toen minder waard dan brandhout.

Manier  3. Maak geen schulden

Dit is een dubbeltje op zijn kant. Schulden kunnen ook positief ingezet worden, zeker in het huidige fiat monetaire
systeem waarmee je via schulden eigenlijk het spelletje van de elite mee kan spelen als gewone man/vrouw.

Het aantal kleine investeerders die rijk zijn geworden met het aankopen en verhuren van vastgoed in de voorbije
eeuw is een mooi voorbeeld daarvan. Dit waren geen ‘slimme’ investeerders, dit waren gewoon mensen die mee
op de golf van quasi gratis geld hebben kunnen surfen (meestal nog onbewust ook).

In het geval van vastgoed laat je je huurder de lening afbetalen en zo creëer je een ‘hefboomeffect’ op je eigen
vermogen wat zo goed als enkel in het vastgoed mogelijk is te realiseren als gewone man/vrouw.

Maar schulden kunnen ook positief zijn bij bijvoorbeeld de aankoop van een wagen. Wanneer jij daardoor niet je
eigen kapitaal hoeft te gebruiken, kan je je eigen kapitaal gaan investeren. En zolang het rendement daarop de
kosten van je lening overstijgen, maak je dus eigenlijk winst.

Het schoentje wringt echter wanneer het monetair systeem waarop heel die strategie gebouwd is op instorten
staat en wellicht plaats maakt voor een nieuw systeem.

Veel experten spreken over een grote ‘schuldherschikking’. Wat zou kunnen betekenen: bijvoorbeeld dat de
openstaande hypotheek op je woning zal worden overgenomen door de overheid of dat bij een implosie van het
systeem de bank beslag legt op jouw rekeningen om een uitstaande schuld (bijv. van je wagen) meteen te
vereffenen. Zijn we zeker dat zoiets zal gebeuren? Absoluut niet. Moet je uitsluiten dat dit effectief zou kunnen
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gebeuren. Zeker ook niet. De geschiedenis zit vol voorbeelden waarbij de bevolking een grote prijs heeft moeten
betalen om het systeem in stand te kunnen houden ten voordele van the happy few.

Wanneer je vermogend genoeg bent om uitstaande schulden te kunnen dekken zonder al te grote inspanningen,
is dit een berekend risico. Wanneer je dat echter niet kan is het verstandig om je schulden versneld af te bouwen.
Zorg er daarbij WEL opnieuw voor dat je daardoor bijvoorbeeld niet enkel en alleen nog je woning overhoudt,
maar ook nog kan investeren en derisken in andere zaken.

Manier 4. Goud (en zilver)

Goud is al duizenden jaren dé meest gebruikte vorm van geld. Vele mensen denken dat goud vervangen is door
ons huidig fiat monetaire systeem (euro, dollar), maar eigenlijk is goud achter de schermen nog steeds de
basislaag waarop het huidige monetaire systeem draait, enkel is het goud doorheen de eeuwen gewoon van
handen gewisseld: van de gewone man/vrouw steeds meer en meer naar de centrale banken en natiestaten met
papieren geld als afleiding ;).

Goud staat bekend als een de meest betrouwbare ‘store of value’, wat wil zeggen dat je er je monetaire energie,
je kapitaal/vermogen zonder al te veel risico in kan bewaren. Goud behoudt daarbij zijn koopkracht bijzonder
goed:

“With an ounce of gold a man could buy a fine suit of clothes in the time of Shakespeare, in that of Beethoven
and Jefferson, in the Depression of the 1930s.”

We kunnen nog een stuk dieper ingaan op goud en waarom het zo belangrijk is, maar dat gaat het doel van deze
gids voorbij. Een leuk inzicht dat ik wel nog wil meegeven in de context van alle huidige gebeurtenissen is de
geopolitieke situatie waarin we zien dat BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) stilaan hun
moves maken om een alternatief voor de dollar als wereldreservemunt op poten te zetten. Volgens vele experten
zal dit nieuwe systeem in tegenstelling tot de dollar gebacked zijn door zaken met ‘echte’ waarde zoals uiteraard
ook goud. Een evolutie naar zo’n systeem brengt uiteraard ook een gigantisch opwaarts potentieel voor goud als
belegging met zich mee.

Goud hebben is dus een must have in deze zeer onzekere tijden.

En zilver dan? Zilver moet je eerder zien als een belegging met mogelijks hoog opwaarts potentieel. Goud is een
vastere waarde als het aankomt als verzekering of ‘store of value’.
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Manier 5. Bitcoin

Bitcoin is een manier om je monetaire energie te bewaren (store of value) buiten het huidige fiat monetaire
systeem. Bitcoin is een decentrale monetaire technologie waarbij niet één partij kan controleren wat er op het
netwerk gebeurt alsook is Bitcoin non-inflatoir ontworpen, wat betekent dat niemand de hoeveelheid Bitcoins die
ooit kan bestaan kan veranderen. Geen enkele bank, overheid of supranationale instelling kan je Bitcoins
confisceren (als je ze correct bewaart tenminste: altijd in cold storage - zie verder).

Bitcoin heeft de potentie om een samenleving die gevangen zit in een centraal gestuurd monetair systeem in
handen van een kleine groep te doorbreken en geld terug te brengen daar waar het hoort: bij het volk. Het gevolg
is een hoogtechnologische maar decentrale samenleving met een monetair systeem vrij van censuur en
manipulatie, waardoor een nieuw welvarend tijdperk voor de mensheid kan worden ingezet.

Let op! Bitcoin is nog een recente monetaire technologie met een trackrecord van slechts 13 jaar (t.o.v.
bijvoorbeeld goud dat al duizenden jaren zijn betrouwbaarheid als kwalitatieve vorm van geld heeft bewezen). Je
kan gerust een klein deel van je vermogen hierin bewaren maar wees bewust van het risico alsook de volatiliteit
die zo’n nieuwe technologie met zich meebrengt.

Meer leren? Het beste boek over Bitcoin: The Bitcoin Standard

Waar koop je Bitcoin?

Bitcoin en eventueel andere cryptocurrencies (hoewel we in deze tijden vooral naar Bitcoin kijken) kan je
aankopen op onderstaande platformen:

● Coinbase (Krijg $10 in Bitcoin wanneer je registreert via deze link!)
● Binance

Bewaren! Het is essentieel om je cryptocurrencies op de juiste manier te leren bewaren. Doe je dat niet, loop je
eigenlijk exact dezelfde risico’s (en meer) als met je geld op een gewone bankrekening. Dat doe je meestal via
‘cold storage’ met een ‘hardware wallet’. Hoe je dat exact doet leer je in onze cursussen.

PS Cryptocurrencies zijn een belangrijk onderdeel van de toekomst en tegelijk momenteel nog een Wilde
Westen, het is essentieel dat je begrijpt wat ze zijn, en op een veilige en verantwoorde manier leert werken met
deze nieuwe technologie. In Money Matrix krijg je niet enkel alle informatie maar kan je ook beroep doen op onze
coaches voor alle praktische hulp. Je kan ook onze opleiding Start 2 Crypto eens bekijken, een praktische
startersgids om veilig en verantwoord met cryptocurrencies aan de slag te gaan.
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Manier 6. Meerdere bankrekeningen

Op hoeveel bankrekeningen staat je geld momenteel? Het antwoord is bij de meeste mensen helaas 1, soms 2.
Dat is natuurlijk een gi-gan-tisch risico. In België is je geld op je bankrekening gedekt via de zogeheten
‘Depositobeschermingsregeling’ tot €100.000. Zou er zich iets voordoen en je desbetreffende bank gaat
bijvoorbeeld failliet, dan dekt de staat je centen tot max. €100k op alle rekeningen samen onder het zogeheten
‘Garantiefonds’. Maar wat lezen we verder op de site van de overheid?

Het Garantiefonds wordt dus gefinancierd door ‘de Belgische financiële instellingen’ en op de website kunnen we
onderstaande lezen.

De reserves bedragen €5 miljard. Maar, uit onderzoek van de Nationale Bank van België blijkt dat er bijna 300
miljard op Belgische gereglementeerde spaarrekeningen staat. Dat is trouwens lang niet al het geld op
bankrekeningen, voorbeeld daarvan zijn de niet-gereglementeerde rekeningen.

Wie echt gelooft dat in een rampscenario en een totale instorting van een uiterst fragiel monetair systeem
zijn/haar geld zal worden terugbetaald door de overheid is voorzichtig uitgedrukt nog in een diepe slaap
verwikkeld.

Je ontdekt hier dus meteen al dat je geld op slechts één bankrekening bewaren een dom idee is.

Om je risico te spreiden is het dus aangeraden om je geld niet enkel op de bank te bewaren (zie verder) maar het
geld dat op de bank staat over meerdere rekeningen te verspreiden. Probeer daarbij je risico over meerdere
landen en zelfs continenten te spreiden wanneer je kapitaal groot genoeg is!
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Voorbeelden van handige bankrekeningen buiten België:

● Revolut
● Wise
● Monese

Het duurt letterlijk enkele minuten per rekening om deze op te zetten, maak hier dus werk van.

Manier 7. De broker als ‘bank’

In plaats van je geld op één of meerdere bankrekeningen te bewaren kan je er ook voor kiezen om je risico
verder te spreiden door ook een stuk van je monetaire energie te bewaren bij een ‘broker’. Een broker is het
bedrijf waar je aandelen op de beurs koopt. Vaak splitsen deze bedrijven hun eigen activa met de
tegoeden/beleggingen van de klanten waardoor je bij een faillissement gedekt bent. Uiteraard biedt dit ook geen
100% dekking tegen risico of system failure maar het is wél een interessante aanvulling op de spreiding van het
risico op je giraal cash geld.

De populairste en meest gebruiksvriendelijke broker is naar mijn mening Interactive Brokers.

Maak hier gratis en snel je account aan.

Manier 8. Verschillende munteenheden

De euro bevindt zich in een hachelijke situatie. Europa is een monetaire unie (met de euro) maar geen fiscale
unie. Alle natiestaten hebben op fiscaal niveau hun eigen soevereiniteit. Gezien het grote verschil in schuldgraad
van deze individuele natiestaten ten opzichte van wat ze produceren, zit je met een gigantisch onderliggend
risico wanneer de bubbel barst. Het wordt dan namelijk kiezen: valt de EU of de desbetreffende natiestaat? Dit is
geen houdbare situatie, de kans is reëel dat de EU uit elkaar zal vallen omdat individuele natiestaten niet
overkop willen gaan ten gevolge van het wanbeleid van de EU. Daardoor valt de unie en ook de euro. Alvorens
dat gebeurt is de kans groot dat men er alles zal aan doen om dat te vermijden en daarvoor zal men opnieuw
grijpen naar de favoriete tool van overheden en centrale banken: de geldprinter. En wat krijgen we als we en
masse nieuw geld bijdrukken? Opnieuw meer inflatie. De koopkracht van de euro zal dus nog verder slinken en
mogelijks zelfs in een hyperinflatie scenario terechtkomen. Daarom is het belangrijk om je monetaire energie
voor een groot stuk buiten de euro te bewaren. De U.S. dollar (USD) of de Zwitserse frank (CHF) zijn mogelijke
oplossingen.

Je kan via onderstaande banken/brokers met een druk op de knop je euro’s omzetten in verschillende andere
munteenheden (na aanmaak account).

● Revolut
● Wise
● Monese
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Manier 9. Cash reserves

Cash zal de komende jaren in een snel tempo uit onze samenleving verdwijnen. Het is daarbij belangrijk om
steeds thuis een aanzienlijke positie in chartaal geld (papiergeld en/of munten) aan te houden. Dit als een
voorzorgsmaatregel mocht het onmogelijk worden om geld af te halen aan bankautomaten en/of de toegang tot
je bankrekeningen in het algemeen onmogelijk gemaakt wordt. Bank runs (wanneer iedereen tegelijk geld wil
afhalen), confiscatie, censuur of een ‘system failure lijken ondenkbaar voor de doorsnee westerling. De
geschiedenis staat echter vol van voorbeelden.

Een belangrijk inzicht dat je kan helpen de noodzaak hiervan in te zien is dat banken via fractioneel reserve
bankieren geld uit het niets kunnen creëren, wat zoveel betekent dat het grootste deel van het geld dat op
bankrekeningen staat puur virtueel is. Wanneer morgen de meerderheid het vertrouwen in ons systeem verliest,
en tegelijk zijn bankrekeningen wil leeghalen ( = bank run), zal dat geld er simpelweg NIET zijn! Wees dus de
rest voor.

Pro tip: ben je van plan een grote cash positie in chartaal geld op te bouwen? Hou dan de bewijzen van afhaling
zeker goed bij zodat je later, mocht de bank omvallen, nog steeds een bewijs hebt dat dit geld een geldige
oorsprong heeft.

Bank runs zijn van alle tijden! Dat bewijst onderstaande lijst.

Lijst met bank runs vanaf 2000

2001 Argentinië 2014 China

2002 Uruguay 2014 Bulgarije

2003 Myanmar 2015 Griekenland

2007 UK 2017 Canada

2008 US 2017 UK

2008 Ijsland 2022 Tsjechië

2011 Zweden 2022 Rusland

2011 Letland 22-23 ???

bron Wikipedia
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Manier 10. Locatie onafhankelijk inkomen

Buiten familie en dierbaren is inkomen vaak het enige wat iemand dwingt zijn/haar leven te organiseren op een
specifieke locatie. Niet iedereen staat onmiddellijk open voor het idee van een locatie onafhankelijk inkomen of
denkt dit zelf te kunnen realiseren. Nochtans is een locatie onafhankelijk inkomen vandaag in een digitale wereld
en met de opkomst van de ‘creator economy’ verrassend simpel te realiseren. Meer verdienen dan met een
‘klassieke job’ met iets wat je graag doet of waar je een echte expertise in hebt en dit vanuit eender waar ter
wereld is vandaag haalbaarder dan je zou denken. Mijn vriendin en ik zijn er zelf het levende voorbeeld van. Ook
onze community zit vol met members die hard aan het werk zijn zich op deze manier los te maken van het
traditionele systeem.

Een onderzoek van het online creator platform Kajabi toont dat een online business een mooie verdienste kan
opleveren:

Een locatie onafhankelijk online inkomen heeft twee enorme voordelen:

Je hoeft niet langer slachtoffer te zijn van corrupte overheden of falende economische systemen. Je hebt
simpelweg de vrijheid daar te gaan waar ze jou als burger correct behandelen (en belasten!).

Dat brengt mij meteen bij het tweede voordeel: je belastingdruk drastisch verlagen. Het waarom en hoe lees je in
volgende tip.

PS Wil je graag aan de slag om je kennis en/of expertise makkelijk om te zetten in een mooi online inkomen? Het
platform Kajabi is een fantastische all-in-one solution om in een handomdraai zelf aan de slag te gaan!
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Manier 11. Low/0 tax structuur

Ooit al gehoord van ‘flag theory’?

Flag theory is het idee om overal ‘vlaggetjes’ te plaatsen om je bewegingsvrijheid en levenskwaliteit te
maximaliseren door oa. je belastingen drastisch te verlagen én je tijd te kunnen doorbrengen op plaatsen met
een zeer hoge levensstandaard op basis van je persoonlijke voorkeuren.

Je brengt je business onder in land a, je hoofdverblijfplaats in land b, je investeert in vastgoed in land c, hebt een
2e paspoort in land d en e, een extra bankrekening in land f, etc. You get the picture.

Vanuit het idee ‘ga waar ze je het beste behandelen’, maak je je op die manier los van de negatieve impact van
corrupte en falende natiestaten.

Als dit nieuw voor je is, klinkt dit enorm exotisch. Vroeger werd deze informatie afgeschermd, waardoor de
expertise hierdoor enorm duur was en daarom enkel toegankelijk voor zeer vermogende partijen. Vandaag,
dankzij het internet en sociale media is het opzetten van zo’n structuur zeer transparant én betaalbaar geworden.

Dat brengt mij terug bij het locatieonafhankelijke inkomen. Als je weet dat in BE meer dan 50% afgeeft aan de
overheid, reken dan eens even uit hoeveel je zou moeten verdienen om een leuk leven te leiden als je plots nog
maar 10% of zelfs minder zou moeten betalen? See where I’m going ;).
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Manier 12. Paspoort(en)

Wat als er zich een situatie voordoet waardoor je plots Europa zou willen verlaten? Combineer de huidige
toestand van ons financiële systeem en globale economie met een escalatie van de oorlog met Rusland en dit is
plots niet langer ‘een ver van je bed show’.

Heb je daarbij al eens gekeken naar de geldigheidsdatum van je huidige paspoort? Misschien is de tijd wel
gekomen om deze te vernieuwen.

Of al eens nagedacht om de investering te maken in een tweede (of meer) paspoort(en) om je bewegingsvrijheid
te maximaliseren? Vrij verkeer van personen geldt uiteraard niet overal ter wereld zoals dat als Europese burger
in EU wel geldt. Daarom is een extra paspoort een enorme troef in de snel veranderende wereld waar we ons
momenteel in bevinden. De mogelijkheden zijn enorm en uiteraard ook afhankelijk van je persoonlijke wensen en
budget.

Manier 13. Mentale welzijn

En tenslotte, niet financieel gerelateerd maar toch zo belangrijk dat ik het graag ook in deze gids mee opneem: je
mentale welzijn. Want als zelfs de rijkste man/vrouw met de beste financiële verdediging zich alleen maar zorgen
maakt heeft dat eerste eigenlijk weinig zin.

Angst is dé tool voor de elite, overheid en media om ons gedrag te sturen in functie van bepaalde agenda’s.
Angst kan brandstof zijn om op korte termijn actie te nemen maar het is niet de juiste frequentie om in te
opereren alsook niet de juiste manier om naar de huidige gebeurtenissen te kijken. Integendeel, we maken het
einde mee van een gecentraliseerd en corrupt systeem dat ons als mensheid klein wil houden en net dat maakt
ook plaats voor de geboorte van een nieuwe en betere wereld.

Stap 1. Aanvaard dat we op het einde van een cyclus zitten en dat die altijd gepaard gaat met veel onzekerheid,
schokken door het systeem en mogelijks chaos.

Stap 2. Zet wat er in deze gids staat voor jezelf op, hoe langer je wacht, hoe moeilijker dat zal worden.

Stap 3. Focus je niet op het oude maar laat het naast je liggen.

Stap 4. Focus al je energie en tijd op het bouwen van het nieuwe.

Concrete tips om angst te verminderen en je algemene mentale welzijn te verhogen:

- Schrijf je angsten en/of negatieve gevoelens neer of praat erover met andere like-minded mensen. Je
bent heus niet alleen in dit verhaal.

- Mediteer consistent zodat je je negatieve gedachten een plaats leert geven en er niet langer door wordt
geleid. Leuke apps zijn: Calm en Waking Up.

- Sport regelmatig
- Uit je woede: boksen, roepen, kressen, dingen stukslaan. Hoewel we anders geleerd zijn is het

helemaal oké om boos te zijn en dat vervolgens ook eens te uiten. Doe dus maar eens lekker agressief
(niet op anderen uiteraard) als dat goed voelt.

- PS Voor mij persoonlijk werkt improviserend ‘schudden’ heel goed.
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Manier 14. Zelfvoorziening & preppen.

Voor veel mensen klinkt zelfvoorziening nog steeds ‘geiten wollen sokken’ en preppen als iets voor doomsday
denkers.

Maar wist je dat onze huidige vorm van leven, waarbij we voor alles wat we consumeren afhankelijk zijn van
derde partijen nog maar enkele decennia oud is? Voldoende voorraad voeding, hout, medicijnen, etc. waren tot
1950 heel normaal. Op nog geen 70 jaar tijd zijn we compleet afhankelijk van een globale logistieke keten die
uiterst efficiënt is via een just in time systeem.

Het mooie aan zo’n systeem is dat alles netjes op tijd kan worden geleverd, waardoor je zelf geen grote
voorraden hoeft aan te leggen. Het nadeel is dat zo’n systeem iedereen enorm afhankelijk maakt en dat wanneer
zo’n systeem stopt te werken, er simpelweg niet genoeg eten en andere levensnoodzakelijke producten
voorradig zijn om de bevolking mee te voorzien. Wist je dat de gemiddelde mens voor max. 3 dagen eten in huis
heeft?

Zoals we in tip 1 al aangeven is je uitgaven beperken enorm belangrijk in een macro economische situatie met
torenhoge inflatie. Zelfvoorziening kan daarbij een enorme troef zijn om financieel niet ten onder te gaan aan de
alsmaar stijgende prijzen voor energie, voeding, etc.

Hou er rekening mee dat wanneer de energiekosten stijgen, automatisch alle andere producten en diensten ook
meestijgen. Er is namelijk energie nodig om deze te kunnen produceren!

Door jezelf te wapenen met (zoveel mogelijk) eigen energie, voeding, slimme voorraden en zelfvoorziening op elk
mogelijk vlak (zie ook de tips rond ruilhandel en community), bouw je onafhankelijkheid van het systeem op en is
financieel zelfbehoud en zelfs financieel floreren tijdens de crisis mogelijk.

!Vergeet niet dat een pak rijst, blik bonen, karton melk, etc. in echte crisistijden kan gebruikt worden als geld om
te ruilen tegen andere zaken. Ook daarom is ‘preppen’ vanuit een financieel standpunt enorm interessant.

● Interessante boeken over preppen: deze en deze.
● Investeer in een kwalitatieve waterfilter.
● Vang zonne energie en bewaar deze in een batterij.
● Met een extra diepvriezer kan je gedurende lange tijd kwalitatieve voeding (bijv. vlees) bewaren.
● Verwarm je woning met een houtkachel en leg een houtvoorraad aan.
● Sla in bulk droge voeding en conserven in.
● Ga (samen met je community) aan de slag met eigen voedselproductie.

‘Preppen’ is een vak op zich, wil je hier meer over leren? Als Money Matrix member krijg je toegang tot meerdere
masterclasses rond dit topic en delen onze members hun eigen tips & tricks in de online community.
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Manier 15. Community (en ruilhandel).

Net zoals bij voorgaande tip hebben community & ruilhandel wel eens een negatieve bijklank. En toch zullen
deze in het komende decennia doorslaggevend voor je eigen succes blijken. De wereld zal in een laatste
exponentiële fase richting globalisme en totale controle door een kleine groep elite net daardoor de omgekeerde
beweging maken. Rusland (en andere BRICS landen) die zich losmaken van de dollar als wereldreservemunt
zijn daar de eerste grote tekenen aan de wand van. In een decennia vol schokken, crisissen en systeemfalen
zullen veel individuen, bedrijven maar ook natiestaten, supranationale instellingen en multinationals overkop
gaan. Het gevolg zal zijn dat we steeds minder tot zelfs niet zullen kunnen rekenen op deze systemen en terug
zullen grijpen naar een meer gedecentraliseerde en lokale aanpak. De kracht van je community en wat jij erin
kan betekenen zal énorm belangrijk worden de komende 10 jaar. Hoe meer je trouwens kan rekenen op
zelfvoorziening in een community met zijn/haar eigen ‘mini-economie’ hoe minder afhankelijk je jezelf en
omgeving maakt en hoe sneller corrupte systemen zullen vallen.

- Koop lokaal
- Zoek je wakkere medemens in je onmiddellijke omgeving op
- Doe zaken met andere lokale ondernemers
- Zet lokale initiatieven op
- Betaal cash of doe aan ruilhandel
- Bouw dit op bij voorkeur buiten stedelijk gebied

Ervaar je de voorbije jaren als een eenzame journey in het ‘wakker worden’? Verlang je naar een like-minded
community om bovenstaande om te zetten in realiteit? Dat is exact waarom ik Money Matrix gebouwd heb.
#joinus.
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What’s next?

Deze gids is slechts het tipje van de ijsberg in succesvol door de komende 10 jaar navigeren.

Begin 2020 was voor velen het moment van een proces dat vaak wordt omschreven als ‘wakker worden’. Het
was ook wanneer een bij iedereen wel bekende gebeurtenis de bubbel in ons systeem deed barsten. Bijna 3 jaar
later is het ondertussen wel duidelijk: Welkom in het eindspel.

Laat nu net dat ‘eindspel’ ook meteen de perfecte gelegenheid zijn om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is
Benjamin en ik ben de oprichter van Money Matrix.

In een ‘vorig leven’ was ik 10 jaar actief in het vastgoed, tot ons favoriete virus arriveerde en die als naald mijn
bubbel deed barsten. Ik was heel ‘succesvol’ in de ogen van wat onze maatschappij voorgeschotelde als succes,
maar ik ontdekte in die periode dat ik helemaal niet vrij was. Dat ik nog steeds vastzat in een systeem dat tegen
mij gebouwd was.

Ik ging toen op onderzoek uit en ontdekte het grotere plaatje van wat er momenteel speelt: een clash tussen oud
en nieuw en wat ik eerder (en trouwens niet alleen) omschrijf als ‘het eindspel’. Ik zette vervolgens op nog geen 2
jaar tijd voor mezelf een écht vrij leven op en daar is uiteindelijk het framework en de community die nu Money
Matrix is uit verder gekomen.

Vandaag leef ik een financieel vrije levensstijl, OOK in crisistijden en help ik anderen exact hetzelfde te doen.

Klinkt dat als iets wat je ook wel wil realiseren?

Als je wil ontdekken hoe je op minder dan 12 maanden, met mijn framework, een financieel vrije
levensstijl kan opzetten, geoptimaliseerd voor de nieuwe wereld die eraan komt, dan verwelkom ik je heel
graag in mijn GRATIS masterclass: Financiële Vrijheid In Een Nieuwe Wereld.

Bekijk hier de aankomende data waarop deze masterclass doorgaat.

Hopelijk tot dan!

Benjamin Van Doorslaer
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