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“A wéi ass et da bei Iech mam Geld?” 

 
Wat seet eis Bezéiung zum Geld aus – a firwat ass et wichteg, heirop ze kucken? » 

 
Guy Schmit | Investment Coach | Fräischaffende Beroder 

 

 
Bei dësem Seminär geet ët ëm eis Relatioun zum Geld, an ëm d’Tabuen an dësem 
Zesummenhang. Dëse Seminär sicht Äntwerten op d’Fro “Wat maen ech mat mengem 
Geld, a wat mecht d’Geld mat mir?”. Folgend Sujets’en gin behandelt: 
 

Geld unhuelen oder ausgin | Rechnungen ausstellen oder bezuelen |  
Suen an Ierwschaften | Jalousien wéinst Geldfroen an der Famill | Geld an menger 

Bezéihung | D’Roll an d’Plaz vu Suen an der Scheedung |D’Relatioun zu menger Bank |  
Ee bëllegen oder een deiere Cadeau kafen? | Wien bezillt am Restaurant? | Steiere 

bezuelen | Eng Gehaltserhéigung ufroen |Dee “richtege” Präis fier dat verlangen, wat ee 
geleescht huet | Scholde machen oder Prêts’en zréckbezuelen 

 
Durch déi bewost Ausernanersetzung mat eiser Bezéiung zum Geld, kommen oft 
unbewosst Wënsch, Glawenssätz (des croyances limitantes) oder Ängscht héich, op déi et 
der Wert ass, ze kucken. Dësen Effort schaft Kloerheet, bréngt méi Geloossenheet a méi 
Zefriddenheet, an dat nët nëmmen an eiser Bezéiung zum Geld, mee och an anere 
Liewensberäicher. 
 
Folgend Beräicher gin am Kader vun dësem Seminär thematiséiert: 
 

- Wat ass de Stellewert vum Geld a méngem Liewen: a ménger Famill, a ménger 
Partnerschaft, a méngem Beruf? 

- Wouhier stamt meng jetzeg Bezéiung zum Geld? 
- Wéi beaflosst Geld meng perséinlech a beruflech Liewensentscheedungen? 
- Wat as méng Grondastellung zum Geld? 
- Wéi kann ech gezielt an effikass heirunner schaffen, fier eng nohalteg Verännerung 

a menger Bezéiung zum Geld ze kréien?  
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PRAKTESCH INFORMATIOUNEN 
Datum & Auerzäit Samschdeg, 22. Oktober 2022 (09.30 – 17.00) 
Aschreiwung contact@peoplematter.lu 
Bis wéini muss ech mech 
spéitstens umelden? 

Méindeg 17. Oktober 2022 (18.00) 

Unzuel u Participants’en 8 (Maximum) 
Wou ? Maison d’accueil des Sœurs franciscaines 

50 Av. Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg/Belair 

Sprooch Lëtzebuergesch 
Frais d’inscription 180 €  
Nët am Präis abegraff - Parking  

- Mëttegiessen (14 €) : entrée, plat principal et 
dessert – au choix 

Parking Dier kënnt Iech niewt dem Haaptgebai, am 
Parkhaus “Parking Elise” 48, A, Avenue Gaston 
Diderich”, parken (Prais : 1 €/Stonn) 

Opgepasst 
 

D’Ziel vun dësem Seminar ass ët nët, derzou 
bäizedroen, dass Dier méi verdengt. Et geet hei 
drem, méi eng bewosst Relatioun zum Geld ze 
schafen. 

 
Am Kader vum Investment Coaching begleeden ech Eenzelpersounen a Gruppen, déi 
bereed sin, a sech oder an hir Equipe z’investéieren.  Mäin Haaptinstrument heibäi ass 
d’Peterkoenigsystem ®, een innovativt Instrument, wat hei zu Lëtzebuerg nach kaum 
bekannt ass. Meng Devise ass “People matter” – d.h. de Mënsch steet am Mëttelpunkt. 


