
Deel 2

DE 2 WOORDEN DIE JE HELE
LEVEN KUNNEN
VERANDEREN.



 

 

En het VOELT niet alleen heel

anders als je je identificeert met het

Mens Bewustzijn of het Gods

Bewustzijn, je fysieke ERVARING is

ook TOTAAL anders.

 

 



 

 

Want zo binnen, zo buiten.

Met je overtuigingen, creëer je je

realiteit.
 

 

 

 



 

Dus als je overtuigingen komen vanuit

een identificatie met het zijn van een

beperkt mens, met alles erop en eraan

dan ervaar je de wereld op een

wezenlijk andere manier als dat je je 

 identificeert met het zijn van een

Goddelijke Creator.

 



 

 

Ik zal een paar voorbeelden met je

gaan delen zodat je het verschil

kunt gaan zien.
 

 

 

 



 

Ik wil daar nog wel iets bij vertellen.

Want ik weet uit ervaring dat deze

materie in het begin lastig kan zijn.

En er kunnen allerlei vragen omhoog

komen die ik nu niet allemaal kan

beantwoorden.

 
 



 

Het is dus belangrijk om tegen je mind

te zeggen om geduldig te zijn en deze

waarheid zich te laten ontvouwen.

Alles zal op exact het juiste moment

naar je toe komen.

 

 



 

Als je de Shift gaat maken van het

Mens-Bewustzijn naar het

Godsbewustzijn, dan moet je eigenlijk

op een hele nieuwe manier gaan leren

leven. En zoals Abraham Hicks 

ook zegt:

 

 



 

“We know that words do not teach,

that only life experience teaches, but

the combination of life experience

coupled with words that define and

explain can enhance the experience

of learning—and it is in that spirit that

we offer these words.”
 

 



 

Ik kan je hoe dan ook niet in anderhalf uur

alles leren wat je moet weten.

Maar ik kan wel mijn best doen om wat ik

NU kan delen te delen en je te laten weten

wat een eerstvolgende logische stap is

als je meer wilt leren hierover.

En dat ga ik zo ook zeker doen.

 

 



 

Nu ga ik een aantal Ik BEN

Statements delen, waarbij ik de

eerste deel vanuit het perspectief

van het Mens-Bewustzijn en de

tweede vanuit het perspectief van

het Godsbewustzijn.

 



 

 

Ik ben een Mens. Ik word geboren en

ik ga dood. Mijn tijd om te ervaren en

te leven is beperkt.

 

 

 

 



 

Ik ben Bewustzijn dat op dit moment

deze fysieke ervaring heeft. 

Ik ga nooit dood. Ik ben ooit gecreëerd

en ik zal ooit terug smelten in de Bron

van waar ik vandaan kom als ik beslis

dat ik alles heb ervaren wat ik wil

ervaren en als ik 

weet wie ik BEN.

 



 

 

Ik ben schuldig. Ik kan keuzes

maken die een ander pijn doen, zowel

fysiek als emotioneel.
 

 

 

 



 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn

eigen overtuigingen, gedachten,

gevoelens en acties. 

Ik ben bevrijdt van alle schuld want

alles wat ik met andere creëer,

creëren we samen vanuit het

bewustzijn dat we ZIJN.

 



 

Ik ben 100% verantwoordelijk voor de

keuzes die ik maak en ik ben er voor

verantwoordelijk dat, als ik een ruimer

bewustzijn heb, dat ik andere keuzes

maak.

En de ander is dat ook.

 



 

 

Ik ben fout. 

Ik ben niet goed genoeg.

 

 
 

 



 

Ik ben perfect gecreëerd door de Bron. Alles

gebeurt om mij te laten zien en ervaren wie

ik werkelijk ben. En zoals deze mooie quote

van Panache Desai ook laat zien: 

“Every situation, no matter how challenging,

is conspiring to bring you into greater

          vibrational energy. Will you receive it?”

 

 



 

 

 

Ik ben niet waardevol. Ik heb niets

toe te voegen aan de wereld.

 

 

 

 



 

 

Ik ben onmisbaar voor het geheel.

God maakt geen fouten in Creatie. 

Ik ben perfect gecreëerd om mijn

unieke rol op aarde te vervullen.

 

 

 



 

 

Ik ben niet goed genoeg als ik pijn of

emoties heb. Ik druk pijn en emoties

weg of probeer ze “op te lossen.”

 

 

 

 



 

Pijn en emoties zijn een gift van Creatie.

Ze laten me zien waar ik overtuigingen

in mijn bewustzijn heb die iets creëren

wat ik liever niet ervaar. Als ik de

perceptie shift, dan zal de pijn en de

emotie en de situatie die op het oog

deze pijn en emotie veroorzaakt

         helemaal vanzelf uit elkaar vallen.

 



 

 

Ik ben een speelbal van mijn

omstandigheden. Mensen bepalen

wat er gebeurt en ik heb daar geen

invloed op.

 

 

 



 

Ik ben als gelijke ziel gecreëerd, gelijk

met alle andere zielen. Het verschil dat

mensen denken te zien is een illusie

van het ego. We leven in een systeem

dat is gecreëerd op basis van ego in

plaats van afgestemd op wie we

werkelijk zijn. 

 



 

We zijn als zielen allemaal even

krachtig.

Mijn keuze creëert en mijn keuze

heeft kracht. 

Mijn wil is Gods wil, als ik afgestemd

leef op Zijn waarheid dan ervaar ik

          niets dan Liefde en innerlijke

vrede.



 

Ik ben afhankelijk van andere mensen

voor het vervullen van mijn behoeftes.

Ik ben afhankelijk van de Bron/ God.

Dezelfde energie komt door iedereen

heen. Als ik vraag, dan wordt het

gegeven en de energie die aan de Bron

          ligt van al het leven bepaald hoe dit

bij me komt. 

 



 

Ik ben afhankelijk van mijn aardse

familie. Ik moet me aanpassen om

“erbij” te horen en mijn verlangens

vervuld te krijgen.

 

 

 



 

 

Als ik in afstemming met mijn Ziel ga

leven, dan trek ik mijn Soul Tribe aan.

De mensen die van me houden en me

supporten, EXACT om wie ik ben.

 

 

 



 

 

“Als je de massa volgt, dan verlies je

jezelf. Maar als je je Ziel volgt, dan verlies

je de Massa.

Uiteindelijk zal je Zielsfamilie verschijnen,

maar wees niet bang om door dit proces

heen te gaan.” Onbekend

 

 



 

 

Dit zijn maar een paar voorbeelden,

maar voel je het verschil tussen

deze 2 perspectieven?

 

 

 

 



 

 

Kun je voelen hoe veel rust en vrede

en liefde het brengt om te gaan leven

vanuit het Godsbewustzijn, vanuit de

werkelijke IK BEN die je BENT?

 

 

 



 

Zoals ik al zei is het een reis om de

shift te maken van het Mens-

Bewustzijn naar het Godsbewustzijn. 

Mijn spirituele ontwaking was 20 jaar

geleden en nog steeds leer ik iedere

dag bij.

 
 



 

Vanuit het Mens-Bewustzijn zijn we

pas goed genoeg als we dit hebben

bereikt of dat hebben bereikt.

Zelfs spirituele ontwikkeling kan het

ego “kapen.” Dat wordt ook wel het

spirituele ego genoemd.

 

 



 

Vanuit het Godsbewustzijn zijn we altijd

op exact de juiste plek in onze

ontwikkeling.

Ja, we zijn altijd aan het creëren en leren

en groeien, maar wat er nu is, is OOK

perfect want het is wat we zelf 

gecreëerd hebben, als deel van de 

ENE Bron van alle Creatie.

 



En als het iets wilt veranderen aan je

ervaring dan kun je dus nieuwe keuzes

maken.

Je stemt dan je overtuigingen, gedachten,

gevoelens en acties/ keuzes af op je

nieuwe verlangens en dan trek je de

situaties, mensen en omstandigheden

         aan die je nieuwe keuzes

weerspiegelen.



 

En daarin zijn geen onmogelijkheden. 

De shift zit in JOU. Zoals Rumi ook zei: 

 

“Yesterday I was clever, so I wanted

to change the world. Today I am wise,

so I am changing myself.”

 

 



 

Vanuit het Mens-Bewustzijn doen

mensen zaken om iets te “bereiken.”

Vanuit het Godsbewustzijn weet je

dat alles al aanwezig is in je

bewustzijn.

De dingen die je doet, doe je omdat je

die persoon BENT.

 



 

 

Je BENT simpelweg de persoon die in

ieder situatie voor liefde en

compassie kiest.

 

 

 

 



 

En daarmee verhoog je je eigen

bewustzijn en vanuit een ruimer

bewustzijn, trek je steeds makkelijker

mooie zaken aan. Zoals Thich Nhat

Nanh ook zei:

 

 

 



 

“In our consciousness, there are

many negative seeds and also many

positive seeds. The practice is to

avoid watering the negative seeds,

and to identify and water the positive

seeds every day.”

 

 



 

 

De vraag is dus waar jij voor wil gaan

kiezen.
Wat voel je dat helemaal past bij wie JIJ

bent?
Wat voelt als JOUW perfecte pad?

Wat zijn JOUW verlangens?
 

 



 

Als mensen vanuit liefde en vanuit het

Godsbewustzijn kiezen, dan zullen ze

altijd dezelfde keuzes maken, want

we zijn EEN.
Maar waar mensen niet hetzelfde zijn

is op het gebied van ego.
 

 



 

En wat er meestal gebeurt is dat

mensen hun eigen welzijn en dus de

keuze voor hun Ziel, opzij zetten voor

andermans ego (dus andermans pijn

en angst).
En kun je gokken wat we dan als

mensheid creëren?
 



 

 

Juist ja, angst en verdeeldheid.
 

En dat is dus de kunst van het Shiften

naar het Godsbewustzijn.
 

 

 



 

Om keuzes te blijven maken vanuit

Liefde, WAT een ander ook kiest.
En hun de space te geven om hun

keuzes te maken, WAT die keuzes ook

zijn.
OOIT zullen zij ook voor Liefde gaan

        kiezen, maar wanneer dat precies is,
daar heb je geen controle over. 



 

Maar als jij voor Liefde blijft kiezen, dan

zul je altijd omstandigheden

aantrekken die dat weerspiegelen. 
 

En zoals ik al zei: Dat leer je niet in een

dag.
 

 



 

Dat vraagt om dagelijks afstemmen

op de realiteit waar je naar verlangt. 
Het vraagt om iedere dag naar de

omstandigheden van je leven te kijken

waar je geen liefde en vreugde ervaart

en jezelf de vraag te stellen:
 

 



 

Wat is het in mij dat deze situatie

creëert? 

 

Wat GELOOF ik over mezelf en het

leven dat ik dit op deze manier ervaar?
 

 

 



 

En dan shift je die perceptie.
 

En HOE het dagelijks afstemmen en

het shiften van je perceptie precies

werkt, leer ik je dolgraag, stap voor

stap in de Magische Manifestatie

Scholen.
 



 

En als je net bezig bent op het pad van

het Shiften van je Mens-Bewustzijn

naar je Godsbewustzijn, dan zul je nog

HEEL vaak proberen om “controle” te

krijgen over jezelf, andere mensen en

omstandigheden.

 

 



 

En je zult op een steeds dieper

niveau gaan leren dat dat nooit werkt

en dat je altijd alleen maar energie

kost en dat er OOK altijd een

verandering nodig is op het niveau

van bewustzijn.

 

 



 

Zoals ik al zei: je zult op een hele

manier moeten leren leven.

 

Want leven vanuit het

Godsbewustzijn hebben we niet

geleerd op school. 

 



En dat is ook precies de reden dat ik

mijn Magische Manifestatie Scholen

heb opgericht.

Om je de tools, de kennis en de

handvaten te geven om alles te leren

wat je eigenlijk op school had moeten

leren, maar wat je niet geleerd is.

 

 



 

Je leert onder meer: 

*Hoe Bewuste Creatie werkt en hoe jij

de Creator van jouw realiteit wordt.

*Hoe je zelfsabotage en twijfel kunt

transformeren in zelfvertrouwen en

helderheid.

 



 

*Hoe je zware emoties kunt shiften in

Liefde.

*Hoe je keuzes kunt maken vanuit

Liefde.

*Je leert hoe je je ZielsMissie kunt

ontdekken.

 



 

 

*Je leert hoe je geld kunt verdienen met

je ZielsMissie.

*Je leert alles om op de meest krachtige

manier te kunnen co-creëren op aarde.

En nog veel en veel en veel meer.

 

  

 



En zoals ik al zei leer je dat niet in een

dag. Wat ik de afgelopen 7 jaar heb

geleerd is dat mensen vaak periodes

hebben dat ze zich aangetrokken

voelen tot deze content en dus mijn

werk en dat er periodes zijn dat ze

     voelen dat ze even wat andere

zaken willen ontdekken.



 

En dat is helemaal prima, want zoals ik

al zei is het een REIS om te leren

leven in afstemming met je Ziel.

 

En voor die reis zijn ervaringen net zo

belangrijk als kennis.

 



 

 

Daarom heb ik ook besloten om iets

heel bijzonders te doen voor als je

voelt dat dit ook de tijd voor jou is om

hier meer over te leren.

 

 



 

 

Ik heb namelijk besloten om nu

eenmalig een LIFETIME

lidmaatschap aan te bieden in plaats

van een JAAR lidmaatschap.
 

 

 



 

Zo kun je alle tijd nemen om jouw

ontwikkeling door te maken, helemaal

op jouw tempo. 
Je ontvangt in de Magische

Manifestatie Scholen toegang tot

        tientallen online programma’s en

online workshops.
 



 

Deze programma’s hebben enorm

veel waarde.
Natuurlijk levert het implementeren

van de kennis die je leert in de

Magische Manifestatie Scholen heel

veel op. 
 

 



 

Als je leert leven in afstemming met

wie je werkelijk bent, dan ga je een

innerlijke rust en een gevoel van

vervulling ervaren die je nooit eerder

hebt ervaren. 
En dat weerspiegelt zich in de rest

van je leven.
 



 

Je ervaart harmonische relaties.
Je mag iedere dag het werk doen wat

echt bij je past, in de vorm van je

ZielsMissie.
Je ervaart dat het leven ECHT voor je

zorgt en dat er eigenlijk geen tekort

          bestaat (alleen je eigen perceptie

van tekort)
 



Maar naast deze resultaten, had je hoe

dan ook letterlijk een groot bedrag

betaald als je al de programma’s die ik

in mijn Scholen aanbiedt live had

gevolgd. 
Toen ik het even snel uitrekende,

             kwam ik op meer dan

€15.000,00 uit.
 



 

Dat ga ik natuurlijk niet vragen, want

dat is veel te veel geld. 
Maar ik wil dit even goed uitleggen.

Want over het algemeen waarderen

mensen hun spirituele en

bewustzijnsontwikkeling nog niet op

een hoge manier.
 



Mensen geven veel geld uit aan

entertainment, kleding, vakanties, uit

eten en alle soorten “vluchtige”
bevrediging maar ze investeren

vaak nog veel te weinig aan het

ENIGE wat ECHT is en wat NOOIT

verdwijnt.
 



 

 

 

ZICHZELF: het bewustzijn dat

ze ZIJN.
 

 

 



 

Maar JIJ bent het meest belangrijke

en waardevolle wat er is en dat gaan

zien en leren verdient tijd, aandacht en

toewijding.
Daarom wil ik ook de tijd nemen om dit

goed uit te leggen. 
 

 



 

 

Als je terugkijkt over de afgelopen 10
jaar, probeer eens na te denken over

hoeveel je hebt geïnvesteerd

materiële en fysieke zaken 

 

 

 



 

En hoeveel heb je, in vergelijking

daarmee, geïnvesteerd in JOU? 

In jouw spirituele en persoonlijke

ontwikkeling?

Dat is interessant om over na te

denken toch?

 



 

Dit is ook geen “zoek het zelf maar uit”

online programma.

Naast de online content bieden we ook

super goede persoonlijke begeleiding in

dit programma zodat je het gevoel hebt

dat je de BESTE support hebt op het pad

             van je ZielsMissie/ bewuste creatie.

 



 

We bieden wekelijkse Q&A Coaching

Calls.

Er is een Facebookgroep beschikbaar.

En je krijgt ook toegang tot een online

Support groep die wekelijks online

samenkomt onder leiding van een van

de bewustzijnscoaches.

 



 

 

 

Normaal bieden we dit dus aan

voor €2497,00 per JAAR.
 

 

 

 



 

Maar ook dat ga ik nu niet doen.

Ik vraag OOK geen €2497,00 voor

het lifetime lidmaatschap.

En ik weet dat dit een beetje

“verkoperig” over kan komen. Maar zo

is dat niet bedoelt. 

 



 

Het kan zijn dat je wat weerstand ervaart

hierbij, dat is iets wat ik vaker zie.

Spirituele groei kan je namelijk geweldige

dingen brengen, maar het kan ook

spannend zijn.

Mensen weten graag waar ze aan toe

     zijn en duidelijkheid en

voorspelbaarheid is belangrijk.

 



 

Misschien ben je niet blij met wat je nu

in je leven ervaart, maar het voelt in

ieder geval veilig.

En je weet wat je hebt, maar je weet

niet wat je krijgt als je deze

bewustzijnsshift gaat maken.

 

 



 

Wat mensen eigenlijk proberen te

doen, is ze lopen constant weg van

zichzelf: van hun gevoelens, hun

verlangens en wie ze werkelijk zijn.

Dat doen ze onbewust.

 

 



 

Het geeft echter altijd alleen maar de

ILLUSIE van controle en veiligheid.

Echte en ware veiligheid en zekerheid,

vind je pas als je gaat ontdekken wie je

werkelijk bent en vanuit afstemming

           met je werkelijke zelf gaat leven.

 

 



 

 

In de Magische Manifestatie Scholen

heb ik er aan gewerkt om dit proces

van ontwikkeling zo veilig mogelijk te

maken.

 

 



We bieden goede begeleiding met de

wekelijkse Q&A’s en Supportgroep.

We bieden een veilige space door een

zero tolerance policy voor oordeel en

separatie. ALLES mag gedeeld worden,

maar vanuit een totaal respect voor

elkaar.

        We bieden een 30 dagen niet goed -

geld terug garantie.



 

EN nu bied ik dus eenmalig niet een

JAAR Lidmaatschap aan maar een

LIFETIME lidmaatschap om er voor

te zorgen dat we jou op de meest

krachtige manier kunnen helpen op

jouw spirituele reis.

 



 

 

 

En de investering is dus OOK geen

€2497,00.
 

 

 

 



 

Want ik wil de drempel zo laag

mogelijk voor mensen maken om echt

helemaal vanuit hun eigen waarheid

en de waarheid van Creatie te gaan

leven.

Ik voel in alles dat dat EXACT is wat

de wereld nu nodig heeft.

 



 

 
Dus de investering is nu geen

€2497,00 ex BTW maar 1497 euro
 

 

 

 



 

Je kunt je gelijk aanmelden via de link

die ik zo in de comments deel.

Voor 1497,00 krijg je LIFETIME

toegang tot alle content in mijn 4

Magische Manifestatie Scholen:

 

 



 

 

De School voor Wonderen.

De Geld is Liefde School.

De School voor Liefde & Verbinding.

En ZielsMissie School.

 

 

 



 

 

Maar ik kan me voorstellen dat dit

bedrag niet voor iedereen haalbaar is.

Daarom is het OOK mogelijk om in

termijnen te betalen.

 

 

 



 

 

Je kunt kiezen voor termijnen van 147

euro per maand OF zelfs voor

termijnen van 37,00 euro ex BTW per

maand.

 

 

 



 
Ik kan, zoals andere mensen geen

bonus aanbieden om het nog

aantrekkelijker te maken om met

toewijding aan jouw spirituele reis te

gaan werken, want ik geef hiermee

letterlijk ieder programma weg dat ik

        de afgelopen 7 jaar heb gemaakt.

 



 
Over IEDER onderwerp dat je tegen

kunt komen op het pad van jouw

ontwikkeling als de Bewuste Creator

van jouw realiteit heb ik de afgelopen

7 jaar een programma, workshop of

module gemaakt.

 



 

Ik denk dat dit grappig genoeg ook

een beetje symbool staat voor hoe

Creatie werkt en altijd klaar staat voor

ons. Alles waar we ooit naar hebben

verlangd, is al aanwezig.

Mensen hoeven alleen maar bereid te

gaan zijn om het te ZIEN.

 



 

Om hun perceptie te gaan shiften van

hun Mens-Bewustzijn naar het

Godsbewustzijn.

 

En om tegen zichzelf te gaan zeggen:

 

 

 



 

Ik BEN de meest Krachtige Creator

die er is. 

Ik BEN exact wie ik wil zijn.

Ik BEN degene die de meest

krachtige keuzes maakt voor zijn

leven en de mensheid.

 



 

 

 

Dat is mijn waarheid en er is geen

andere waarheid dan die waarheid. 

 

 

 

 



 

 

En ik nodig je met heel mijn hart uit om

je aan te melden voor mijn Magische

Manifestatie Scholen en om te gaan

leren creëren en leven vanuit dat

bewustzijn als dat met je resoneert. 

 

 



 

 

Zijn er nog vragen die ik kan

beantwoorden over de Scholen of

over de inhoud van dit programma?

 

 

 

 


