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Welkom bij  “PHURO !” Coaching ! 

Laat ik me even voorstellen, ik ben Wiena Robert en Phuro is mijn geesteskind, ik ben 
een prille veertiger met heel wat levenservaring en een jarenlange interesse in de 
menselijke psyche. Ik ben vooral begaan met het welzijn van de wereld en al zijn 
bewoners. Ik zie jullie namelijk het liefst allemaal gelukkig ! 

Daarom is Coaching mijn dada, mijn passie, mijn roeping, mijn ding ! 

 Wat betekent de naam “PHURO” en waar komt het vandaan ? 

PHURO, is een complete mantra die Sri Haidakhan Babaji een guru uit India aan 
zijn leerlingen heeft gegeven. De mantra betekent : “Wees geïnspireerd !” 

PHURO moedigt ons bewustzijn aan : “Word wakker ! Ga ervoor !” 

In welke situatie je je ook bevindt, blijf vastberaden doorgaan ! 

Denk niet dat je altijd in duisternis zult blijven ! Zoals een bloem altijd de weg vindt 
uit de duisternis en groeit naar het licht, zo zal ook jij tot volle wasdom komen en 
jouw licht uitstralen naar deze wereld ! 

Wees geïnspireerd door het NU en focus op de Godheid binnenin je. 

 

Ruim 20 jaar is de universele boodschap van Babaji zijnde : waarheid, eenvoud, liefde 
en dienstbaarheid aan anderen de rode draad doorheen mijn leven. 

Je hoeft hiervoor niet naar de top van de Himalaya te reizen en gaan mediteren in een 
grot. Hoe kunnen we deze boodschap vertalen in ons alledaags bestaan, hier en nu, te 
midden van alle uitdagingen ? 

Eenvoudig : focus op het vinden van je ware zelf, wees volledig geconcentreerd, 
vastberaden om jouw doel te bereiken ! Vastberaden om anderen te inspireren ! 

Wij  zenden onafgebroken vibraties en energie uit door de woorden die we gebruiken, 
door de gedachten  die in ons hoofd spoken en door een pallet aan emoties waarmee 
we deze overvloedig spijzen. 

Om echt vooruit te kunnen gaan dienen we bij onszelf te onderzoeken welke vibratie 
wijzelf uitzenden, welke energie wijzelf de wereld insturen. 

Jouw geest is voortdurend bezig met denken, met het scheppen van problemen , het 
piekeren om wat er nog staat te gebeuren of met te mijmeren om het verleden. 



 

 

Als je je bewust bent van jouw negatieve gedachten en gevoelens is dat al de eerste 
stap in de goede richting, maar hoe verander je gedachten ? Want die negatieve 
gedachten zijn net als koekjes, je neemt er één maar voor je het weet heb je het hele 
pak leeg ! 

We krijgen ook te maken met aanvallen van buitenaf : mensen die van jou 
verwachten dat je zus en zo reageert of dit en dat doet….er wordt voortdurend aan jou 
geduwd en getrokken. 

Het gevolg kennen we : we voelen ons op een bepaald moment “leeg”, zonder energie. 
We zijn het spoor bijster, weten niet meer wat we willen of wie we zijn, komen in rare 
situaties terecht en vragen ons af hoe het zover is gekomen ? 

Voor de buitenwereld dienen we bijna perfect te zijn, falen wordt weinig of niet 
getolereerd, een drang naar ontdekking, mysterie en groei wordt de kop ingedrukt : 
“Ach wat maak jij jezelf toch iets wijs, dat lukt nooit, wat als het de mist indraait…” 
Herken je al deze vooroordelen ? 
Door onze drang naar zekerheid en onze angst om te falen blijven we immobiel en 
vermijden we om risico’s te nemen. Het oude vertrouwde sluit ons af voor alle groei. 

Als je volledig in jezelf gelooft, valt niets buiten je mogelijkheden. Zoek geen reden 
buiten jezelf om iets niet te doen dat je graag wil…Doe het ! 

Het is mijn taak jou te helpen herinneren tijdens jouw weg dat JIJ de kapitein 
bent van jouw schip, de man of vrouw aan het roer. 

Heb je al die tijd het stuur overgelaten aan iemand anders die jouw schip 
programmeerde voor een totaal andere koers dan diegene die voor jou bestemd is ? 

Heb je al die tijd jouw schip doorheen een dikke mistsluier geloodst waardoor jouw 
zicht beperkt was en je niet juist wist waar je heen ging ? 

Hebben de vele woelige waters jouw schip stuurloos gemaakt ? Dobbert het ergens 
gehavend rond ? Getekend door de strijd ? 

Heb je het schip overladen met nutteloze ballast waardoor het amper vooruitkomt ? 

Ik help jou de stille waters te herkennen waardoor je gemakkelijk heen kan varen, 
zonder weerstand. 

Ik reik jou een nieuwe lens aan waardoor je een klare kijk krijgt op waar je bent en 
heen gaat. 

Ik klim met jou het arendsnest in, waar je een compleet overzicht hebt over wat er 
met jou en rond jou gebeurt. Alles zo vredig en kalm hierboven… Je denkt waarom 
ben ik hier voorheen nog niet geweest, van hieruit lijk ik wel alles te weten ! 



 

 

****** 
 
 
Een probleem kun je pas echt oplossen als je het onder ogen durft te zien. Zolang wat 
je gelooft of wat je voelt, diep verborgen blijft in jouw onbewuste, zal je met triggers te 
maken krijgen van deze schaduwzijde en er steeds mee geconfronteerd worden. 
Tenzij je beslist om niet meer jouw hoofd in het zand te steken ! Het is aan jou om je 
bewust te worden van al de beperkingen die jou tegenhouden om gelukkig, succesvol 
of gezond te zijn ! 
 
Soms zijn deze beperkende gedachten en overtuigingen zelfs helemaal niet van jou. Je 
kreeg ze mee van jouw ouders, leraars, vrienden of vijanden. Dat kan een gevoel zijn 
van nooit genoeg te zijn, steeds hard te moeten werken om goedkeuring te krijgen, 
het kunnen gedachten zijn dat je helemaal niet waard bent om iets te bereiken, het 
lijstje kan eindeloos doorgaan…we sleuren al te vaak de overtuigingen van anderen 
mee, die als we eerlijk zouden zijn tegen onszelf, ons niets opbrengen. Ze houden ons 
enkel tegen datgene te bereiken dat we zelf willen. 

Heb je het gevoel dat je de wereld op jouw schouders meedraagt ? Heb je jezelf zo weg 
gecijferd dat je enkel nog een dumpplaats bent voor de problemen van anderen ? Wil 
je eigenlijk “genoeg” roepen maar ga je ondertussen door met die olifant op je rug ? 

Loslaten van zorgen, verdriet, haat, wrok en angst maakt terug heel wat ruimte vrij 
om nieuwe, gezonde keuzes te maken en je terug te oriënteren op jezelf. 

Veel van deze ballast kan de vuilbak in als je beseft dat het enkel jezelf ontrieft. Je 
hebt controle over je eigen gedachten, gevoelens, en gedrag. Anderen veranderen of 
de omstandigheden rondom jou proberen te controleren is nutteloos. Als je ervoor 
kiest om aan jezelf te werken zal je merken dat je vlug het roer terug in handen kunt 
nemen en zelf de richting kunt kiezen die je uitgaat. 

De hulpmiddelen die ik je als coach kan aanreiken zijn echt eenvoudig toe te passen. 
Misschien hebben ze wel wat tijd nodig en inzet van jou, maar je zal stap voor stap 
vooruitgang maken en merken dat bewust in het leven staan echt niet zo moeilijk is ! 

****** 

Het probleem met persoonlijke groei is dat het niet uitmaakt hoeveel cursussen of 
workshops je volgt, bij welke praatgroepen je bent, of welke boeken je leest over 
leiderschap, geluk enz…, als jouw geest steeds dezelfde gedachten blijft denken als 
altijd of het meest van de tijd dan zal je nooit bereiken wat je wil. 

Je dient negatieve gedachten of misschien anders gezegd : niet productieve 
programmering/conditionering uit te wissen en te vervangen door positieve, 
helpende programmering die in lijn ligt met wat je in je leven wenst. 

De meeste mensen hebben al meer dan 150.000 keer in hun leven “neen” gehoord of 
één of ander equivalent ervan : je kunt dat niet, je hebt er geen talent voor, het is niet 



 

 

jouw ding of stijl, rijke mensen zijn slecht, je bent een klungel, enz… Dit alles bepaalt 
jouw zelfbeeld en wordt een groot deel van jouw gepraat tegen jezelf. Op deze manier 
houdt het zichzelf in stand en wordt het een vicieuze cirkel van negatief denken (ego-
denken). 

De meeste van ons hebben zo’n 60.000 à 70.000 gedachten per dag !!! Meer dan 70% 
van deze gedachten zijn repetitief, negatief en aangeleerd (=geconditioneerd) !!! 

Je wordt wat je denkt ! 

Vergelijk het met een computer : de programmering dicteert wat er uit komt ! De 
meesten van ons zijn zich echter niet bewust van hun negatieve zelfpraat, het creëert 
hun levensomstandigheden onbewust. Word wakker ! Verander van zender ! 

Hoe je succes of falen zelf bepaalt 

PROGRAMMERING : wat je aangeleerd, getraind, geconditioneerd bent (acceptatie 
of afstoting, beloning of straf enz) wordt jouw => 

GELOOF : wat jij denkt dat waar is, “jouw” waarheid is zeer persoonlijk. In 
werkelijkheid zijn het gedachten die je altijd maar weer en weer denkt en die jij als 
waarheid aanvaardt. Geloof wordt dus jouw => 

VERWACHTINGEN/HOUDING : hoe jij bepaalde dingen/situaties/mensen ziet 
of  hoe jij tegen bepaalde dingen/situaties/mensen staat in jouw leven worden jouw 
=> 

GEVOELENS : jouw emoties over dingen, situaties, mensen, gebeurtenissen, 
gedachten beïnvloeden jouw => 

ACTIE/GEDRAG : hoe jij je gedraagt, wat je zegt, lichaamsgedrag, alle acties en 
reacties, klein of groot ! 

Zetten we dit nu in omgekeerde volgorde dan kan je stellen dat : 

Actie/gedrag zijn het gevolg van gevoelens, gevoelens zijn het gevolg van 
houding/perspectief/verwachtingen, deze zijn dan weer het gevolg van jouw geloof en 
overtuigingen, deze zijn dan weer het gevolg van programmering. 

Deze cyclus regeert jouw leven !  

 

****** 
 
 
 



 

 

“Iedere transformatie begint met een intens, vurig verlangen om getransformeerd 
te worden” 

  
Neville 

 
Jouw verlangen is de katalysator voor groei. Het maakt dat je jouw huidige realiteit 
wil aanpassen, een pijnlijke situatie wil ontgroeien, een droom naar jou wil 
toetrekken. 

Het verlangen is onze motivatie tot verandering. Er is een zaadje geplant dat je wenst 
te zien groeien. 

Ieder verlangen dat je ooit geuit hebt of niet geuit, op een positieve of negatieve 
manier is een vraag aan het universum, een kosmisch order. Wanneer je op de juiste 
manier zou vragen, zou ieder verlangen vervuld kunnen worden in een mum van tijd, 
maar je laat je leiden door wat je in jouw wereld ziet : angst, haat ,vertwijfeling, 
limitaties en gebrek, en jij besluit dit te aanvaarden als waar. Niets staat er tussen 
jouw hoogste ideaal van jezelf of jouw hartenwens dan jouw eigen angst en twijfels. 

We hebben reeds alles in ons om succesvol, gelukkig en gezond te zijn, we hebben van 
nature uit innerlijke hulpmiddelen ter beschikking : onze verbeelding, focus, 
gedachten, woorden, emoties, gevoelens, we zijn het enkel verleerd om deze 
hulpmiddelen, die eenieder van ons heeft, correct te gebruiken. 

Status quo kun je enkel voorkomen door “out of the box” te denken, je gevoelens als 
GPS te gebruiken en je bewustzijn te verruimen door andere, nieuwe ervaringen op te 
doen. Buckminster Fuller zei : “de beste manier om de toekomst te voorspellen is 
door haar zelf te scheppen”. 

Verlangen betekent : je bent (nog) niet wie of waar je wil zijn of wat je wil hebben, 
maar het betekent ook dat het niet ver verwijderd is. Als je het verlangen laat groeien 
tot het een obsessie wordt, zal het alle andere ideeën uit jouw bewustzijn verbannen. 
Als het jouw verlangen is om rijk te worden, dien je eerst rijk te zijn in jouw 
bewustzijn. Je dient jezelf te kunnen overtuigen, te geloven en te weten dat je het 
hebt, ook al lijkt niets of niemand in jouw omgeving dit te ondersteunen ! 

****** 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Wat ook jouw leeftijd is, jouw vorming of jouw opvoeding, waarvan je bent 
gemaakt is vooral ongebruikt potentieel.” 

George Leonard 
 

Jouw verbeelding is één van jouw belangrijkste hulpmiddelen om jouw gewenste 
realiteit te creëren. Het bevat werkelijk alle mogelijke versies van jouw realiteit die er 
bestaan in het hier en nu ! Je kan het als een oneindig veld van mogelijkheden zien. 
Leer dit veld te gebruiken ! 

Door jouw aandacht te richten op wat je wil of verlangt, kies je de realiteit die je 
wenst te ervaren. Jouw focus betekent dat je je energetisch verbindt met datgene 
waar je jouw aandacht op richt. Maar dat wil niet zeggen dat jouw wens hierdoor 
gemanifesteerd wordt, we ontbreken nog de activerende factor : onze gevoelens. Zij 
zijn als het ware de brandstof die ons de nodige energie geeft om ons doel te bereiken. 
Zonder de juiste gevoelens zou de droom, het verlangen maar een hoopvolle gedachte 
of droom blijven. Ze blijven “mogelijkheden” als we er blijven aan denken, ze worden 
pas echt als we “vanuit” hen denken. Op onze emoties komen we later terug. 

De andere reden dat niet alles wat je je inbeeldt werkelijkheid wordt of anders gezegd 
de reden dat ze niet zichtbaar zijn voor jou in jouw realiteit is omdat ze niet “in tune” 
zijn of synchroon met wat we erover geloven. Het verlangen kan de deur openen, 
jouw negatief oordeel of wat je denkt dat waar is, kan de deur terug sluiten. Wat 
plaats jij zoal achter de woorden “Ik ben…? Wat denk je overwegend over jezelf ? of 
zeg je : ik wil wel MAAR…Vanwaar komen deze assumpties en zijn ze waar? Ze zijn 
waar als we erin geloven ! 

We selecteren of kiezen en ontvangen specifieke versies van de realiteit door ons 
geloof erin. We kiezen en ontvangen door 100% te vertrouwen in “wat we weten dat 
zo is”, op ieder moment geloven we wel IETS ! 

Jij als de architect van jouw eigen leven, kan de realiteit ervaren waarnaar je zo 
verlangt net zoals de architect het huis kan zien zoals hij het in zijn visie of 
verbeelding gemodelleerd heeft. 

Als je een verlangen hebt en onmiddellijk in actie zou schieten, meteen zou beginnen 
“bouwen” zonder plan, dan kies je voor de harde weg. Focussen op verandering van 
gedrag om tot het gewenste resultaat te komen vergt meestal veel discipline, 
herhaling en wilskracht. Bij de minste storm kan je bouwsel instorten en kan je 
ontmoedigd raken. Als je een plan hebt (visie) kan je je acties terug bijstellen. 
Mocht je andere aspecten van jezelf zoals je zelfconcept en geloofssystemen eerst 
aanpassen, zouden je inspanningen sneller effect hebben ! 

****** 

 

 



 

 

“Ik heb besloten gelukkig te zijn, omdat het goed is voor mijn gezondheid” 

Voltaire 
 

Van zodra de architect (jij) zijn plan (visie) op papier heeft gezet, kan het huis worden 
gebouwd. Hij zal hiervoor de hulp inschakelen van de bouwers en hij zal op zoek gaan 
naar de meest bekwame vakmannen om de job uit te voeren. Wel de bouwers van 
jouw realiteit zijn jouw emoties ! Iedere keer dat de bouwer afwijkt van zijn plan, zal 
zijn bouwsel aan wankelen worden gebracht. Dan komen de negatieve emoties te 
voorschijn ! 

Emoties kunnen je vooruithelpen of juist tegenhouden. Jouw emotionele reacties zijn 
het resultaat van wat je gelooft dat waar is en van waar je op dat moment de meeste 
aandacht op richt. Ze lijken ons te overkomen, lijken het gevolg te zijn van een 
bepaalde situatie. Voor velen onder ons zijn ze oncontroleerbaar en we zeggen 
vlug  “Dat is nu eenmaal zoals ik ben, ik kan het niet helpen, ik kan dat niet 
veranderen”. 

Per dag switch je duizend maal van de ene gedachte en emotie naar de andere zonder 
je je hiervan bewust te zijn. Zo’n wissel noemen we ook wel een shift in  het Engels. Je 
neemt als het ware iedere keer opnieuw een andere “staat van zijn” aan. Je voelt je 
prettig of juist niet prettig, boordevol energie of juist lusteloos, blij of boos. Wat we 
vaak niet weten is dat onze negatieve gedachten en emoties onze kracht wegnemen. 
De eerste stap is dus dat we ons bewust moeten worden van deze emoties. 

We zijn het echter gewoon om ongewenste gevoelens weg te moffelen. We 
onderdrukken onze emoties en doen alsof ze niet bestaan. 
Wat we eigenlijk doen is vergelijkbaar met een snelkoker. We zetten onszelf “onder 
druk”, proberen angstvallig het deksel dicht te houden en zolang we gevoelens niet 
loslaten blijven deze opgeborgen in ons onbewuste. In onze pogingen om onze 
angsten en frustraties niet onder ogen te zien proberen we te ontsnappen door : tv te 
kijken, alcohol te drinken, drugs te gebruiken of nemen we een cocktail aan 
medicijnen die ons lam leggen. 
We raken in een vicieuze cirkel, we wenden steeds meer onze aandacht af van onze 
emoties. De druk in onszelf wordt zodanig groot dat we ofwel op een gegeven 
ogenblik “ontploffen” of we maken onszelf letterlijk ziek. 
Zolang we onze emoties niet loslaten zullen ze zich blijven opstapelen in onze geest en 
ons lichaam, en zal wie je werkelijk bent diep verborgen blijven. 

Negatieve emoties maken dat je minder helder gaat denken, minder efficiënt 
beslissingen gaat nemen en minder duidelijk gaat communiceren. Ze zijn ook echt 
slecht voor het goed functioneren van je lichaam : er treedt verminderde 
lichaamscoördinatie op en er is hogere kans op hoge bloeddruk en hartziekten. 

Angst en verdriet  zijn bv grote energievreters. Ze zijn de demonen die jouw 
energielevel verlagen ! Je kan soms een zwaarte voelen, je hebt donkere gedachten, 
kortom van kracht is er geen sprake. Deze emoties kunnen je immobiliseren. Zeg 
maar enkele woorden luidop en voel wat ze betekenen : Ik kan het niet, ik ben een 



 

 

loser, ik voel me machteloos, ik heb hartzeer, och arme ik, ik voel me verraden, ik wil 
hier ontsnappen, ik ben in paniek, ik twijfel… 

Blijf je te lang stilstaan bij deze emoties dan geef je je controle over aan anderen want 
je hebt zelf te weinig energie. Je voelt je een slachtoffer en je vindt het onmogelijk om 
dit te veranderen. 

Bij woede heb je al wat meer energie voor handen maar deze gebruik je meestal of 
overwegend om controle te houden over anderen. Misschien denk je wel dat je sterk 
bent als je bv gemeen bent, op wraak belust bent of gefrustreerd bent maar dat is 
helaas niet waar ! 

Positieve emoties zijn diegenen die ons energie geven en ons goed laten voelen over 
onszelf ! Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor : verbeterde prestaties, grotere 
creativiteit en probleemoplossend vermogen, flexibel denken, verbeterd geheugen en 
verhoogde immuniteit tegen ziektes. 

Heb jij ondertussen al besloten welke bouwvakkers jij zal toelaten om jouw huis te 
bouwen? De positieve emoties die je goed laten voelen en die parels kunnen 
scheppen, of de negatieve emoties met chaos en verwarring tot gevolg? 

Leer voortaan jouw gevoelens te gebruiken als GPS. Merk je dat er negatieve 
gevoelens opborrelen dan weet je dat je afwijkt van de route (je focussen op wat je 
niet wil met negatieve emoties als resultaat) of er is een blokkade op de weg naar 
jouw doel (je focussen op wat je wil maar er zijn nog gedachten en geloofssystemen 
die in de weg zitten, met negatieve emoties als resultaat). 

Misschien denk je wel : hoe kan ik me in godsnaam goed voelen als ik verdrietig ben 
of geïrriteerd ? Wel eigenlijk kunnen we er bewust voor kiezen, met een beetje 
oefening kun je leren die positieve gevoelens zelf op te roepen ! 

****** 

In een recente aflevering van “The Big Bang Theory” ging het gekke hoofdpersonage 
Sheldon met vrienden bowlen. Ze speelden een competitie en in hun tegenpartij zat 
er een man die Sheldon werkelijk haat door een stom voorval uit het verleden. 

Terwijl Sheldon nog steeds wroet met gevoelens van haat, wrok en irritatie voor die 
persoon, laat het die man (Wil Wheaton) werkelijk koud wat Sheldon denkt. Sheldon 
steekt zijn walging voor deze persoon niet onder stoelen of banken en meldt terloops 
dat hij een website heeft opgericht om deze persoon te boycotten. Hieronder volgt de 
originele conversatie : 

Wil Wheaton: You’re not still carrying a grudge because I beat you at that card 
tournament, are you? 



 

 

Sheldon Cooper: I’m the proud owner of wilwheatonstinks.com, .net and .org. What 
does that tell you? 

Wil Wheaton: It tells me that I am living rent-free right here. (Points at Sheldon’s 
head) 
 

Bang ! Big Bang ! Ik begon me af te vragen wie of wat er uit het verleden nog in mijn 
hoofd woont die ik eigenlijk de toegang had moeten weigeren…Wie laat ik nog steeds 
toe om in mijn geest rond te dwalen, mijn gedachten te domineren ? Wie of wat laat 
ik toe mijn emoties te controleren en mijn innerlijke vrede te verstoren ? Wie of wat 
laat jij gratis in jouw hoofd wonen ? 

Soms herspeel je diverse keren in jouw hoofd wat er in het verleden is gebeurd. Je 
herbeleeft dan keer op keer de pijn, het leed dat de persoon jou heeft aangedaan. 
Misschien begin je weer te huilen of word je boos. En dan komen de bedenkingen : 
had ik maar dit of dat gedaan, of zus of zo gereageerd ! 

Wel volgende keer als jouw gedachten afdwalen naar een persoon of gebeurtenis uit 
het verleden waar je nog steeds heftig emotioneel op reageert, speel dan een ander 
scenario af in jouw hoofd. Opgekropte, niet geuite woede bijvoorbeeld, laat die er nu 
maar uit en zeg wat je werkelijk had willen zeggen tegen de persoon deze keer ! Zeg : 
“Stop ! Ik laat jou niet meer toe om mijn innerlijke huis op stelten te zetten !” Creëer 
het scenario waar jij vrede mee kunt nemen en laat dan los ! (Roep hulp in van een 
counselor of persoon die je vertrouwt als het om traumatische gebeurtenissen gaat, 
deze mensen kunnen jou hierin begeleiden en zorgen voor een veilige omgeving voor 
jou die toestaat om alles te herbeleven.) 

Alle emoties en gedachten zijn energie, je zou kunnen zeggen dat de negatieve 
gevoelens enkel energie is die jij op een verkeerde manier hebt gebruikt ! We plaatsen 
vaak onze focus en onze intenties op dingen die helemaal niet goed voelen, ze 
gaan ons gevoel van welbehagen verstoren, ons energielevel naar beneden halen en 
als je ze lang en diep genoeg verstopt, ziekte veroorzaken in ons lichaam ! 

De enige die de teugels vast heeft ben jij ! Waarom ga je dan niet de richting uit die 
jou goed doet voelen ? Als je merkt dat negatieve gevoelens opborrelen, wees je er dan 
van bewust, voel je zeker niet schuldig dat je je zo voelt maar zie het als een kans om 
nu jouw focus en intenties recht te zetten of kenbaar te maken voor jezelf. En als jouw 
innerlijke huis niet meer verstoord wordt door de hooligans uit jouw verleden, heb 
je genoeg plaats om al het goede toe te laten in jouw leven ! 

 

****** 

 



 

 

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it 
fate.” 

Carl Jung 

Je hoeft jouw gedachten niet allemaal grondig te onderzoeken om problemen op te 
lossen, dat zou leiden tot overdenken en jou te veel gefocust houden op het probleem 
in plaats van op de oplossing. 

Als je bij jezelf kan opmerken hoe je je voelt over het probleem en het gevoel kan 
loslaten onmiddellijk ter plaatse dan zou het kerngeloof dat hiermee gepaard gaat 
spontaan beginnen op te lossen. Wanneer je de emotionele lading die het probleem 
met zich meebrengt loslaat, wanneer je jouw lichaam van dat gewicht verlost, van die 
pijn verlicht, dan snijd je als het ware een koord door tussen jou en het probleem. 

Jouw onbewuste verstopt vaak pijnlijke emoties, deze komen dan vast te zitten in 
jouw lichaam, meestal op de plaats of het orgaan waar je pijn hebt! Als je een 
bekrompen, angstig of zwaar gevoel hebt ; als je helemaal niet meer tot rust kan 
komen, of niet meer weet hoe “ontspannen zijn” werkelijk voelt, zou het kunnen zijn 
dat jouw onbewuste een “muur” heeft gebouwd (een soort verdedigingssysteem) rond 
jouw hart, en geloof me : het kan hierin heel creatief zijn ! 

Het kan uit éénder welk materiaal zijn gemaakt  dat je je kan inbeelden of waar je een 
voorkeur voor hebt : hout, steen, vuur, rotsen ! Mijn hartmuur was een gigantische 
skyscraper uit hulst ! In de Middeleeuwen werd deze stekelige plant gebruikt om 
iedere toegang tot het kasteel te blokkeren ! 

Die oude vastzittende emoties loslaten kan pijnlijk lijken, maar wat veel pijnlijker is, 
is jou eraan vastklampen, wat veel pijnlijker is, is jouw weerstand tegen het loslaten. 

Je kan rechtstreeks vragen aan jouw onbewuste of je verstopte emoties hebt. Als je al 
heel intuïtief bent, kan je gewoon rustig innerlijk een vraag stellen en wachten tot het 
antwoord in je opkomt, als dit niet het geval is dan kan ik je een eenvoudige spiertest 
en de emotie code tabel van Dr. Bradley Nelson aanraden (schrijver van The Emotion 
Code). Ik heb de chart vertaald, je kan de nederlandse vertaling op aanvraag bekomen 
op info@phuro.be ! 

Dr. Nelson werkt met een kinesiologische test (spiertest) die al een ruime tijd wordt 
gebruikt in mental coaching en ook in de alternatieve geneeskunde. Ons lichaam 
heeft een geheugen, omdat vroegere ervaringen geregistreerd worden door de 
neuronen en de cellen van de weefsels, zenuwen en spieren. Via zo’n spiertest 
communiceer je met het bewustzijn van je lichaam, en heb je toegang tot zijn 
geheugen. Het spreekt rechtstreeks het lichaam aan zonder beïnvloed te worden door 
ons ego, die werkelijk alles in vraag stelt, die de eeuwige twijfelaar is. Onze onbewuste 
geest (bewustzijn van je lichaam) die eigenlijk één grote database is, weet het 
antwoord, je kan het volledig vertrouwen ! 



 

 

Een positief statement, de waarheid of een congruente boodschap zal het lichaam 
voorwaarts doen buigen bij een balanstest of sterk doen reageren bij een armtest of 
zelftest. (JA antwoord) Een negatief statement, een leugen of incongruente 
boodschap zal het lichaam achterwaarts doen buigen bij een balanstest of zwak 
reageren bij een armtest of zelftest. (NEE antwoord) 

Jouw intentie is een krachtige vorm van gedachten energie. Het is mogelijk om 
vastzittende emoties los te laten met de kracht van jouw intentie alleen. De intentie 
en de beslissing om de vastzittende emoties los te laten NU is werkelijk het 
belangrijkste deel ! 

Magneten VERGROTEN letterlijk de kracht van jouw intentie, dus ze zijn een handig 
hulpmiddel om de klus te klaren ! Er zijn inmiddels goede en krachtige 
lichaamsmagneten op de markt die bij massage worden gebruikt, of om bepaalde 
lichaamsklachten lokaal te verminderen. 

Op de magnetische strip van een kredietkaart staan een heleboel gegevens, wanneer 
je deze te dicht bij een magneet houdt, verwijdert deze mogelijk alle gegevens van de 
kaart en wordt de kaart onbruikbaar. Een vastzittende emotie loslaten door middel 
van jouw intentie en de lichaamsmagneet is vergelijkbaar met het verwijderen van de 
gegevens van de bankkaart. Ze zijn in één keer voorgoed verdwenen ! 

Wanneer je negatieve emoties ervaart, grijp dan jouw kans om deze los te laten zodat 
er ruimte vrijkomt om jou te focussen op wat je wil en op wat jou vreugde brengt ! 
Het kan jou wat tijd kosten om de muur rond jouw hart af te breken, misschien 
negeer je al lange tijd de signalen die jouw lichaam jou geeft en negeer je die 
vervelende emoties. Maar uren of dagen nadat je een emotie hebt losgelaten kan je 
plots herinnerd worden aan een situatie, plaats of persoon die achter de pijn zat en 
waar je nu bewust kunt naar kijken, zonder angst ! 

De zware steen is verwijderd en de ballon kan nu terug opstijgen ! De emotie is 
bewust herkend en verwijderd in plaats van te zijn opgeslagen als ziekte of pijn in 
jouw lichaam. Jouw geest zal terug vredig zijn ! 

****** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“At the moment of commitment, the universe conspires to assist you” 

Goëthe 
 

Er zijn geen oorzaken buiten jouw staat van zijn. Niets bestaat voor de mens behalve 
door het bewustzijn dat hij er van heeft. Alleen onze staat van zijn is belangrijk niet 
de omstandigheden. Alles hangt af van jouw houding tegenover jezelf, dat wat je niet 
aanvaardt als zijnde waar over jezelf kan je niet in deze wereld ontwaken. 

Iedere situatie is neutraal, tot jij er mening aan geeft, positief of negatief, volgens 
jouw staat van zijn, de vibratie van jouw wezen.  Alleen wanneer je dit in 
overeenstemming brengt met wat je werkelijk wil zal je het gemanifesteerd zien in 
jouw wereld. Wanneer we zien en voelen zoals de persoon die we willen worden, 
worden we werkelijk de persoon die we willen worden. 

Mochten we geen vrije wil hebben, zouden we niet de vrijheid hebben om aan het 
leven onze unieke expressie te geven. We kiezen zelf de richting die we uitgaan in ons 
leven en of we dit positief of negatief invullen. Het universum geeft ons enkel dat 
terug dat wijzelf toestaan en toelaten in ons leven. 

Weet dat je werkelijk krijgt waar je om vraagt. Vergelijk het niet met een drive-in 
restaurant dat regelmatig orders door elkaar haalt of een deel van je bestelling 
vergeet. Weet dat het universum nooit verkeerd is maar dat wij het order verkeerd 
plaatsen ! Er zijn een heleboel redenen waarom we niet gemanifesteerd zien waar we 
om hebben gevraagd. Was het smeekbede van jouw kant ? Een gebed om medelijden 
te hebben ? Was jaloezie de drijvende kracht ? Was het minachting of haat ? Twijfel 
en angst ? 

Onze gedachten en gevoelens zijn steeds onze belangrijkste aanwijzers. We kunnen ze 
positief of negatief hebben gebruikt, bewust of onbewust. We blijven ten allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor dat wat we in ons leven zien. Ieder moment van de dag 
denken we wel iets, voelen we wel iets, geloven we wel iets. We creëren voortdurend, 
of we ons daar nu bewust van zijn of niet. 

Wat je uitzendt, krijg je terug. Dat is wat de wet van aantrekkingskracht is. Gelijken 
trekken elkaar aan. We willen dat na de plaatsing van ons kosmisch order, het correct 
wordt uitgevoerd en tot bij ons komt. Laten we een boemerang uitgooien ! 

Vooraleer je jouw boemerang weggooit, stil je je geest en kom tot rust. Wat is het dat 
je werkelijk wil ? Waar verlangt jouw hart naar ? Probeer een zo gedetailleerd beeld 
voor ogen te krijgen. Schrijf jouw verlangen op één kant van de boemerang. Je hebt 
nu jouw order opgeschreven, je hebt de gewenste realiteit geselecteerd. 

Mocht je nu jouw boemerang uitgooien zonder je bewust te zijn van de staat van zijn 
(vibratie van jouw gedachten en gevoelens) waarin je je bevindt, dan kun je gissen 
naar de uitkomst. Misschien gebeurt er iets waarvan je denkt: “hoe ben ik hier nu in 
terechtgekomen ?” of “dat moet mij weer overkomen !”. Onthoud dat er steeds 
overeenstemming dient te zijn tussen het vragen en het ontvangen ! 



 

 

Keer nu de boemerang om en schrijf het gevoel op waarmee je jouw order wil 
plaatsen. Match de emotie aan het verlangen dat je de wereld instuurt en geloof dat je 
reeds hebt wat je verlangt. Aanvaard het en laat het toestaan om tot jou terug te 
komen in de materiële wereld ! 

Probeer het positieve focuswiel in gang te houden. Omring je met mensen en objecten 
die je voortdurend herinneren aan jouw nieuwe realiteit. Als je single bent 
bijvoorbeeld en je wenst de liefde naar jou toe te trekken, dek dan de tafel voor 2 
personen i.p.v voor jou alleen. Zo geef je een krachtig signaal dat je klaar bent om de 
gewenste realiteit te ontvangen. Deze kleine acties met de juiste intentie geven wel 
degelijk resultaat ! 

Wanneer je je positief focust op je doel, zal je meer opmerkzaam zijn voor de 
mogelijkheden die zich zullen aanbieden, je zal merken dat er meer synchrone events 
gebeuren en je zal personen en objecten naar jou toetrekken die jou dichter bij jouw 
doel brengen. Wees alert zodat je deze signalen niet mist en gepaste actie kunt nemen 
! 

Wanneer niets in jouw omgeving er op wijst dat er zich veranderingen plaats vinden, 
raak dan niet ontmoedigd. Het is belangrijk dat je trouw blijft aan jouw visie, ook  al 
is het nog niet zichtbaar en tastbaar in de wereld. 

Start met een gelukkig gevoel vandaag ! Zet het positieve focus wiel in beweging ! 
Concentreer je op positieve gedachten ! Door een negatieve focus en negatief gevoel 
blijf je in een negatieve spiraal en trek je steeds meer situaties aan die jouw angsten 
bevestigd zien. 

Wil je op een correcte manier jouw boemerang werpen, werp er dan één uit met een 
beeld van de realiteit die jij wenst te zien, deze met het vredig gevoel als vibratie. 
Wedden dat je een bevredigend resultaat zal zien ? 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“One of the ego’s favorite paths of resistance is to fill you with doubt.” 

Ram Dass 
 

Nu niet. Wanneer dan wel ? 
Stel jij steeds dingen uit die je wil doen of die je denkt die je moet doen ? 
Ontbreekt het jou aan inspiratie of richting ? 
Ben je ooit super gemotiveerd begonnen aan een uitdaging om dan achteraf vast te 
stellen dat je alle interesse onderweg verloor en het project op de lange baan schoof ? 
 
Dan kan jouw weerstand voor verandering de kop op steken, dan heb je wellicht 
onbewuste overtuigingen die – als je ze niet juist aanpakt – jou volledig kunnen 
immobiliseren. 
En dan stoot je natuurlijk vaak de dingen af die je wenst doordat je er onbewust 
weerstand tegen biedt. 

Aan de ene kant wil je dat geluk of succes wel maar je vraagt je af “Ben ik het wel 
waard, ben ik wel goed genoeg, is het wel weggelegd voor mij ?” 
Er zijn een heleboel redenen die je zelf verzint om toch maar goed te praten waarom 
je niet aan iets begint. 

Aan de andere kant van het pendulum vind je dan weer de dingen die je niet wil, 
maar waar je voortdurend jouw aandacht op vestigt. Hoe vaak vertel je een negatief 
verhaal over jezelf tegen anderen ? Hoe vaak vertel je over jouw kwaaltjes of jouw 
ziekte ? Hoe vaak zet je in de verf hoe eenzaam je bent ? Je zoekt in de ander 
bevestiging dat wat je over jezelf vertelt waar is ! 

In de onwetendheid dat door de aandacht die je aan jouw “problemen” schenkt, je ze 
enkel maar versterkt en niet oplost, roep je krachtig naar het universum : geef me 
meer van dit alles ! Terwijl je er kost van kost vanaf wil… 

Jouw emotionele staat dient dat wat je wil te ondersteunen en niet weg te jagen ! Stel 
dat het jouw verlangen is om succes te hebben of om een job te hebben die je graag 
doet, een knus huis te kopen, of misschien een riant loon te verdienen maar jijzelf 
voelt dat je het niet waard bent, of je piekert constant aan hoe je de rekeningen moet 
betalen, enz… dan stuur je tegenovergestelde signalen de wereld in ! 

Onze weerstand laten we even gemakkelijk los als onze emoties. Eens je alle betekenis 
die je aan een situatie hebt toegekend hebt afgestript, ligt de weg wijd open om jouw 
doel te bereiken. 

Het is net alsof je in jouw wagen de verkeerde benzine zou gieten, de wagen zou 
sputteren en zou het na enige tijd begeven. Jouw emoties zijn de benzine waarmee je 
je wensen tot uitdrukking brengt in jouw realiteit. En helaas brengen negatieve 
gevoelens jou niet al te ver ! 



 

 

Heb je jezelf al afgevraagd waar jij het meest energie aan geeft ? Brengt het je 
dichterbij jouw doel of eerder verder weg ? 

Onthoud alsjeblief dat Jij oorzaak bent, geen gevolg !  Jij hebt vrije wil en jij kan op 
iedere moment beslissen welke gedachten je hebt en welke gevoelens, jij bent 
absoluut 100% verantwoordelijk voor jouw staat van zijn, voor dat waarin je gelooft, 
voor jouw acties & voor jouw reacties op gebeurtenissen. 

Als wat je ziet je niet bevalt, geef dan toe dat je je vergist hebt, je hebt ALTIJD een 
keuze ! Wacht  niet tot je verandering ziet maar start verandering IN jezelf ! 

 
Soms moet je gewoon denken : “Alles komt goed” en die sprong van vertrouwen 
maken. Wonderlijke dingen gebeuren wanneer je een positieve betekenis geeft aan 
een situatie ook al lijkt die op het eerste zicht negatief. 

Ben je klaar om jouw realiteit te zien transformeren vlak voor jouw neus ? Ik daag je 
uit om het volgende te proberen, echt het lijkt wel magie ! 

Zeg tegen jezelf : OK, ik weet dat dit absoluut verschrikkelijk lijkt maar weet je wat, ik 
trek het mij niet aan, ik ga nu gewoon BESLISSEN dat dit SCHITTEREND is ! (Ook al 
kan ik er mij absoluut NIETS GOEDS bij voorstellen !) Ik ga niet hopen dat het goed 
is, ik ga niet bidden dat het goed komt, ik ga gewoon BESLISSEN dat het schitterend 
IS en IK WEET dat ik gauw zal ontdekken wat er zo schitterend aan is ! 

De eerste keer dat je dit zult zien werken, zal je verstomd staan ! 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“If you want to know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency 
and vibration.” 

Nikola Tesla 
 

Als deze wereld een illusie is, is wakker worden uit deze droom dan wel mogelijk ? 
Kan je uit de matrix ontsnappen ?Het hangt ervan af hoeveel weerstand je hebt tegen 
verandering. Het hangt ervan af hoeveel betekenis of controle je hebt gegeven aan de 
wereld rondom jou. Opnieuw plaats nemen in de bestuurdersstoel van je eigen leven, 
heeft vaak een paradigma shift nodig ! 

Deze shift (van zien is geloven naar geloven is zien) kan echt nu, onmiddellijk 
gebeuren, als je het tenminste toelaat ! Het kan als een herinnering komen dat je 
altijd al controle had over je leven en voor sommigen kan het als een waar visioen 
komen, een openbaring ! Plots hadden deze mensen het door en zagen ze de 
schoonheid en grootsheid van dit universum en werden zij als het ware “instant 
vrolijke scheppers !” 

Voor sommigen onder ons die nog steeds twijfels hebben of ze hun gedachten en 
geloofssystemen moeten veranderen : je kan naar gelijk welke realiteit “hoppen” als je 
maar jouw staat van zijn aanpast. (Jouw staat van zijn kan je omschrijven als de 
som van jouw gedachten + emoties = gevoelens op dat moment, ik noem het ook wel 
ons “energetisch signatuur” ) Het betekent dus dat je eerst jouw vibratie (gevoel) 
aanpast van jouw wezen (identiteit) vooraleer jouw verlangen zich kan materialiseren 
! 

Weet dat jouw onbewuste geest een gigantische processor is, waar je bewust en 
onbewust allerlei data kan in plaatsen. Weet dat wat je gelooft (jouw herhaaldelijke 
gedachten en emoties) je op een unieke frequentie laat vibreren, en dat deze 
frequentie de “matching” hologrammen zoekt en aantrekt om zich in jouw realiteit te 
manifesteren ! 

Zou je dan niet wat graag bepaalde gedachten en geloofssystemen laten varen om een 
realiteit naar jouw voorkeur te creëren ? Zou je dan niet iets vaker besluiten om 
gewoon gelukkig te zijn, te glimlachen en dankbaar te zijn voor jouw leven ? Zou je 
dan niet vaker NU leven in plaats van te piekeren over het verleden of te hunkeren 
naar beter in de toekomst ? 

Een radio hoeft het radioprogramma dat nu afspeelt niet te maken, de radio 
selecteert de juiste frequentie en kan het programma dan pas ontvangen. De radio 
selecteert uit alle andere mogelijke programma’s die NU worden uitgezonden. Het 
maakt zichzelf een ideale ontvanger door zich op het kanaal af te stemmen van jouw 
voorkeur ! 

Je kan jezelf een perfecte antenne maken voor de realiteit die JIJ wenst. Tune in ! 
Kies de frequentie van jouw voorkeur door de visie, emoties en acties te matchen met 
dat wat jij wil ! 



 

 

Als je passioneel bent over iets dat je wil en je steekt er veel liefde in, wanneer je het 
gevoel hebt dat de tijd stopt en je in flow bent, dan ben je in de zone, in de vortex, dan 
geef je de juiste vibratie aan het universum en zal je meer synchroniciteit naar jou 
toetrekken en makkelijker jouw doel bereiken ! 

Als je voelt: “ik kan dit niet opbrengen” of je wordt absoluut niet vrolijk of 
opgewonden van iets, als je nog steeds piekert, twijfels en angsten hebt over jouw 
dromen en verlangens, doe dan eerst een beetje research bij jezelf. Het betekent dat je 
waarschijnlijk veel meer aandacht besteedt aan wat je juist NIET wil of aan alles dat 
zou kunnen misgaan, zo situaties naar je toetrekkend waardoor je nog meer van jouw 
koers gaat afwijken ! 

Je kan je voorbereiden op falen of op succes maar weet dat je steeds krijgt waarop je 
je hebt voorbereid ! Een vibratie van angst zal steeds die dingen naar jou toetrekken 
die jou nog meer angst inboezemen ! 

Onthoud dat de wereld rondom jou enkel een reflectie is van wat je in jouw diepste 
kern gelooft. Waar je op focust of aandacht op richt, zal je bevestigd zien in jouw 
realiteit. Onthoud dat je op ieder moment kan “intunen” op de frequentie van jouw 
keuze en kan beslissen welk lied er wordt gespeeld ! 

Wat je uitzendt, krijg je terug. Het is zo simpel als dat ! Onthoud dat wat je 
terugkrijgt, niets anders is dan een weerspiegeling. Jij bent de primaire oorzaak ! Er 
is niets dat jou controleert. 

Niets kan jou controleren, niets heeft macht over jou ! Alleen door jouw toestemming, 
kan je beïnvloed worden door wat een ander jou aanbiedt, zij het nu positief of 
negatief. Alleen door jouw toestemming, of het nu bewust of onbewust is, kan je iets 
gelijkend ervaren dat een ander kiest te ervaren. 

Dus denk eraan : het is volledig aan jou, het is in jouw handen. Jij bent een volledig 
autonoom functionerend wezen ! 

****** 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Focus on the present. This is where life is to be found. Not in the past, not in the 
future. Now !” 

Haidakhan Babaji 
 

Bewust ademhalen : het is de snelste manier om ons terug te concentreren op het 
heden en om ons lichaam terug in een rustige staat van zijn te brengen. Er zijn een 
heleboel eenvoudige ademhalingstechnieken te vinden. Wie mindfulness kent, zal er 
wellicht al gedaan hebben. Zie o.a. De volledig bewuste ademhaling van Thich Nhat 
Hanh in het boek “Het wonder van Mindfulness”. 

Als we ons instellen op positieve gevoelens, ons focussen op ons hart en gevoelens 
van liefde, geluk, dankbaarheid en empathie voelen, zijn we meer in balans, er is 
sprake van hartcoherentie. In deze staat werken onze energiecentra perfect samen 
(geest, hart, lichaam). We spreken ook van in flow zijn, alles is in harmonie. 

Met onze zintuigen nemen we de wereld waar. Wat we echter in onze realiteit zien, 
heeft geen controle over ons. We zien enkel een reflectie van wat we diep van binnen 
zijn. De omstandigheden of mensen veranderen rond ons heeft dus helemaal geen 
zin. Alles heeft zijn oorsprong in de geest van diegene die observeert ! Observeer 
jezelf en je omgeving totdat je inziet dat alles een intieme band heeft met de wereld in 
jezelf ! 

Waar gaat je aandacht naar toe ? Dingen in het verleden, of in de toekomst ? Ben je 
constant aan het piekeren of vitten ? Jouw gedachten zitten gevangen in de illusie van 
“tijd” door steeds het nu te beoordelen. Doordat je jouw geest in het verleden of de 
toekomst brengt, plaats je zelf condities op het huidige moment. Het ego kan moeilijk 
in het nu leven omdat het een gewoonte gemaakt heeft om te oordelen ! Het moment 
dat je het NU beoordeelt, leef je niet meer in het NU. Observeer het NU, observeer 
jezelf zonder te oordelen en alles valt op zijn plaats. 

Probeer het maar zelf uit bij jouw volgende meditatie, wanneer je probeert je geest 
stil te krijgen, komen er toch steeds gedachten voorbij. Wanneer je deze bewust 
bekijkt, zal je opmerken dat deze nooit om het heden gaan… alleen wanneer je stil 
bent en luistert kan je horen wat vanuit je ziel komt ! 

****** 

 

 

 

 



 

 

“Love is the absence of judgement!” 

Dalai Lama 
 

Wanneer je zegt dat je depressief bent, weet dat je niet depressief bent. De echte “ik” 
is niet depressief, Jouw echte “ik” is altijd daar geweest : onveranderbaar, stil, 
krachtig ! Het is jouw geest die telkens weer depressieve gedachten kiest en herhaalt. 
Het is een bouwsel, een constructie van de geest, een defensie mechanisme. Een 
illusie die in het leven wordt gehouden door wat jij gelooft, een deel dat in het leven is 
geroepen door jou en beïnvloed door anderen ! Jouw ego vecht ! 

Kijk in de spiegel : wat zeg je normaal gezien tegen jezelf ? Werd jouw negatieve zelf 
praat een gewoonte ? Weet dat je het zelf gemaakt hebt en ook zelf kunt veranderen ! 
Misschien lijkt het moeilijk en onnatuurlijk, maar dat is normaal toch, je bent het niet 
gewoon om zoveel liefde en positiviteit in jezelf te stoppen ! Toch is zelf-liefde de 
sleutel ! 

Je kan het concept van jezelf, jouw identiteit, wie je werkelijk bent zelf kiezen maar je 
kiest ervoor om jezelf te beperken ! Begin met jezelf graag te zien en te accepteren 
voor wie je bent. Eer jezelf dagelijks, je bent het waard net als eender iemand anders ! 

Het moment dat je jezelf beoordeelde, gaf je jouw kracht weg. Niemand, geen enkele 
gedachte, gevoel of situatie kan jou raken, tenzij je zelf kiest dit toe te staan. Het is 
enkel jouw perspectief op alles dat dit kan doen. 

Neem het als taak op om vandaag niet over jezelf of anderen te oordelen ! Bekritiseer 
jezelf niet, maar observeer alle dingen zonder er een betekenis op te plakken ! Wees 
dankbaar voor jouw leven, apprecieer wat je al hebt ! Voel liefde voor jezelf, vergeef 
jezelf ! 

Stop om alles in jouw leven in vakjes van goed en slecht te steken en de shift in jouw 
leven zal starten ! 

****** 

 

 

 

 

 



 

 

“Your vortex is pregnant with everything you want!” 

Abraham Hicks 
 

Wie in de ban is van de wet van aantrekkingskracht of simpelweg LOA (Law of 
attraction) heeft ongetwijfeld al gehoord van Abraham en heeft waarschijnlijk 
ontelbare youtube filmpjes gezien waarin Ester Hicks deze entiteit channelt. 

Abraham praat veel over “in de vortex” zijn en zegt hierover : wanneer je op iets 
hoopt klop je op de deur van de vortex, wanneer je het verwacht en je gelooft erin, 
ben je IN de vortex. Maar wat is de vortex nu eigenlijk ? 

 Abraham vertelt ons het ware geheim achter de wet van aantrekkingskracht. We zijn 
in werkelijkheid complexe multi dimensionele wezens en er is veel communicatie 
tussen ons fysieke wezen en ons innerlijk wezen. Dit concept dienen we te vatten om 
de vortex te begrijpen. 

Het heet “vortex” omdat het wervelende energie is in beweging. In de vortex trek je 
alles wat je wil naar je toe, het is een sterke magnetische kracht. De Vortex is de 
connectie of overeenstemming van jouw fysieke met jouw non fysieke zelf. Ons 
innerlijk wezen is altijd getuned op de frequentie van wat we in wezen (van nature 
uit) zijn. Ons fysieke zelf echter, scheidt zich regelmatig af van dit bewustzijn, door te 
luisteren naar ons ego. Als we beide zelven echter terug in lijn brengen, spreken we 
van “in de vortex” zijn ! 

We hebben een ingebouwd gps systeem dat ons zegt wanneer we in de vortex zijn of 
in overeenstemming zijn met ons innerlijk wezen en wanneer niet. Dit gps systeem 
zijn onze emoties ! Simpel gezegd : wanneer we blij, vrolijk, liefdevol zijn, vertoeven 
we in de vortex, wanneer we zware, negatieve emoties voelen zijn we eruit gekickt ! 
Maar we hebben gelukkig de macht om dit te veranderen ! 

Het is een proces dat voortdurend in beweging is : dan ben je er in, dan ben je er weer 
uit, in/uit, in/uit ! Dit proces is heel natuurlijk en helpt je steeds jezelf te 
hercalibreren of in te stellen op de dingen die je echt naar je toe wil trekken. 

 Om in de vortex te raken dienen we onze emoties of vibraties te veranderen. Je moet 
shiften van een lage naar een hoge frequentie. Alleen wanneer je een optimistische, 
positieve relatie hebt met jezelf, kan je dingen met de gelijkstemmende vibratie naar 
je toetrekken ! 

Wat zijn manieren om in de vortex te raken : Je kan het positief focus wiel gebruiken, 
je kan een dankbaarheidsjournaal invullen, je kan mediteren, denken aan jouw happy 
place, je kan hartcoherentie oefeningen doen, je kan een wandeling in de natuur 
doen, je favoriete bezigheid doen (waarin je het tijdsgevoel verliest), je kan een 
inspirerend verhaal lezen of boek, je kan dansen, zingen of de liefde bedrijven ! 



 

 

Alles wat je goed doet voelen, kan je meteen terug in de vortex brengen. Hoe 
bewuster je met jouw emoties omgaat, des te makkelijker het wordt om in de vortex 
te blijven. Je zal merken dat je zelf jouw favoriete tools zal vinden om in een hoge 
vibratie te blijven ! 

Vergelijk het met een spel touwtje trekken. Aan de éne kant heb je duizenden mensen 
die wat jij wil van jou wegtrekken, aan de andere kant heb je duizenden mensen die 
het naar jou toetrekken. Wanneer je de positieve emoties voelt, worden de dingen 
naar jou toegetrokken, wanneer je de negatieve emoties ervaart, gaan ze verder weg 
van jou. Wanneer je er geen betekenis aan geeft, staan de mannen stil. 

Belangrijk is dat je genoeg “momentum” bouwt. Vergelijk het met vanuit stilstand 
vertrekken, het duurt een tijdje voor je een bepaald ritme hebt gevonden en 
gelijkmatig in beweging bent. Onze gedachten en emoties zetten ook een wiel in 
beweging, dat wiel kan twee richtingen uit : naar het positieve of naar het negatieve. 
Meestal komen gedachten nooit alleen, er is één en nog één en nog één. De meeste 
van deze gedachten zijn er onbewust. Wat als we er bewust aandacht aan zouden 
schenken ? Volgens Abraham kan je vanaf 17 seconden positieve focus, gedachten en 
emoties genoeg momentum opbouwen om in de vortex te raken ! 

En onthoud : hoe sterker de emotie, hoe sterker de aantrekkingskracht.  Voel je passie 
voor wat je wil of voel je onzekerheid ? Daar zit het grote verschil. 

Dus welke mannen ga je krachtvoer toedienen om alles naar jou toe te trekken ? 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enkele hulpmiddelen voor jou 

Oefening 1 

Een wandeling door het bos 

Een gemakkelijke manier om jouw onbewuste levensopvattingen aan de oppervlakte 
te brengen is de volgende meditatie, voorgesteld door Bashar, (channeled by Darryl 
Anka). Het is een begeleidende meditatie, je kan best de tekst lezen en voor je de 
meditatie begint enkele keywords noteren zodat je niet vaak afgeleid bent of te vaak 
de ogen moet openen. 

Als je wil, kun je je ogen sluiten zodat je een beter mentaal beeld kan vormen ! 
Onthoud dat er geen slechte of goede manier is om dit te doen. Probeer gewoon je 
best te doen ! 

Start met minimaal 3 maal in- en uitademen, concentreer je ondertussen op je hart 
en begin wanneer je je comfortabel voelt. 

Beeld je nu in dat je in een prachtig bos bent, echt een plaats waar je graag zou willen 
vertoeven. Sta jezelf toe om even van dit moment te genieten, even van jouw bos te 
genieten. Welke bomen zijn er ? Hoe is de atmosfeer ? Terwijl je je plek observeert, 
zie welke tijd van de dag het is. Is het in de ochtend, middag, avond ? Wat voor dag is 
het ? Zonnig, koeltjes, regenachtig? 

Hoe beweeg je je door je bos ? Is er een pad of een weg ? Gaat het pad steeds 
rechtdoor of zijn er verschillende bochten in en zijwegen ? Is het gemakkelijk of 
moeilijk bereikbaar ? 

Beweeg je nu richting het pad en start de wandeling. Terwijl je jouw weg voortzet, 
kom je een muur tegen. Hoe ziet die muur er uit ? Wat doe je ? Kun je er langs of 
niet? Zie je een manier waarop je de muur kan passeren ? Hoe het ook moge zijn, kies 
wat je zelf natuurlijk of leuk vindt en ga verder. 

Wat later kom je een beer tegen. Welke beer zie je ? Hoe ziet hij eruit, wat doet hij ? 
En wat doe jij ? Sta jezelf toe om even na te denken hoe je op de beer zou reageren. 
Praat je er tegen ? Doe je iets anders ? 

Vervolg jouw weg op een rustige manier. Het volgende dat je tegenkomt op jouw pad 
is een doos. Hoe ziet de doos eruit en wat doe je ? Sta jezelf toe om wat dan ook te 
doen dat natuurlijk is voor jou en nu in jou opkomt. 

Blijf ondertussen rustig ademhalen, als je merkt dat je je adem begint in te houden, 
laat dan even alles los en concentreer je terug op jouw ademhaling. 



 

 

Laten we verdergaan. Het volgende voorwerp dat we tegenkomen is een sleutel. Hoe 
ziet de sleutel er uit en wat doe je ermee ? Doe ermee wat op dit moment het meest 
geschikt lijkt voor jou. 

Op ons pad komen we nu iets tegen dat vloeistof kan bevatten, kan een fontein, een 
pomp, een kop of fles zijn. Kies waar jij je prettig bij voelt en beslis wat je gaat doen. 
Neem de tijd voor interactie en ga dan voort. 

We komen een plaats tegen met  water. Hoe ziet dat water eruit ? Wat is de vorm ? Is 
het rustig of beweeglijk ? Is het een meer of maar een plas ? Neem weer de tijd voor 
interactie en zet dan jouw wandeling voort. 

Terwijl je verder beweegt in jouw bos, sta jezelf toe om alle indrukken van het bos in 
jou op te nemen, het uitzicht, maar ook de verschillende geluiden of zelfs geuren. Laat 
alles toe, laat alles er zijn en probeer niets uit te sluiten. Neem nog even diep adem en 
laat je verder en dieper in relaxatie gaan.. 

We schreiden langzaam voort en zien al in de verte een bepaalde structuur of gebouw 
staan. Hoe ziet het eruit ? Is het klein of groot ? Kleurrijk of donker ? Ga je binnen ? 
Zijn er nog mensen of ben je helemaal alleen ? Wat doe je ? 

Laat alles even tot jou doordringen. Neem nu driemaal diep en langzaam adem en 
kom zachtjes terug in de kamer. Je mag terug de ogen openen. 

Probeer je nu alle indrukken te herinneren en in alle eerlijkheid op te schrijven hoe je 
reageerde op de verschillende objecten. Misschien hebben sommigen dit al bij de 
sleutelwoorden  genoteerd. 

We gaan in op de meditatie en alle voorwerpen die je bent tegengekomen. 

Hoe was het bos ? Waren de bomen groen of eerder bruin, kort of groot? Het is een 
perfecte analogie met hoe je naar het leven kijkt. 

Welke pad koos je uit ? Was het een breed of smal, natuurlijk of aangelegd, recht of 
kronkelend pad ? Hoe beweeg je je dus voort in het leven ? 

Het type dag heeft te maken met de manier waarop volgens jou het leven jou 
behandelt. 

De muur heeft betrekking op hoe jij met obstakels of problemen omgaat. Was de 
muur groot en hoog, was ze te omzeilen of vond je een andere manier om erover te 
komen ? Waarvan was de muur gebouwd ? 

De beer vertegenwoordigt de manier waarop je je emotioneel relateert aan jouw 
omgeving, andere mensen en relaties. 



 

 

De doos kan je zien als wat je vindt dat het leven nog in petto heeft voor jou. Wat 
bevat het : verrassingen, iets nieuws of iets oud en vertrouwd ? Iets waardevol ? 

De sleutel is hoe jij tegenover wijsheid staat : was de sleutel oud en roestig, of nieuw 
en met diamanten? Neem je de sleutel mee of laat je deze liggen ? 

Datgene waaruit je kan drinken heeft te maken met hoe je tegenover de liefde 
staat, de stroom of plek water hoe je je sexualiteit en sensualiteit ziet. 

Hoe ga je om met de geluiden en geuren in het bos, is het compleet stil, sluit je 
geluiden uit of laat je ze gewoon toe ? Ruikt het heerlijk of zit er een luchtje aan 
? Wordt je erdoor afgeleid of accepteer je alles ? 

Het gebouw of de structuur die je tegenkomt, vertegenwoordigt hoe je de fysieke dood 
tegemoet kijkt. Was het een grote tempel of een klein huis, waren er mensen of was je 
er alleen ? Wat kon je er doen ? Heb je de sleutel gebruikt of de doos die je onderweg 
hebt gevonden ? Iets anders ? 

De meditatie geeft een idee van jouw levenshouding op dit moment. Met dit 
zelfinzicht kun je nu verder aan de slag en verandering aanbrengen waar je wenst. Je 
kan jouw boodschap waarvoor je in dit geval een metafoor hebt gebruikt in jouw 
onbewuste inplanten en wijzigingen aanbrengen waar nodig ! Jij hebt volledige 
controle hierover. Er zijn geen beperkingen ! 

****** 

 

Oefening 2 

Ho’oponopono : een diepe zelfreiniging met 4 zinnetjes 

Ho’oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaï die ervoor zorgt dat ons ego 
op één lijn komt met ons Ware Zelf. Beoefenaars van Ho’oponopono hebben het 
over cleanen, schoonmaken, vrij worden van oude pijn. 

Joe Vitale (The Secret) schreef er een volledig boek over (Zero limits) nadat hij de 
psycholoog waarover hij een verhaal had gehoord, persoonlijk had gesproken 
over Ho’oponopono. Dr Hew Len kon patiënten genezen zonder ze te zien. Hij werkte 
in een kliniek waar zwaar gestoorde criminelen werden behandeld. Voordat hij er 
kwam was het er een puinhoop. Het personeel was constant ziek en overspannen, er 
was veel onveiligheid. Toen hij er ging werken, ging het beter, de patiënten genazen 
op miraculeuze wijze ! 

Het wonderlijke is dat de genezingen plaatsvonden zonder dat de psycholoog de 
patiënten zag. Hij deed een soort genezing op afstand. Len ging ervan uit dat de 



 

 

patiënten deel uitmaakten van zijn wereld, van zijn persoonlijke perceptie en dat hij 
zelf verantwoordelijk was voor alles wat hij zag in zijn wereld. Hij was ervan 
overtuigd dat hij in zijn wereld alles kon genezen via Ho’oponopono. Dus keek hij 
slechts naar de dossiers van de patiënten en zei ondertussen de 4 zinnen : 

Ik hou van jou. Ik bedank jou. Het spijt me. Vergeef me aub. 

Velen van ons zijn gevangenen van ons onbewuste. Het zijn de programma’s (onze 
geloofssystemen, gedachten en emoties) die erin zijn opgeslagen die ons handelen 
beïnvloeden. 

Door ho’oponopono maak je contact met je bewuste geest en worden de programma’s 
die in het onbewuste opgeslagen zijn definitief weggeveegd. Het is een kans om af te 
rekenen met oude programma’s in je onbewuste die de oorzaak zijn van dat 
probleem. Dat kunnen programma’s zijn die te maken hebben met bv angst, pijn, 
verdriet, beperkingen enz. 

Zeg de zinnetjes als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat 
je zegt tegen jezelf en het universum : ik hou van je, dat angst en ergernis verdwijnen. 
Laat liefde in de plaats komen en sta de harmonie terug toe.  

Wees dankbaar voor het probleem. Zeg dank je wel tegen het universum, want 
doordat het programma zichtbaar wordt kan het gewist worden. Zeg het spijt 
me en vergeef me ! Mijn perceptie van deze wereld, dit ding, deze persoon was 
verkeerd ! 
 

Je zegt niet vergeef me alsjeblieft tegen het universum, omdat het universum het 
nodig heeft om het van jou te horen. Je zegt het omdat jij het nodig hebt om het te 

horen. 

Dr. Hew Len  

Jij bent perfect, het universum is perfect, maar om de een of andere reden heb jij een 
programma in je onbewuste toegelaten dat problemen veroorzaakt. Je kunt het 
vergelijken met een computervirus. Meestal is het onduidelijk hoe je dat virus 
oploopt. Het is ook niet zo belangrijk om dat te weten, maar wil je je ware zelf 
ontdekken en tot volledig potentieel komen,  dan is het belangrijk er van af te komen. 

 
I love you (tegen het universum), please forgive me (voor de imperfecties in mijn 

wereld), I am sorry (voor de imperfecties in mijn wereld), thank you (voor de 
mogelijkheid om de imperfecties te genezen). 

  

 



 

 

Hier is het originele gebed van Morrnah, de kahuna (healer) waarvan Dr. Hew Len de 
techniek geleerd heeft : 

Eenheid van Goddelijke schepper, vader, moeder, zoon en dochter. Als ik, mijn 
familie en voorvaderen U, uw familie of voorvaderen heb beledigd door woorden, 
daden en handelen vanaf het begin van de schepping tot het heden dan vraag ik U 

om vergiffenis. 

Laat dit alle negatieve herinneringen, blokkades, energieën, vibraties schoonmaken, 
purificeren en loslaten en ze transformeren in puur licht. 

En het is gebeurt. 

Morrnah 

****** 

 

Oefening 3 

Dit is mijn film ! 

Als er een film zou bestaan over jouw leven, met jou in de hoofdrol, hoe zou die film 
er dan uitzien ? Welk genre film zou ik te zien krijgen ? Een romantische film, een 
tragi-komedie, een heuse actie film, spannende thriller of regelrechte horror ? 

Als jouw film een metafoor was voor jouw eigen leven, welke rol zou je dan spelen ? 
Welke eigenschappen zou jij als hoofdrolspeler hebben ? Wat zou jouw favoriete 
script zijn ? Welke plaatsen zou je bezoeken en welke mensen zou je ontmoeten ? 

Sommige filmmakers weten perfect wie ze moeten casten voor een rol, er zijn er zelfs 
die een script schrijven speciaal met een bepaalde acteur/actrice voor ogen. Hoe 
komen we nu te weten wat de perfecte rol is voor ons ? 

Als we onze rol in ons leven willen bepalen en veranderen, nemen we het beste onze 
zelf definities onder handen. Stel jezelf eerlijk een aantal vragen, onderzoek wat je 
gelooft over jezelf, zie wat je geërfd hebt van jouw ouders, wat je hebt overgenomen 
van anderen. Houdt het je tegen te zijn wie je wil zijn ? 

Als je een nieuw woord hoort en niet weet wat het betekent, ga je het opzoeken in een 
woordenboek, vervolgens ga je de omschrijving checken met wat je ervaart of ga je je 
een mentaal beeld voor ogen houden van wat het woord representeert. De betekenis 
die jij echter aan het woord geeft, bepaalt welke energie het woord gaat uitstralen. 



 

 

Wanneer je bijvoorbeeld zegt : “ik ben een vrouw”. Wat betekent dat dan voor jou ? 
Denk je dat je je op een bepaalde manier moet gedragen en bewegen ? Geloof je dat je 
je zus of zo moet voelen of dat je op een bepaalde manier moet handelen ? Voel je je 
beperkt door de maatschappij omdat je een vrouw bent ? Voel je je slecht omdat je 
niet kan koken, je vader zei dat vrouwen die niet goed konden koken maar 
nietsnutten zijn…Denk je dat meisjes met korte haren niet vrouwelijk genoeg zijn ? Of 
geloof je dat je weegschaal een bepaald aantal kilogram moet uitdrukken alvorens je 
de juiste partner gaat vinden ? 

Is er iets dat niet meer van toepassing is op jou, dat dateert uit jouw kindertijd, dat je 
ontgroeid bent, dat je makkelijk zou kunnen achter je laten ? Kan je het wisselen voor 
een meer positieve kijk, iets waarbij je je nu goed zou voelen en dat je graag zou 
ervaren in jouw leven ? 

Nieuwe ervaringen in ons leven brengen ons nieuwe connecties in ons brein. Het start 
allemaal in onze geest, in onze verbeelding ! Waar we lang genoeg op focussen 
materializeert zich in onze wereld maar je moet het eerst ZIEN ! Wie zou je echt 
willen zijn ? Wat zou je in het leven van jouw dromen doen ? 

Ken je de green screens die de filmwereld gebruikt om een bepaalde scène te creëren 
? Wel zo zou je het kunnen vergelijken met jouw verbeelding : je start met een leeg 
beeld waarop alles mogelijk is, alleen projecteer jij de inhoud op het scherm, het is 
jouw film ! 

Heb je ondertussen jouw favoriete film voor ogen ? Goed ! Verplaats je nu helemaal in 
de film zodat je kan voelen hoe het is om deze rol te spelen ! Betrek je lichaam bij 
jouw visie en let op alle zintuiglijke ervaringen : Waar ben je ? Wat ruik je ? Hoe voel 
je je ? Ben je alleen of is er iemand bij je ? Hoe ziet jouw dag eruit ? Wat doe je ? Komt 
je film al tot leven ? 

Misschien denk je wel : dromen zijn bedrog ! Wel niet als je erop gefocust blijft, voelt 
dat het helemaal van jou is ! Blijf ervoor gaan en actie nemen richting jouw doel ! 
Probeer je te omringen met dingen en personen die jou helemaal aan jouw nieuwe 
persona of rol doen herinneren. Dit is geen “wishful thinking” of “faken” of “doen 
alsof”. Als je blijft doen wat je altijd deed, ga je krijgen wat je altijd hebt gekregen : 
steeds dezelfde film in repeat modus. Wat je voor jezelf niet als waar kunt zien, kan je 
ook niet in jouw wereld ontwaken. 

Jouw lichaam schreeuwt om nieuwe ervaringen, om verandering ! Jouw ware ik wil 
dat je het leven ten volle ervaart, dat je het leven viert en dat je gewoon geniet. Neem 
dus iedere dag de tijd om te werken aan jouw film, ’s morgens voor je opstaat en ’s 
avonds voor je gaat slapen ! State gedurende de dag : “Dit is wat ik wil, dit claim ik 
voor mezelf ! ” This is my way ! This is my show ! This is my movie ! 

****** 

 



 

 

Oefening 4 

De kracht van het ware gebed 

Als we bidden, vragen we meestal om hulp aan God. We bidden dat onze geliefde 
terug gezond mag worden, dat onze kinderen veilig naar huis zouden terugkeren van 
vakantie of dat we een bepaalde job zouden krijgen. We beroepen ons ook vaak op 
gebed als we in nood zijn, als we in de problemen zitten, als we het noorden kwijt zijn 
en het volledig niet meer zien zitten. Soms is het onze allerlaatste toevlucht en wordt 
het een smeekbede : aub God, waarom moet ik dit meemaken ? Maak aub alles beter ! 
Ik kan het niet meer aan, ik heb jouw hulp nodig ! 

Achteraf zijn we teleurgesteld in God of misschien boos als er kwaad is geschied of 
onze wensen niet zijn uitgekomen ! We keren ons af van God, van het gebed, van ons 
vertrouwen in God’s kracht in het algemeen ! 

God zit niet hoog in de wolken in zijn vuist te lachen om jouw ongeluk, trauma, 
armoede of ziekte. God zit IN jezelf en in alle andere dingen die geschapen zijn. “Hij 
wacht op jouw terugkeer” wil zeggen hij wacht tot je beslist om een andere keuze te 
maken. Van de “dark side”,  jouw negatieve gedachten en “demonen” naar het licht, 
jouw positieve gedachten en emoties ! 

Wil je de kracht van het ware gebed leren kennen, het ware gebed dat steeds wordt 
gehoord en beantwoord ? Voor een waar gebed heb je geen woorden nodig, de ware 
kracht van gebed komt van jouw emoties uit. De techniek vraagt ons gevoelens van 
dankbaarheid, waardering, liefde te voelen, alsof het gebed al verhoord is. 

Eén van mijn favoriete auteurs, Gregg Braden schreef het volgende in zijn boek ‘Het 
Verloren Gebed’ : “De ouderlingen weten de kracht van het ware gebed, als ze regen 
nodig hebben, bidden ze regen, ze bidden niet OM regen ! Ze focussen zich op het 
gevoel dat regen hen geeft ! Hoe voelt de regen op hun lichaam ? Hoe ruikt de geur 
van regen op de vloer, huizen, bomen ? Hoe voelt het om met blote voeten in het 
natte gras te lopen ? Hoe stralend zien alle bloemen en planten er weer uit als er 
regen is gevallen ?” 

Idem voor de boeddhistische monniken die een hele dag door gebeden chanten en 
zingen, mantra’s opzeggen, onder het geluid van bellen, gongs en klankschalen. De 
abt van het klooster vertelde aan Braden dat het gebed onzichtbaar is, “wat je ziet is 
wat ze doen om het gevoel in hun lichaam op te wekken. Voelen is bidden !” 

Wanneer we vragen of er iets zal gebeuren, geven we kracht aan wat we niet hebben. 
Bidden om genezing versterkt de ziekte, bidden om regen versterkt de droogte, 
bidden om weelde versterkt de armoede ! 

Dat is wat alle oude geschriften, alle wijzen en profeten ons proberen wijs te maken. 
Gebed is onze communicatie met het universum en volgt de wetten van het 



 

 

universum. Als jouw verlangen of wens in ware vorm is voortgebracht zal het vervuld 
worden. 

“Wat je ook verlangt, wanneer je bidt, weet dat je zal ontvangen en hebben”. Wanneer 
we volledig vertrouwen dat wat we gevraagd hebben reeds van ons is, dan weten we 
dat we volgens de universele wet werken. Wanneer het verlangen dan vervuld wordt, 
weten we dat de wet is vervuld. Wanneer we zien dat de wens niet is vervuld, moeten 
we beseffen dat de fout bij ons ligt en niet bij God ! 

Leg alle angsten, ongeloof en vooroordelen naast je neer, heb vertrouwen en twijfel 
niet. Wees dankbaar dat je ontvangen hebt. Wordt één met het verlangen dat je hebt, 
plant het in jouw geest, in jouw hart en in jouw lichaam. Voel dat je al hebt wat je 
verlangt en hou vol, ook al is heel de wereld tegen jou ! Er is geen beperking aan 
God’s kracht, alles is mogelijk ! 

Als je toch woorden wil gebruiken maak ze dan positief. Vraag gezond te zijn, niet om 
niet meer ziek te zijn, vraag welstellend te zijn, niet om verlost te worden van miserie, 
armoede en andere beperkingen ! 

Laat het hoe, wanneer en waar over aan het universum, jouw taak is enkel om te 
vragen wat je wil en dankbaar te zijn. Probeer het gevoel dat je hebt als je al zou zijn 
wie je wil, vast te houden, geloof erin ! Laat geen enkele gedachte of actie toe die niet 
gelooft dat je al hebt wat je verlangt. Laat de positieve zaadjes groeien ! 

Dat is de ware betekenis van de woorden : als je gelooft zal je God’s glorie zien ! 

“Try me”, said the Lord of hosts, “and see if I will not open the windows of heaven 
and pour out such a blessings there will not be room to receive it”. 

Malachi 3 : 10 
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