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Startdatum: ……………………………………………… 

Dit werkboek ‘Will I marry me? - mastery’ 

gecreëerd door Riri Starseed, 

is van (naam): ………………………………………….. 
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WELKOM!!  
 

Dank je voor deze dappere beslissing om de 

verantwoordelijkheid op te nemen binnen je 

eigen bewustzijnsproces! 

Dit werkboek is gecreëerd zodat je altijd en 

overal met de opdrachten aan de slag kan. Ben 

je bv. niet zo voor video’s kan je in dit 

werkboek alle opdrachten en boodschappen 

ook terugvinden.  

Het doel van deze online mastery is je te 

gidsen richting dat JA-woord van jezelf op de 

vraag “Will I marry me?” 

De methode is vrij simpel, iedere dag ontvang 

je 30 dagen lang een video en een opdracht, 

waarmee je aan de slag kan en die je helpen 

op je bewustzijnsreis!  

Daarnaast krijg je nog een aantal extra 

bonussen, zoals verschillende soorten 

meditaties die je bij dit proces kunnen 

ondersteunen! 

Wil je na dit online programma ook deelnemen 

aan een ander deel van het “Will I marry me?” 

aanbod van LevensSter, krijg je automatisch 50% korting als EXTRA BONUS! 

Geniet vooral van dit diepgaande proces binnenin jezelf! Verwacht niets & ontvang alles! EN 

vooral heb PLEZIER!! Dit is zo een belangrijke sleutel!  

Vaak zijn we zo gefocust op ons doel, dat we vergeten plezier te hebben van het hele proces er 

naar toe en dat is pure zonde!  

Mocht je tijdens je reis vragen hebben, nodig ik je uit om me te contacteren via 

info@levensster.com of via social media Riri Starseed!  

<3 In licht & liefde <3 

Riri Starseed 

 

 

 

mailto:info@levensster.com
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Een reis naar jezelf = een PROCES van bewustwording 
 

Tijdens deze reis naar jezelf, zal er allerlei op je 

pad komen. Voor de één wat heftiger als voor 

de ander, en voor de één wat sneller als voor 

de ander! 

Weet dat alles exact goed is!  

Jij hebt als ziel vooraf gekozen op welke manier 

je jezelf wil herinneren, welke lessen je op je 

pad wil tegenkomen en welke personen je deze 

lessen zullen aanreiken.  

Onze vrije wil als mens ligt in de manier waarop 

we reageren & of we de bewuste keuze maken 

om de lessen etc. te ontvangen! Dit is jouw 

verantwoordelijkheid! 

In één van de bijlagen vind je een algemeen 

proces terug, waarop je licht kan baseren en 

kan je kan kijken hoever je staat in dit proces! 

Dit is geschreven vanuit een zekere 

chronologische volgorde maar weet dat deze 

volgorde niet vaststaat en dat sommige delen 

ook met elkaar kunnen overlappen.  

Daarnaast wil ik er even op wijzen dat wanneer 

je het programma volgt zoals ik het gemaakt 

heb, dit wil zeggen iedere dag de opdracht & boodschap ontvangen en dit 30-dagen na elkaar, je 

de meeste successen behaalt! Het is namelijk op die manier dat je de meeste commitment toont, 

dat je oprecht de discipline en verantwoordelijkheid neemt waarmee je laat zien dat dit echt is wat 

je wil. Laat je er een dag tussen of doe je verschillende opdrachten achter elkaar, weet dat dit kan 

maar niet de manier is waarop ik het heb opgebouwd. Wil je dus de beste resultaten en blijvende 

resultaten, wil ik vragen dat je het programma volgt zoals ik voorstel! Iedere dag, voor 30 dagen 

lang, met het programma even bezig zijn en dus met je zelf even bezig zijn!  

Ik wens je oprecht veel plezier in het pad dat je nu zal bewandelen. Het kan uitdagingen met zich 

mee brengen en oude gewoontes oproepen maar alsjeblieft geef hier niet aan toe en zet door, het is 

het waard! 
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DAG I 
 

Vandaag ga je jouw rol als auteur van je eigen 

verhaal voor het eerst terug opnemen en starten 

bij het begin.  

Door jezelf in de auteursstoel te zetten, kan je 

met een heel ander gevoel naar de dingen kijken. 

Je kan de controle namelijk terug helemaal 

opnemen en dat geeft je een gevoel van 

veiligheid.  

Met een observerende mindset leren kijken naar 

de dingen die in je leven gebeurt zijn en 

gebeuren, is een ontzettend krachtige manier 

van denken!  

Zo kan je wel observeren dat een bepaalde 

situatie je triggert en bepaalde emoties losmaakt 

maar je hoeft jezelf niet langer in deze emoties te 

verliezen!  

Daarnaast is het in het pad naar zelfliefde, zeer 

belangrijk dat je leert afscheid te nemen van 

datgene dat je tegenhoudt en niet meer bij je 

hoort.  

Je oude verhaal noteren, kan helpen dit letterlijk van je af te schrijven.  

Mijn persoonlijke voorbeelden kan je terugvinden op mijn website 

https://levensster.com/bezielster-riri-starseed. Ik geloof namelijk zo sterk in deze tool, dat ik hem 

heb gebruikt als inspiratie voor potentiële nieuwe klanten (zoals mogelijks wel jij zelf) en dat heeft 

succes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://levensster.com/bezielster-riri-starseed
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Opdracht I: Neem een pen bij de hand en ga je oude verhaal noteren (dit is in principe het 

verhaal van vroeger & nu). Dit is het verhaal waarvan je voelt dat het nu werkelijkheid is maar 

waarin je een aantal veranderingen zou willen zien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dag II 
Vandaag wil ik starten met de boodschap van een 

prachtig kinderboekje, “EEN GESPREKJE MET 

GOD” VAN Neil Donald Walsh, met jullie te delen! 

Dit verhaal gaat over een zieltje dat op een dag 

naar de aarde aan het kijken is en zich afvraagt 

wat bv. vergevingsgezind wil zeggen.  

Tijdens een gesprek met God komt het zieltje te 

ontdekken dat hij en alle andere zieltjes LICHT 

zijn, maar om echt te kunnen begrijpen wat licht 

is tussen alleen maar licht bijna onmogelijk is. 

Daarom heeft God een plek gecreëerd waar ook 

duisternis is, zodat we door ervaring kunnen leren 

wat iets werkelijk is.  

Deze duisternis bestaat niet echt, deze is puur 

gecreëerd zodat wij als zielen bepaalde lessen 

zouden kunnen leren en de dingen beter zouden 

kunnen begrijpen.  

Omdat het zieltje graag zou leren wat 

vergevingsgezind wil zeggen, heeft die iemand of 

een situatie nodig waarin vergeving nodig is.  

Eén van de andere zieltjes maakt met het zieltje 

de afspraak dat hij deze opoffering zal doen voor 

hem, omdat hij van hem houdt. De enige 

voorwaarde is dat het zieltje zich herinnert dat hij deze wandaad moet vergeven en zich moet 

herinneren dat het zieltje dat deze wandaad heeft gedaan, in feite ook een engel is. Een engel 

gestuurd door God!  

Ik adviseer je om het kinderboekje in huis te halen, zelf gebruik ik het als bijbel in zowel goede als 

slechte dagen. Het helpt me situaties en mensen met een observerende blik te bekijken en het 

goede in de dingen te zien.  

Dit maakt dat ik enerzijds veel beter om heb leren gaan met negatieve situaties, nooit meer lang 

blijf zitten met dingen die gebeurt zijn omdat ik het snel een vreedzame plaats kan geven, zelden 

met wrok gevoelens naar personen of situaties blijf zitten en dus de dingen veel sneller relativeer. 

En dat is puur door er op een andere manier naar te kijken! = de kracht van positief denken & een 

positieve liefdevolle mindset! 

Wanneer je volgende keer iets meemaakt, een situatie of persoon die je triggert (positief of 

negatief), probeer dan eens terug aan dit verhaaltje te denken en deze boodschap! Doe je dit 

iedere keer weer, kan ik je garanderen dat je manier van reageren stelselmatig verandert en er iets 

binnenin je systeem verandert.  
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Opdracht II: maak een lijst van 50 mensen die waarde hebben gebracht aan je leven. Neem alles 

waarin je beseft dat het je op de één of andere manier heeft doen groeien als persoon (kan een 

positieve of negatieve actie zijn van die persoon).  

De lijst moet 50 namen bevatten (dit kan tot de postbode en de bakker gaan)! Het is belangrijk dat 

je de bedenkt wat de reden is, dat je die bepaalde persoon opschrijft.  

Doe dit op je eigen rustige tempo, ik weet dat dit niet simpel is! Herinner een goed ding bij iedere 

persoon en wat hij of zij in je leven heeft gebracht. GENIET ERVAN! 

AFFIRMATIE VAN DE DAG: 

“Vandaag observeer ik al de overvloed dat me omringt”. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DAG III 
 

Wanneer je beseft dat je gehele wereld grotendeels 

één grote spiegel is van datgene dat er bij je binnenin 

afspeelt, kan je heel bewust je onderbewuste gaan 

analyseren!  

Wanneer je bijvoorbeeld in tekorten geloofd, zoals te 

weinig geld – zal je steeds te weinig geld op je 

rekening zien staan. Wanneer je bijvoorbeeld alleen 

maar negativiteit op social media tegenkomt – zal je 

moeten inzien dat het jij is die die negativiteit naar 

zich toetrekt. Mijn social media bv. heeft GEEN 

negatieve inbreng meer! Het is één grote positieve 

mindset pool!  

Wanneer je dus heel veel dingen / mensen op je pad 

tegenkomt waar je enigszins een jaloezie tegenover 

voelt (op welke manier dan ook), reflecteert dit veel 

over je verlangens en datgene waar je op dit moment 

op gefocust bent.  

Jaloezie is hierin een dankbare emotie, aangezien het 

enerzijds je veel vertelt over je eigen bewuste – of onbewuste verlangens. Anderzijds helpt jaloezie 

je ook tot die volgende stap van bewustwording te geraken. Het is namelijk zo dat wanneer je 

oprecht blij kan zijn voor iemand, zonder greintje jaloezie, terwijl het iets waar je stiekem (of niet) 

naar verlangt! DAN ga je weer een stapje omhoog, dan ga je jezelf namelijk onthechten van iets, 

de focus verleggen en het verlangen loslaten.  

Zodra het bovengenoemde dan weer gebeurt, wordt het echt leuk want dan beginnen die dingen 

die je net hebt losgelaten in vrede, letterlijk in je leven te komen!  

I know, het is gek hoe die dingen soms gebeuren maar het is wel de werkelijkheid!  

Test jezelf hier maar eens in! Hoe meer je jezelf onthecht van een verlangen, hoe dichter die 

verlangen waarheid wordt!  
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Opdracht III: noteer een lijst van mensen die in jouw ogen succesvol zijn. Dit mag op eender 

welk gebied van het leven zijn! Mensen die iets hebben waarnaar jij ook verlangt.  

Sta even stil bij iedere persoon, elke reden en bekijk of je jezelf van de jaloezie kan onthechten en 

oprechte blijdschap kan voelen voor hen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DAG IV 
 

DURF JEZELF IN DE OGEN KIJKEN!! 

Zoals in dag III al duidelijk werd gemaakt bestaat 

ons leven uit spiegels! Die wanneer we er op een 

positieve manier aandacht aan schenken ons zeer 

veel kunnen zeggen over wie we zijn en waarnaar 

we verlangen! 

Net om deze reden kan je jezelf wel inbeelden 

hoeveel impact een echte spiegel kan hebben op 

je innerlijke wereld?  

Door in een spiegel te kijken en contact te maken 

met je eigen ogen, kijk je letterlijk in de spiegel van 

je ziel. Net om die reden vinden vele mensen dit zo 

uitdagend & zwaar uit de comfortzone!  

Het gaat om jezelf volledig te accepteren zoals je 

bent, van binnen en van buiten! Datgene dat 

namelijk vanbinnen afspeelt, is hetgeen dat naar 

buiten straalt.  

Zo heb ik de beste verjongingscréme ter wereld 

ontdekt, door deze oefening! De weg naar 

zelfliefde maakte dat ik me jonger ging voelen en 

terwijl ik in feite dus ouder wordt, krijg ik nu meer en meer te horen dat ik er jonger uit zie dan ik 

werkelijk ben!  

Pas door dagelijks te connecteren met jezelf en stelselmatig ook met je ziel, kan je pas ontdekken 

wat de zin van jou leven is hier op aarde! Wat jouw persoonlijke zielsmissie is en wat 

onvoorwaardelijke liefde nu werkelijk betekent!  
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Opdracht IV: deze opdracht vraagt wat discipline en geduld! Gun jezelf een aanpassingsperiode, 

want ook al lijkt deze simpel, het is geen simpele oefening en voelt in het begin raar! 

Ga dagelijks voor een spiegel staan, kijk oprecht naar jezelf. Eerst op een oppervlakkige manier 

naar elk haartje en pukkel bij wijze van spreken. Daarna kijk je diep in je ogen. Geef je eerst een 

moment om te zien wat dit met je doet!  

Tot slot zeg je een krachtige affirmatie op, die bij jou op dat moment past. Een affirmatie is een zin 

dat een soort statement maakt van iets waar je zelf nog niet helemaal van overtuigd bent, maar 

wel naartoe wil groeien. 

Bv. vindt je jezelf dik, kan je volgende affirmatie opzeggen: “Ik zit perfect in dit lichaam & draag 

enkel het gewicht mee dat ik nodig heb”!  

In het kader van zelfliefde kan je ook simpelweg iedere dag zeggen: “Ik hou van mijzelf”!  

Hieronder kan je enkele noties maken van je proces, hoe het voelt en of je vooruitgang ziet! 

VERGEET NIET TE GENIETEN VAN HET PROCES MET EEN OBSERVERENDE HOUDING! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DAG V 
 

“Onverwachte vriendelijkheid is de meest krachtige, 

minst kostende en meest onderschatte agent van 

menselijke verandering”! – Bob Kerrey – 

Je kant gegarandeerd het principe van een goede 

daad verrichten, dit zodat je goed karma kan 

opbouwen. Want positief trekt positief aan en goed 

karma komt terug in drie- of zevenvoud.  

Net om die reden wordt een simpel en klein gebaar 

van vriendelijkheid zo zwaar onderschat!  

Door gewoon al eens een glimlach te geven aan een 

persoon, hen voor te laten in de rij of even een 

handje te helpen, heb je op beide levens een grote 

impact gehad! 

Enerzijds kan het zijn dat door jouw vriendelijk 

gebaar, iemand deze vriendelijkheid verder zet naar 

anderen toe waardoor er een flow van positieve 

energie vrijkomt op collectief niveau. Anderzijds kan 

het zijn dat door een helpende hand, je iemand dat 

inzicht kan geven dat hij of zij nodig had om niet langer in de slachtofferrol te kruipen maar zijn of 

haar leven terug in eigen handen te nemen!  

Daarnaast brengt het inwendig ontzettend veel te weeg bij je als persoon en kan het niet anders 

dan een beweging van positieve groei maken in je onderbewuste!  

De boodschap van positieve energie verspreiden brengt een algemene flow van energie met zich 

mee, die automatisch een kettingreactie teweeg brengt op de omgeving als je het inzet op de 

juiste manier.  

Zo kan het zijn dat jij bv. door dit programma in een heerlijke ontdekkingsreis tot jezelf komt, dat 

je de waarde ervan erkent en hier dankbaar voor bent. Zo dankbaar dat je deze wil delen met 

anderen, zodat zij ook mee kunnen genieten van de positieve flow waarin je zit. En zo gaat het 

weer verder.       

De wetenschap dat jij mogelijks mee hebt kunnen deel uitmaken van het planten van een zaadje 

bij iemand, waardoor ook zijn of haar bewustzijnsproces is kunnen starten, maakt dat je op 

onbewust niveau (of bewust niveau) je hier voldoening uit haalt. Waardoor je dus een goed gevoel 

ervaart en meer energie hebt om verder aan jezelf te werken en anderen te helpen!  

Positief zet positief in beweging en is daardoor in kracht niet te onderschatten!  
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Opdracht V: een eerste stap in leren geven & ontvangen!  

Geef jezelf de uitdaging om zo veel mogelijk een goede daad te verrichten. Dit kan zo groot of zo 

klein zijn als je zelf wil. Vergeet niet zelfs een glimlach kan soms een goede daad zijn voor iemand.  

Voorbeeldje: ik heb onlangs toen ik naar de bib was, 4 anonieme briefjes in 4 verschillende boeken 

gestoken. Op deze briefjes stonden allerlei positieve affirmaties, die mogelijks een persoon heel blij 

zullen maken, net op het moment dat die persoon dat nodig heeft! 

Daarnaast wil ik ook vragen dat je leert te ontvangen! Wanneer je dus de volgende keer een 

complimentje krijgt, ga niet automatisch in onmiddellijke reactie. In de plaats daarvan sta je even 

stil bij wat het compliment bij je te weeg brengt, waarna je een oprechte dank je wel zegt, zonder 

meer! Noteer hieronder enkele van je bevindingen.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DAG VI 
Wanneer je beseft dat alles met elkaar verbonden is, 

weet je ook dat je dus maar op 1 of 2 dingen hoeft te 

focussen om je gehele leven te veranderen!  

In mijn waarheid en persoonlijke ontdekking ligt de 

sleutel zonder twijfel bij aandacht te schenken aan de 

zelfliefde, zodra je aan dit stuk begint te werken en je 

doel is te groeien als persoon. Heeft dit een 

automatisch gevolg op alle andere delen van je leven.  

Zo is daardoor bij mij LevensSter ontstaan en kan ik 

nu voluit mijn passie volgen & anderen hiermee 

helpen! Daarnaast zijn mijn fysieke problemen iets van 

(zo lijkt het soms) een ver verleden. Mijn relatie met 

mijn familie & vrienden zijn beter dan ooit, omdat we 

nu op een nog dieper niveau connecteren! En zo kan 

ik nog wel even doorgaan!  

Gewoon door op een dag te besluiten dat ik mijn 

focus diende te verleggen. Dat ik in plaats van naar al 

mijn tekorten in mijn leven (en dat leken er veel), mijn 

focus veranderde en op zoek ging naar de overvloed 

in mijn leven (en nadien bleek er daar meer van te zijn 

dan de tekorten)!  

Dit veranderde mijn hele leven & de wereld zoals ik het tot die dag ervaarde! Een wereld waarin 

me eerst zeer alleen voelde, niet begrepen, een outcast, verdrietig, boos, onrechtvaardig 

behandeld, over sensitief, depressief, chronisch ziek, etc… transformeerde naar een wereld waarin 

ik kan zijn wie ik werkelijk ben, mijn passie & zielsmissie gevonden heb en dit kan uitoefenen, mijn 

gaven zich mochten ontwikkelen waardoor ik nu niet enkel mijzelf heb weten te helen maar ook 

anderen hierbij kan helpen, zelden tot nooit nog gevoelens van verdriet of boosheid ervaar eerder 

altijd van puur geluk en dankbaarheid, … 

Dit is wat er kan gebeuren als je de focus verlegd en gaat voor dat proces naar die zelfliefde, naar 

dat JA-woord op de vraag “Will I marry me”? 

Transformeer je met me mee?? 
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Opdracht VI: Het kan momenteel nog voelen alsof je de bomen door het bos niet meer ziet! 

Daarom onderstaande oefening. Sta eens stil bij iedere categorie van je leven. Hoe voel je je nu en 

waar zou je over 3-6 maanden willen staan?? Noteer onder focus het verschil tussen de nu en 3-6 

maanden. Welk van de categorieën heeft het hoogste cijfer?? Dat is de categorie waar je je focus 

naar dient te brengen!  

Tip: doe dit iedere 3 – 6 maanden, om je eigen proces bij te houden en de vooruitgang te zien! 

Voorbeeldje focus: 

CATEGORIE NU DOEL 3-6 MAAND FOCUS 

Mentale gezondheid 9 10 1 

Fysieke gezondheid 7 9 2 

Financieel  6 9 3 

 

Geef een cijfer tussen 0 – 10, waarbij 0 heel slecht betekent en 10 absoluut geweldig, voor 

onderstaande categorieën van het leven: 

CATEGORIE NU DOEL 3-6 MAAND FOCUS 

Algemeen leven    

Fysieke gezondheid    

Mentale gezondheid    

Financieel / Werk    

Relationeel met anderen    

Relationeel met je partner    

Zelfwaarde    

Levensdoel / levensmissie    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DAG VII 
 

Het is een categorie waar we allen vaak mee bezig zijn, 

onze financiën! Waarom worden de rijken steeds rijker 

en de armen steeds armer? Wat maakt dat de kloof 

groter wordt?  

Het geheim ligt hier niet in de omliggende factoren 

maar in pure mindset! Die financiële vrijheid creëer je 

volledig van binnenuit!  

Rijken hebben geen angst om hun geld te verliezen, 

want weten dat wanneer dit toch zou gebeuren ze er 

uiteindelijk wel weer bovenop geraken. Rijken hebben 

een risico mindset en stappen voortdurend uit die 

comfortzone, waardoor ze vaak verlies maken maar 

nog vaker winst!  

Armen denken dan weer in tekorten, ze zijn continue 

bezorgd en leggen zich neer bij hun positie! In die 

slachtofferrol, in die comfortzone en zo nooit iets 

veranderend!  

Rijken beseffen dat geld op zich geen macht heeft, dat dit puur een ruilmiddel is en bestaat uit 

energie. Dat je dit dus jouw persoonlijke energie kan geven en er niets slechts is aan geld op zich. 

Het gaat over de macht die je eraan schenkt.  

Wil je dus financiële vrijheid bereiken zal je in jezelf aan de slag moeten. Je zal je visie t.o.v. geld 

moeten transformeren, geconditioneerde gedachten moeten doorbreken, out of the box moeten 

leren denken, in ontvangst modus moeten leren komen, uit de comfortzone moeten durven 

stappen, risico’s moeten durven nemen, etc.  

Ga in jezelf op zoek naar welke overtuigingen je hier tegenover hebt en die je nu nog tegen 

houden! Typisch voorbeeld: vele spirituele personen of mensen die ten diensten staan t.o.v. 

andere mensen, hebben de overtuiging dat men hier geen geld voor mag vragen en dat men een 

sober bestaan moet leiden! Voor sommigen zal dit inderdaad kloppen en bij hun pad horen, 

echter voor velen is niets minder waar! Wanneer kan ik het meeste ten dienste staan voor 

anderen?? Als ik zelf amper rond kom en geldzorgen heb of dat ik hierin geen zorgen hoef te 

maken en me dus kan focussen op mijn taak om anderen te helpen?? Wanneer ik voor mijzelf 

zorg, de nodige luxe kan ervaren en voldoende me-time kan inplannen, heb ik meer energie, ben 

ik zelf beter in balans en kan ik dus veel meer betekenen voor anderen.  

Je overtuigingen t.o.v. dit onderwerp eens goed bekijken, is dus nodig om hier een verandering te 

maken!  
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Opdracht VII: vandaag ga je aan je mindset leren werken t.o.v. geld. Hieronder volgen een aantal 

opdrachten die je kan uitvoeren, die je hierin op een leuke manier kunnen helpen. Heb vooral fun 

in het uittesten ervan, wie weet wordt je wel eens verast.  

1. Vandaag ga je in één keer al je schulden afbetalen. Noteer eerst welke schulden je 

momenteel nog hebt, welke vaste kosten. Observeer wat deze lijst met je doet? Ga nu op 

een creatieve manier deze schulden & vaste kosten betalen. Bijvoorbeeld: teken, knip, plak, 

photoshop, een cheque waarmee je de schulden gaat aflossen. Ook hier ga je weer 

observeren hoe dit voor je voelt, hoe het zal voelen als je dit werkelijk doet!  

2. Een chinees bijgeloof, die ik leuk vind en toepas. Wanneer je cash betaald (ik doe dit zelf 

ondertussen best veel), zie je op een briefje dat er aan de één kant een brug staat en langs 

de andere kant een soort van huis of raam. Als je een briefje aan iemand geeft zie dan 

altijd dat de brug naar boven gericht is, zo zeg je energetisch dat het geld in beweging 

mag blijven en ook weer terug naar jou mag komen. Ga je het geven met het huis naar 

boven, dan blijft het in het huis en kan het geld niet naar jou terugkeren.  

3. Wanneer je in de winkel bent en je ziet iets wat je graag zou willen, doe dan volgende 

gedachteoefening. Ga ervoor staan, bedenk eerst of het iets is dat je echt nodig hebt? 

Want je hebt vaak veel meer in huis dan je werkelijk gebruikt. Wanneer je vervolgens 

besluit het niet te kopen, zeg je in jezelf ah nee heb ik niet nodig want heb ik al.        

4. Last but not least. Zoek alvast 5 rekeningen waarop je volgende zin noteert: “Alles dat ik 

mijzelf investeer, zal in zevenvoud naar me terugkeren”. Doe dit vanaf nu voor elke 

rekening dat je pad kruist.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
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DAG VIII 
Vandaag ga je verder in de lijn waarover ik het gisteren 

had, namelijk onze overtuigingen veranderen die 

ervoor zorgen dat we gelimiteerd zijn in het ontvangen 

van financiële overvloed.  

Wanneer ik het heb over transformatie en een groei 

mindset creëren, wil ik dat je beseft dat dit voor de 

meesten niet in 1 dag zal gebeuren (dit was ook niet in 

mijn verhaal zo). Het gaat over discipline & herhaling! 

(Let op: ook dit is een overtuiging!      ). 

Net om die reden heb ik dit programma ook in een 30-

dagen programma gegoten. Zodat je enerzijds een 

discipline nodig hebt om iedere dag het programma 

erbij te nemen & de herhaling maakt dat het een 

grotere impact heeft! Het is namelijk zo dat je voor het 

af- of aanleren van een nieuwe gewoonte of gedachte, 

je minstens 21-dagen nodig hebt en dat je van zodra je 

één dag hebt overgeslagen, dus van dag 1 terug moet 

starten! Enkel dan zal het effect diepgaand genoeg zijn 

om blijvend resultaat te bieden! (Let op: dit is een 

veralgemening, bij sommigen zal dit sneller gaan en bij 

anderen trager).  

Je wordt als het ware getest in je inzet, je vertrouwen & daadkracht! Geef je het al op bij de eerste 

tegenslag? Hoe graag wil je die transformatie? Herval je terug in oude gewoontes, excuses, 

slachtofferrol? Of blijf je krachtig in je vertrouwen en zie je het niet langer als een tegenslag maar 

als de ruimte die je doet groeien?  

Wil je dus ECHTE doorbraken maken, is het ontzettend belangrijk dat je blijft doorzetten.  

Net zoals je zou doen in een echt huwelijk. Daar geef je ook niet op bij de eerste slag of stoot. Je 

hebt een commitment gemaakt t.o.v. elkaar! Nu maak je dus een commitment t.o.v. jezelf en het 

doel dat je voor ogen hebt!  
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Opdracht VIII: deze opdracht vraagt veel van je spiertjes in de hand, tijd in je agenda en 

doorzettingsvermogen. Gun jezelf voldoende tijd voor deze opdracht, mag je over 2 dagen 

verspreiden en doe regelmatig aan hand fitness      . 

Hieronder volgt een affirmatie, die bedoeld is om je gevoel t.o.v. geld (al kan je deze ook op 

andere categorieën toepassen) positief te veranderen en je te laten beseffen dat je het waard bent 

om mee te genieten van de overvloed die zich in het universum bevindt.  

"Ik, (volledige naam), begin vandaag met het creëren van een nieuwe verhouding tot geld. Geld is 

goed, schoon en nuttig voor mijn groei, tevredenheid en welzijn. Geld brengt positieve dingen in 

mijn leven. 

Het succes dat ik heb brengt geld en welvaart voor mij en voor degenen dichtbij mij. Ik verdien het 

om welvarend te zijn en meer dan genoeg geld te hebben. 

Geld is mijn vriend, en de waarde van wat ik investeer, groeit elke dag. Succes en geld vergezellen 

mij, hier en nu. 

Ik vraag mijn voorouders die moeilijkheden hebben gehad vanwege het gebrek aan geld om mij te 

zegenen en me toestemming te geven om anders te leven, en ik vraag mijn welvarende voorouders 

om mij te inspireren." 

Deze affirmatie ga je tien maal schrijven en daarnaast ook op nemen via audio (dit kan makkelijk 

via je smartphone). 

Als sommige bewoording niet kloppen voor jou kun je het aanpassen maar hou zo veel mogelijk 

de originele tekst aan. Het heeft zijn doel. 

En uiteraard mag je zelf bepalen waar je overvloed in wenst en naast of in plaats van geld ook 

andere dingen invullen zoals liefde, gezondheid, balans, vrijheid enz. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DAG IX 
 

Op dag II maakte ik al de verwijzing naar het 

kinderboekje “een gesprekje met God” van Neil Donald 

Walsh, en ook hier is het weer van toepassing!  

Hoe moeilijk het soms ook aan voelt, hoe graag je ook 

iemand kan hebben, wanneer je groeit als persoon en 

door een transformatie gaat betekent dit dat je sommige 

mensen zal moeten leren loslaten, omdat zij nu niet 

meer binnen jouw persoonlijke groeiproces passen.  

Dit kan verschillende redenen hebben: zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat je in feite nooit volledig jezelf bent 

geweest en daardoor mensen in je leven hebt 

aangetrokken waarbij je jezelf helemaal anders voor hebt 

gedaan dan je werkelijk bent. Van zodra je dus meer 

jezelf gaat laten zien, kan het zijn dat je niet meer zo 

veel raakpunten hebt met die personen.  

Daarnaast is het ook zo dat die mensen in je leven 

komen waarmee je vooraf als ziel een afspraak hebt 

gemaakt om bepaalde lessen te leren. Mogelijks is die les net dat je leert in je kracht te gaan staan, 

voor jezelf op te komen en je niet van je pad naar bewustwording laat brengen. Dat mensen je 

energetisch naar beneden halen en daardoor op onbewust niveau je groei tegenhouden.  

Het heeft niets met hen persoonlijk te maken, want dat is niet waar jij je hoort over te 

bekommeren. Belangrijk is dat jij je gaat omringen met mensen die je ondersteunen in je groei! 

Die eenzelfde soort visie dragen en waarbij jij vooral volledig jezelf kan zijn zonder oordeel! 

Daarom is het aankopen van dit programma alleen al en goede stap, puur vanwege de energie! 

Er wordt wel eens gezegd dat je een persoon kan leren kennen, door de mensen waarmee hij/zij 

het meeste optrekt!  

Omring je dus met personen die staan voor de persoon die jij zelf wil zijn! Waarnaar jij enigszins 

opkijkt en die je helpen groeien in jouw bewustzijnsproces!  

 Ik zelf kijk met veel liefde terug naar de vriendschappen die ik doorheen de jaren heb gehad en 

sommigen deden echt pijn om los te laten, want zoals ik al zei het is niet omdat je iemand los 

moet laten, dat je minder om hen geeft of niet dankbaar voor hen bent! Zij symboliseerden echter 

de delen van me, die niet langer bij mij hoorden en waarvan ik dus afscheid diende te nemen.  

Door op deze manier naar relaties met anderen te kijken wordt het ook steeds makkelijker, 

wanneer er weer een periode van loslaten is.  

P.s.: het wil niet zeggen dat die personen voor altijd uit je leven zullen blijven, mogelijks maar 

tijdelijk!  
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Opdracht IX: maak een lijst van personen (enkel voornaam), waarbij jij voelt dat ze op de één of 

andere manier energie van je wegnemen. Die mensen die je op de één of andere manier een 

ongemakkelijk gevoel geven en zij die je bewust of onbewust niet ondersteunen in je persoonlijke 

groei en zijn! Zonder oordeel, puur vanuit observatie.  

Vanuit het centrum van je hart, stuur je nu een zegen van dankbaarheid uit naar deze mensen op 

de lijst, aangezien zij je allen een mooie les te bieden hebben!  

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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DAG X 
Deze kan voor sommigen hard lijken en hard 

binnenkomen maar weet dat ik dit echt vanuit mijn 

hart deel, omdat ik in jullie allen geloof! Ik weet dat 

ook jij die kracht bezit om vanuit het hart te gaan 

leven en zo het leven te creëren dat je altijd al 

verdiende!  

Nu vraag ik je om even heel eerlijk met jezelf te zijn, 

bij wie ligt de werkelijke verantwoordelijkheid dat je 

leven op bepaalde vlakken nog niet loopt zoals je 

had gehoopt?  

De kans is groot dat je op vele momenten jezelf zal 

betrappen dat je besluit in de slachtofferrol te 

kruipen, dat er allerlei zogenaamde geldige excuses 

zijn die ervoor zorgen dat je niet de nodige actie 

neemt om effectief verandering te brengen.  

Zo legde ik mezelf vroeger neer bij het ‘feit’ dat ik 

geen zelfvertrouwen had, omdat ik verbale 

mishandeling heb moeten ervaren. Of legde ik 

mezelf neer bij het ‘feit’ dat ik nooit meer lange 

wandelingen zou kunnen maken, omdat ik chronisch 

patiënt was en fysiek dus niet sterk genoeg was. Deze 

dingen voelde op die momenten oprecht aan als 

geldige redenen, geldige omstandigheden waarom mijn leven was zoals het was.  

MAAR zoals je al had kunnen verwachten ga ik hier even wijzen op mijn eigen 

verantwoordelijkheden in deze situaties en hoe door deze te erkennen en op te nemen, mijn leven 

een totale wending heeft gemaakt.  

Het was IK die niet de nodige kracht opnam om destijds de woorden mij niet te laten raken, het 

was IK die de keuze had om mezelf erdoor klein te laten maken of ervoor te kiezen het niet binnen 

te laten komen & mezelf te laten zien zoals ik werkelijk ben! Vol zelfvertrouwen, zelfs tijdens de 

mindere dagen! En het was IK die in medelijden ging over haar leven in de zetel en toelaat hoe ik 

minder en minder conditie kreeg. Zodra ik doorhad dat het lichaam me wat wilde vertellen en dat 

ik mezelf kon helen, ben ik dit dan ook gaan doen en kan ik nu weer heerlijk genieten van 

wandelingen in de natuur, springen op de trampoline met mijn dochter, etc.  

Het is vanuit die ervaringsdeskundige dat ik spreek en dat ik jou wil laten voelen, de keuze ligt 

steeds in jezelf! Het is JIJ en jij alleen die de keuze maakt, blijf je in de slachtofferrol of niet??  
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Opdracht X: noteer 5 dingen waarvan jij denkt, vermoedt dat je jezelf tegenhoudt? Saboteert? 

Waarbij jij in de slachtofferrol kruipt?  

P.s.: dit alles is zonder oordeel, met momenten is het perfect oké om in die slachtofferrol te 

kruipen want je bent ook maar een mens. MAAR wat ik vraag is dat je op zijn minst je 

verantwoordelijkheid daarin erkent. Dat je gaat beseffen dat het te maken heeft met een keuze die 

je in jezelf moet maken.  

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
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DAG XI 
 

Op dag VI ben je meer te weten gekomen over de 

holistische levensvisie die ik nauw aan het hart draag 

en wat dit concreet inhoudt. In het kader daarvan, in 

combinatie met vorige oefening wil ik je nu uitdagen 

om beiden opdrachten naast elkaar te leggen en te 

observeren. Wat zie je?  

In mijn belevingswereld is alles automatisch met 

elkaar verbonden en kan je dus een kettingreactie 

creëren door je op één of 2 van de levens 

categorieën je focus te leggen.  

Enerzijds zeg ik je dat je jezelf groots moet zien en 

groots moet durven denken en daar sta ik volledig 

achter, echter is het wel belangrijk te beseffen dat je 

simpelweg moet beginnen met die eerste kleine stap!  

Eén kleine verandering in je dagelijkse bestaan, één 

abnormaliteit (hoe klein deze ook is), kan een mega 

impact hebben op je gehele leven! 

En dat kan allemaal op één seconde al gebeuren! 

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je in één seconde je het JA-woord kan geven aan iemand op de 

vraag of hij/zij met je wil trouwen, je in één seconde de woorden kan uitspreken “ik neem ontslag”, 

je in één seconde een baby kan hebben gemaakt, je in één seconde kan zeggen “ja, ik ga voor die 

job”, etc.  

Het leven bestaat non stop uit kleine keuzes, die in één seconde gemaakt & uitgevoerd zijn maar 

die een GIGANTISCHE impact hebben op ons leven. 

En net om die reden, durven vele mensen vaak geen keuzes te maken. Het is uit de comfortzone 

durven stappen en jezelf overgeven aan dat mogelijk gigantische dat erna volgt. 

Echter is het dan weer net om die reden, dat je jouw leven on hold zet. Dat je net door geen 

keuzes te maken, heel wat moois mis loopt.  

Er is namelijk nooit een goede of foute keuze, er is alleen maar de keuze en jouw reactie op die 

keuze.  

Het ergste dat kan gebeuren is dat die keuze tegenvalt en dat je opnieuw een keuze moet maken 

of jezelf in de slachtofferrol van die keuze gaat plaatsen of niet?? 
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Opdracht XI: van de 5 obstakels, overtuigingen, … die je hebt genoteerd in opdracht X, ga je er 

nu 2 uitkiezen die jouw focus verdienen.  

Maak de bewuste keuze en ga voor beide focusgebieden 1 of 2 actiestappen noteren. Wat is de 

eerste stap (hoe klein of groot ook) dat je nu al kan doen, om op dit gebied een beweging in gang 

te zetten? 
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WWW.LEVENSSTER.COM                                  RIRI STARSEED 27 

 

DAG XII 
Als ervaringsdeskundige kan ik niet anders dan over de 

categorie van het lichaam veel te vertellen hebben.  

De dag van vandaag zijn er veel mensen dat fysiek 

lijden, chronische ziektes – acute ziektes – mentale 

breakdowns met fysieke reacties als gevolg – etc. Je kan 

er niet echt meer omheen en zelf ben ik er ook fel 

doorheen moeten worstelen. 

Let op mijn woorden wanneer ik je zeg dat dit fysieke 

lijden niet moet bestaan of toch op zijn minst niet zo 

extreem hoeft te zijn. Wanneer je in je kindertijd al zou 

aangeleerd krijgen dat je lichaam in feite perfect is en 

zichzelf kan helen. Dat het simpelweg communiceert 

door de enige taal die het kent – pijn & ziektes. Dat ons 

onderbewuste het lichaam gebruikt om met ons te 

communiceren om bepaalde dingen duidelijk te maken. 

Dat wanneer we tijdig leren luisteren en hiernaar 

handelen, we ons vele ongemakken zouden gespaard 

hebben!  

Echter dit is waarschijnlijk voor jou op dit moment niet 

de situatie zoals ze is. Jij hebt waarschijnlijk nooit leren 

luisteren naar het lichaam en de symptomen leren ontcijferen.  

Een tip voor jou! Bij iedere volgende keer dat je pijn voelt of ziek bent, bedenk dan dat het 

lichaam je iets wil vertellen. Ga online en typ in Google in: spirituele betekenis … (pijn of ziekte). Ik 

doe dit iedere keer wanneer ik zelf nog iets ervaar dat ik nog niet begrijp of wanneer er een klant 

bij me komt. Of ik zoek het op in het boek van Christianne Beerlandt – De sleutel tot zelfbevrijding.  

Door te lezen wat de mogelijke psychologische – onderbewuste reden is van een bepaalde pijn of 

ziekte, ga je het een beter plaatsje kunnen geven. Met als gevolg dat je gaat handelen naar 

genezing, waarna het lichaam op den duur zijn strijd opgeeft want hij beseft dat je eindelijk luistert 

en niet langer hoeft te schreeuwen om je aandacht.  

P.s.: let op, dit is niet ter vervanging van traditionele geneeskunde. Uiteraard heb je soms nog 

medicatie etc. nodig, zodat je niet te verzwakt bent om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. 

Echter adviseer ik om zo weinig mogelijk medicatie te nemen.  

Ondertussen ben ik zelfs zo in sync met mijn lichaam, dat ik het gebruik als innerlijk kompas. Mijn 

lichaam vertelt me exact welk pad het pad van de minste weerstand is. Door er iedere keer naar te 

luisteren, is mijn algemene vertrouwen in het hogere goed enkel nog gegroeid!  
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Opdracht XII: noteer eens hoe het momenteel met jouw lichaam is. Hoe voelt je lichaam aan? 

Zowel positieve als negatieve ervaringen mogen hier genoteerd worden. Ben je vaak ziek? Heb je 

chronische pijnen? Acute pijnen? Zie je de verbanden tussen onderbewuste redenen? Heb je het 

opgezocht, noteer het eens bij de pijn of ziekte. Observeer het en voel in of het voor jou klopt.  
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DAG XIII 
 

Vandaag gaan we stilstaan bij de relatie met onze 

ouders. En wederom dien ik hier de verwijzing te 

maken naar het boekje van Neil Donald Walsh. 

Vanuit de gedachte dat we als ziel vooraf allerlei 

afspraken hebben gemaakt met andere zielen, om 

bepaalde lessen te leren van elkaar, kunnen we er ook 

vanuit gaan dat we onze ouders bewust gekozen 

hebben! Hoe moeilijk deze aardse relatie voor 

sommigen ook is geweest. 

Ook hierin heb ik vele uitdagingen gekend. Zo legde ik 

lange tijd de verantwoordelijkheid en schuld van veel 

van mijn persoonlijke lijden bij mijn vader. Echter ben 

ik nu tot het besef gekomen dat ik zo dankbaar mag 

zijn, voor de opoffering die hij heeft gemaakt als ziel 

om mij deze ervaring en les te gunnen.  

Dit inzicht heeft dan weer met zich meegebracht dat ik 

vanuit mijn hart ondertussen naar mijn beide ouder 

niets dan onvoorwaardelijke liefde voel! Want zij zijn 

diegene die ik gekozen heb en met een zeer bewust doel, namelijk me daar te brengen waar ik 

naartoe wil als ziel!  

Hun menselijk zijn, acties, woorden en visies hebben mij gevormd als persoon! Een persoon 

waarvoor ik ontzettend dankbaar ben en die door een intense transformatie is gegaan dankzij al 

deze ervaringen!  

Zij hebben exact datgene gedaan wat ze hoorden te doen!  

Let op: dit wil niet zeggen dat je de menselijke daden die iemand heeft gedaan zomaar moet 

vergeten en dat je bijvoorbeeld in sommige gevallen toxische ouders zomaar terug moet toelaten 

in je leven! Integendeel, soms is dit net de les!  

Waar het om gaat, is dat je de macht terug opeist! Jezelf niet in de slachtofferrol zet en je dus 

neerlegt bij bepaalde zaken omdat zogenaamd je ouder zus of zo waren.  

Dat je op zielsniveau vergeving schenkt aan hun ziel, omdat je herinnert dat zij ook engelen zijn, 

ook al gedragen ze zich niet zo tijdens dit leven.  
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Opdracht XIII: omschrijf je moeder & je vader. Reflecteer hoe beiden een impact op je hebben 

gehad. In welke mate ze je gevormd hebben tot de persoon wie je nu bent en of je hen nog 

gebruikt als excuus om bepaalde dingen niet te veranderen? 

Pas vervolgens de HONOPONOPONO toe, d.w.z. je denkt terug aan je vader of moeder of een 

bepaalde situatie en je stuurt er volgende gedachte heen: “Het spijt me, alsjeblieft vergeef me, ik 

dank je, ik hou van je”. Met deze techniek neem je als het ware je eigen verantwoordelijkheid op 

en herpak je de macht!  
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DAG XIV 
Het klopt jij bent de hoofrolspeler van je eigen 

persoonlijke verhaal en jouw ervaringen hebben 

ervoor gezorgd dat jij de persoon bent geworden die 

je nu bent. Met de nodige bijrollen en zelfs figuranten, 

die hierin een rol hebben gespeeld. 

Echter is het vanzelfsprekend te zeggen dat ook deze 

bijrollen en figuranten, hun eigen hoofdrol hebben in 

hun eigen persoonlijke verhaal. Dat op zijn beurt 

ervoor heeft gezorgd dat zij de personen zijn die ze 

nu zijn. 

Vanuit die gedachtegang is het dan ook zeer 

interessant om achter het verhaal van iemand anders 

te komen.  

Door het verhaal achter een persoon namelijk beter te 

begrijpen, kan je hun daden / woorden / gedrag / 

situatie vaak ook beter begrijpen en kan je sneller 

relativeren waarom ze bijvoorbeeld een bepaald 

gedrag ten opzicht van jou uiten. 

Een typisch voorbeeld hierin is o.a. verslaving, heb jij 

zelf een neiging tot verslaving? Of had je een ouder 

die last had van een verslaving? De kans is groot dat wanneer je in hun verleden gaat graven, in 

hun verhaal, dat je een perfecte reden gaat ontdekken dat hun verslaving verklaart.  

Dit zou een copy-paste verhaal kunnen zijn van de generatie ervoor of zou kunnen betekenen dat 

ze in feite willen vluchten van de realiteit – zichzelf – etc.  

Zodra je het verhaal achter het verhaal weet te ontcijferen, kan je met een heel andere blik naar 

de dingen kijken en kan de heling oprecht gebeuren.  

Zo heb ik dankzij deze methode o.a. veel geleerd over zowel mijn vader als mijn moeder. Wat hen 

gemaakt heeft tot de persoon die ze nu zijn en wat hen gevormd heeft doorheen de jaren. Door 

dit beter te begrijpen, werd het makkelijker om bepaalde acties te verklaren en er daardoor met 

een andere blik naar te kijken. De ervaring werd daardoor niet plots gewist maar de emotie errond 

is wel veranderd.  

Vergeet niet, we worden allemaal als puur licht geboren met een immens groot potentieel. Het is 

echter zo dat we dit doorgaans het leven vergeten en we door de omstandigheden, verder en 

verder weg kunnen geraken van dit pure licht!  
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Opdracht XIV: dit is voor sommige een zeer uitdagende opdracht en het gaat meer over dat je 

de opdracht durft aan te gaan, dan werkelijk antwoorden krijgt. 

Vraag aan je vader & moeder welke zijn / haar grootste pijn is in dit leven en/of wat zijn/ haar 

grootste droom is die ze nog niet hebben verwezenlijkt?  

Wanneer ze niet meer aanwezig zijn in de fysieke wereld of je hen om de één of andere reden 

deze vraag niet direct kan stellen, ga dan in diepe meditatie contact maken en stel deze vraag op 

geestelijk niveau.  

Wederom observeer zonder oordeel!  
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DAG XV: 
  

Eén van de grootste sleutels richting overvloed, is de 

sleutel van dankbaarheid. 

Het is je mindset leren denken in overvloed in plaats 

van tekorten!  

Het is je trillingsniveau veranderen van iemand dat 

niet heeft wat hij/zij wil en dit dus ook in de 

werkelijke wereld reflecteert.  

Naar iemand dat omwille van zijn/haar 

trillingsniveau, exact datgene in zijn leven aantrekt 

waarnaar hij/zij verlangt. 

Wil je dus bepaalde dingen in je leven aantrekken, 

leer dan eerst dankbaar te zijn voor de dingen die je 

al in je leven hebt! 

Leer hoe zelfs iets kleins als een goedschrijvende 

pen je gelukkig kan maken, dit is soms goud waard!  

Zo ben ik voor volgende dingen ontzettend 

dankbaar en neem ik ze niet voor vanzelfsprekend: 

een dochter waar ik een ontzettend goede band 

mee heb, plus- ouders waar ik op veel steun kan rekenen, vriendschappen waarbij ik volledig 

mijzelf kan en mag zijn, mijn eigen persoonlijke ik omdat ik zo trots kan zijn op mijn eigen 

persoonlijke groei, het huis waarin ik woon en waar ik een thuis van mag maken, dat ik de ruimte 

heb om mijn passie te mogen uitoefenen en dit te delen met anderen, dat het universum steeds 

voor mij zorgt en ik me dus geen zorgen meer hoef te maken, dat ik mijn hogere zelf en 

menselijke zelf heb erkent en laten samensmelten (met elk hun eigen taak), dat ik leuke uitstappen 

kan doen, dat ik de wereld mag verkennen en connecties mag leggen over de hele wereld, dat ik 

over de nodige luxe materialen beschik die mijn leven wat ontzorgen zodat ik beter voor mijzelf 

en anderen kan zorgen, dat ik een lichaam heb dat zichzelf weet te helen en hierdoor mezelf kan 

manifesteren hier op aarde, etc.  

Zo kan ik nog wel even verder gaan!        

Terwijl ik dit schrijf kan ik niet anders dan een warm gevoel krijgen binnenin en moet ik weer de 

kracht van dankbaarheid erkennen! 
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Opdracht XV: vandaag daag ik je uit om te leren genieten van alledaagse en kleine dingen! Wees 

oplettend voor de grote en kleine cadeaus die je krijgt in je leven! Neem deze niet 

vanzelfsprekend en ervaar dankbaarheid hiervoor. 

Noteer hieronder waar je allemaal dankbaar voor bent! 

Tip: doe deze oefening iedere dag als je opstaat en/of voor het slapen gaan! Dit veranderd veel 

binnenin jezelf, als je dit dagelijks toepast! Handig is dat je een schriftje naast je bed legt en hier 

een routine van maakt! 
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DAG XVI 
Iets wat me tijdens mijn persoonlijke groei is beginnen 

opvallen, is hoe snel de dingen transformeren van 

zodra je besluit iets los te laten.  

Door iets of iemand los te laten, haal je er namelijk de 

lading van af en creëer je de ruimte om beweging te 

laten komen.  

Wanneer je dus een combinatie weet te creëren van 

het gevoel van dankbaarheid, vergeving en daarna het 

los te laten, is het moment dat er grootse doorbraken 

gebeuren. 

Hierin doe ik wel eens experimentjes, met dingen 

waarvan ik weet dat er voor mij niet zo veel lading op 

zit.  

Bijvoorbeeld je rijdt ergens naar toe en in principe is 

dit tijdsgebonden maar het is ook geen giga ramp als 

je een paar minuten later zou zijn. 

Het is best druk en het lijkt wel alsof je ieder rood licht 

lijkt te hebben! Je begint je stilaan wat druk te maken 

en de lading van het “op tijd” geraken wordt groter! 

Plots lijkt het wel alsof het nog drukker wordt of 

gebeurt er iets waardoor je nog meer tijd verliest. 

Dan trigger ik mijzelf te herinneren dat het niet zo een ramp is, dat ik een leuk experimentje kan 

doen en vooral fun moet hebben van het proces. Zodra dit gebeurt laat ik de lading die ik erop 

geplakt heb dus los, ik laat het los dat ik ergens op tijd moet zijn en geef me over aan het lot, op 

dat moment lijkt de drukte als sneeuw voor de zon te verdwijnen en heb ik plots ieder groen licht 

dat ik passeer en guess what, ik ben op tijd en heb geen minuut verloren!  

Ik weet het, dit is een onnozel voorbeeld maar wel een goed voorbeeld in hoe het werkt! De 

uitdaging ligt er nu in, om deze truc ook toe te passen op de gebieden waar de lading veel hoger 

ligt en het los laten dus moeilijker wordt!  

Zodra je namelijk iets kan loslaten, poef!  
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Opdracht XVI: schrijf een dankbrief naar iemand die je op de één of andere manier pijn heeft 

gedaan in dit leven.  

Voor je de brief effectief schrijft, zorg dat je alle negatieve gevoelens t.o.v. die persoon weet te 

transformeren. Dat je ze gaat relativeren, een plaatsje geeft.  

Als je toch  nog wrok of weerstand voelt, kan je eerst een brief schrijven met alle pijn, negatieve 

gevoelens. Die je nadien verscheurd en verbrand terwijl je de honopono toepast.  

Het belangrijke is dat je tijdens het schrijven van de dankbrief, je geen wrok meer voelt.  

Het is belangrijk dat je deze brief met de hand schrijft! 
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DAG XVII 
 

Als mens zijn we gezegend met het feit dat we 

steeds meer verlangen, dit heeft zo zijn voor- en 

nadelen maar daagt ons vooral uit tot het allerbeste 

uit onszelf te halen. 

We hebben allerlei dromen en wensen die we 

bewust of onbewust willen zien vervuld worden.  

Echter schuilen we vaak achter ‘geldige’ excuses & 

angsten, waardoor we deze verlangens dus VER 

voor ons uitleggen en het steeds in de toekomst 

blijven plaatsen.  

Je faalt keer op keer met het realiseren van je 

dromen en visies van de toekomst, doordat je als 

mens jezelf makkelijk kan verschuilen achter de 

excuses en angsten, die we ons allemaal hebben 

aangepraat.  

Maar het is net dankzij deze excuses en angsten, dat 

we de kans krijgen om onze innerlijke kracht te 

vinden en alsnog te gaan voor datgene wat we 

werkelijk willen!  

Het moment dat je met een vergevende blik naar jezelf kan kijken, de verantwoordelijkheid kan 

opnemen voor de dingen die je niet gedaan hebt en voor de dingen die je vanaf nu wel zal doen, 

je angsten & excuses recht in de ogen kan kijken en accepteren voor datgene wat ze werkelijk zijn 

→ illusies die we zelf gecreëerd hebben, opdat we niet uit de comfortzone zouden moeten 

treden! DAT is het moment dat je de werkelijke kracht in jezelf weet te ontdekken en de nieuwe 

waarheid zelf onder ogen zal zien!  

De waarheid dat puur is, namelijk dat jij de eigen creator bent van je leven! De auteur van je eigen 

verhaal! De regisseur van je eigen film! En dat jij dit allemaal orkestreert vanuit je diepste 

binnenste, vanuit je hart in connectie met je hogere zelf, die steeds verbonden is met de bron! 
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Opdracht XVII: creëer een bucket-list, een lijst met dingen die je eigenlijk ooit of nu wilde doen 

maar waarbij je bepaalde excuses en/of angsten hebt, waardoor je het niet hebt gedaan of niet 

doet.  

Observeer de lijst en pas 2 gedachte oefeningen toe: 

1. Per ding op je lijst, ga je visualiseren alsof het al werkelijkheid is. Alsof je het al wel gedaan 

hebt. Hoe voelt het?  

2. Per ding op je lijst, ga je jezelf vergeven. Vergeven voor het feit dat je een mens bent en 

nog groeiende bent en daardoor soms nog toegeeft aan bepaalde excuses en angsten, 

dat is oké! Bedenk het als bijvoorbeeld: ik (naam) vergeef mezelf dat ik door (volgend 

excuus) nooit eerder (bepaalde actie) heb gedaan.  
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DAG XVIII 
De wet van aantrekking werkt zeer simpel, het gaat 

over datgene aantrekken waarnaar je verlangt!  

Het werkt samen met het principe negatief trekt 

negatief aan en positief trekt positief aan.  

Dit gaat om een samenwerking van pure mindset en 

vertrouwen vanuit het hart. 

Wanneer je opzoekwerk doet rond de wet van 

aantrekking, ga je heel vaak dingen terugvinden als 

de kracht van positief denken – visualiseren – 

gedachten zijn krachten – etc. 

En deze dingen zijn zonder twijfel hoe het werkt, 

alleen vergeet men vaak één zeer belangrijk 

sleutelelement! Namelijk dit alles moet gebeuren 

vanuit het hart, vanuit het vertrouwen & geloof. 

Daarom dat kleine testjes, zoals een licht op groen 

doen springen of een parkeerplek creëren vaak 

lukken, puur omdat dit niet gedaan wordt vanuit een 

verlangen uit het hoofd maar vanuit een 

funmomentje uit het hart!  

Zodra de lading van het verlangen te groot wordt, 

komt het hoofd er vaak als spelbreker tussen, waardoor je tegenstrijdige signalen uitstuurt naar de 

bron / universum / moeder aarde (het maakt niet zo veel uit hoe je het wil noemen) en je dus niet 

die ultieme droom verwezenlijkt krijgt.  

Zie het als de geest in de fles, je krijgt bij deze geest ongelimiteerd aantal aan wensen, want er is 

voldoende overvloed van alles! Wanneer je aan iets denkt, is het enige dat de geest zegt: “je wens 

is mijn bevel”. Of dit nu goed of slecht is, daarin maakt hij geen onderscheid, hij moet gewoon 

antwoorden op datgene dat je uitstuurt.  

Van daar komt dan ook het gezegde: wees voorzichtig met wat je wenst.  
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Opdracht XVIII: noteer ALLES wat je al hebt in je leven! Wees dankbaar voor ieder deel. Noteer 

onderaan de lijst, datgene wat je nog mist maar waarvan je wil dat het er al was. Ga nu vanuit je 

hart aanvoelen, hoe het zou zijn om die dingen al werkelijk te hebben.  

Betrap jezelf op mogelijke sabotage gedachten, want zo kan je eraan werken waardoor er steeds 

minder sabotage plaats zal vinden.  
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DAG XIX 
 

Als nomade, heb ik me vaak nooit thuis gevoeld 

hier in België. Het is zelfs ooit zo erg geweest dat ik 

op een gegeven moment zo een haat voelde tegen 

het land, dat ik me amper leek te kunnen bewegen.  

België was voor mij een land met veel negatieve 

energie, zeer veel weerstand (omdat ik zo ‘anders’ 

was), koud en nat met ziektes als gevolg, een 

mindset van de maatschappij waarbij ik voelde dat 

het niet de mijne was, etc.  

Ik wilde weg hier en zette mij met man en macht af 

tegen alles waar België voor stond, met als gevolg 

dat ik nog meer weerstand kreeg en me nog 

minder thuis voelde.  

Mijn avontuur in Peru heeft mij mijn eerste 

inzichten bezorgd over de positieve aspecten van 

België en dat het “gras is groener aan de overzijde” 

effect duidelijk actief bij me was.  

Hierna leerde ik mezelf meer openstellen voor de 

positieve dingen die België te bieden had, zoals: de 

heerlijke diversiteit van de 4 seizoenen, de diversiteit in de mensen (waardoor emigratie 

makkelijker is), ons sociaal systeem, etc.  

Dankzij mijn afkeer tegen mijn eigen land, leerde ik een eerste keer over de kracht van gedachten 

en hoe je jouw blik kan veranderen door er soms vanuit een ander perspectief naar te kijken. 

Als nomade zal ik altijd graag de wereld blijven verkennen en zie ik me dan ook verschillende 

woonplekken creëren die ik mijn thuis kan noemen.  

Echter weet ik nu dat mijn echte thuis, de plek is waar ik het meest kan groeien, waar ik het meeste 

potentie naar buiten kan laten komen en waar men mij het meeste nodig heeft.  

Dit is geen vast staande plek maar zal mee groeien vanuit mijn hart. 
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Opdracht XIX: schrijf een brief gericht naar je land/woonplaats. Al je gedachten (positief en 

negatief) mag je hierin noteren. Het gaat erom dat je eens observeert hoe je jezelf voelt op de 

locatie waar je nu bent en of dat je dit je thuis kan noemen? 
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DAG XX 
OOK DIT ZAL VOORBIJ GAAN door Malva Tahan 

Er was eens een koning die de wijzen aan het hof 
vertelde: 
"Ik ben een kostbare ring aan het maken, ik heb een 
van de mooiste diamanten ter wereld gekocht, in de 
ring wil ik een bericht verbergen dat kan dienen in 
momenten van wanhoop. Het moet een korte zin 
zijn, die onder de diamant van de ring kan komen.” 
Zij die luisterden waren wijzen en geleerden, ze 
konden verdragen schrijven, maar een boodschap 
met niet meer dan twee of drie woorden die op 
moeilijke momenten zou kunnen helpen ... 
Ze dachten er diep over na, maar konden geen zin 
bedenken. 
De koning was opgevoed door een oude dienaar. 
De moeder van de koning was vroeg gestorven en 
deze dienaar had voor hem gezorgd en werd 
daarom behandeld alsof hij familie was. De koning 
voelde een enorm respect voor de oude man, dus 
hij raadpleegde hem ook. En de oude man zei: 
"Ik ben niet wijs, noch geleerde, noch academisch, 
maar ik ken een boodschap." Tijdens mijn leven in 
het paleis ontmoette ik allerlei soorten mensen en bij 
een gelegenheid ontmoette ik een mysticus, hij werd 
door je vader uitgenodigd en ik stond tot zijn dienst. 
Om me te bedanken gaf hij me deze boodschap. De 
oude man schreef iets op een stuk papier, vouwde 
het op en gaf het aan de koning. "Maar lees het 
niet." zei hij: "Houd het verborgen in de ring en open 
het alleen als er geen andere uitweg is." 

Het duurde niet lang voor het zover was. Zijn koninkrijk werd binnengevallen en de koning verloor 
de strijd. Hij ging er vandoor op zijn paard en zijn vijanden volgden hem. Hij was alleen en er 
waren veel vijanden. Hij kwam op een plaats waar de weg dood liep. Voor hem was een afgrond 
met een diepe vallei. Als hij erin was gevallen had dat zijn einde betekend. Hij kon niet teruggaan 
omdat de vijanden het pad hadden geblokkeerd. Hij kon het geluid van hun paarden al horen. Er 
was geen uitweg. 
Toen dacht hij aan de ring. Hij haalde de ring met het stuk papier tevoorschijn en las de korte 
maar kostbare boodschap, die simpelweg was: "Ook dit zal voorbij gaan." 
Terwijl hij de boodschap las, voelde hij dat er een grote stilte op hem neer daalde. De vijanden 
die hem achtervolgden, waren waarschijnlijk verdwaald in het bos of waren de verkeerde kant 
opgegaan. De paarden hoorde hij in elk geval niet meer. 
De koning was de knecht en de onbekende mysticus zeer dankbaar. Die woorden waren 
wonderbaarlijk. Hij vouwde het stuk papier op en legde het terug onder de diamanten ring. Hij 
verzamelde zijn leger en herwon het koninkrijk. 
De dag dat hij terugkeerde naar het zegevierende paleis, had hij een geweldig feest met liederen 
en dansen, en hij voelde zich heel goed. 
De oude bediende stond naast zijn rijtuig en zei tegen hem: 
"Zelfs dit moment is geschikt, kijk nogmaals naar het bericht." 
"Waarom? Nu ik heb gezegevierd, en de mensen mijn terugkeer vieren? Ik ben niet wanhopig, ik 
ben niet in een situatie zonder uitweg." zei de koning. 
En de oude bediende zei: "Luister naar mij, deze boodschap is niet alleen nuttig als je verslagen 
bent, maar ook als je de overwinning hebt behaald, niet alleen als je de laatste bent, maar ook als 
je de eerste bent". 
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De koning opende de ring en las de boodschap: 
"Ook dit zal voorbij gaan". 
Opnieuw voelde hij hetzelfde, een stilte die hem omringde, ondanks het feit dat hij in de menigte 
was dat feest vierde en danste. Zijn trots en ego waren verdwenen. De koning begreep de 
boodschap. Hij was verlicht. 
Toen zei de oude man: 
"Herinner je je nog alles wat je is overkomen? Geen enkel ding of emotie is permanent, want 
zoals er dag en nacht zijn, zijn er momenten van geluk en momenten van verdriet. Accepteer ze 
als een natuurlijk onderdeel van alle gebeurtenissen, want ze zijn deel van het leven." 

 

Opdracht XX: lees bovenstaand verhaal 3x, observeer wat het bij je doet en noteer je gedachten 

hierover. Hierna deel je het verhaal met iemand waarvan jij het gevoel hebt, dat hij of zij het wel 

kan gebruiken!  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
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DAG XXI 
 

Zoals eerder al aangegeven, werkt de wet van 

aantrekking op basis van gedachten in 

combinatie met gevoel en actie. 

Wij bezitten allemaal de gaven om ons eigen 

verhaal te schrijven, het enige wat we moeten 

doen is de pen terug in de hand nemen en 

effectief beginnen schrijven. 

Door het leven te gaan visualiseren zoals we het 

willen in combinatie met het voelen het werkelijk 

zou zijn als het zo ver is, volgt de juiste actie 

vanzelf!  

Het is dan dat we het pad van de minste 

weerstand volgen en dat het universum (of hoe 

je het ook wil noemen) ervoor zal zorgen dat het 

tot bij ons geraakt.  

De hoe en de wanneer moeten we hierin 

loslaten, want anders leggen we er een te grote 

lading op!  

Het enige dat we moeten doen is de WAT, de 

intentie zeer duidelijk maken! 

Hoe specifieker hoe betere, zodat er geen verwarring kan ontstaan.  

Zo werd het voor mij plots duidelijk dat ik dit programma diende te creëren, dat dit deel was van 

mijn zielsmissie. Ik zit namelijk vol inspiratie en het gaat echt vanuit een flow, zonder enige twijfel 

dat wat ik noteer niet klopt. Echter werd ik soms getest met technologie dat niet werkte.  

Het leuke was dat ik dan in vertrouwen ging en in gesprek met het universum, en hen vroeg als dit 

echt is wat ik moet doen help me dan. En poef zo ontving ik plots een GRATIS camera – statief – 

batterijen – laptop – vernieuwde website met automatiseringsprogramma – interview bij iemand 

die in mijn ogen het begrijpt - … 

Laat het duidelijk zijn, dat dit niet de manier was waarop ik dacht dat de hulp zou komen, maar ik 

werd geholpen en kon zonder excuses verder werken!  

DANK U!!!  
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Opdracht XXI: creëer nu een aantal visionboards. 1 algemene en 1 per categorie van je leven, 

zodat je in detail kan treden. Wanneer ze klaar zijn, probeer ze ergens te plaatsen zodat je er op 

een onbewust niveau regelmatig contact kan maken. Bv. ergens ophangen of zetten waar je vaak 

komt. Een foto maken van 1 van hen en als screensaver op je smartphone of pc plaatsen.  

Noteer hieronder hoe het voelde om deze opdracht te maken, wat je bij jezelf observeerde.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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DAG XXII 
De opdracht en boodschap van vandaag zijn een 

ontzettend krachtig hulpmiddel in het proces van 

het herschrijven van je verhaal.  

Het veranderen van een herinnering lijkt onmogelijk 

op het eerste zicht en is iets waar je wellicht nog 

niet eerder bij hebt stil gestaan.  

MAAR als je eerlijk bent, kan je niet anders dan 

erkennen dat door de jaren heen je herinneringen 

iedere dag weer een beetje veranderen. De ene dag 

herinner je niets van dat ene verjaardagsfeestje, de 

andere dag zit het terug gebrand in je geheugen. 

De ene dag kan je nog alle geuren, kleuren en 

gevoelens ervaren alsof het gisteren allemaal 

gebeurde, de andere dag zijn er nog maar een paar 

fragmenten die bij je opkomen. 

Dit feit, maakt dat je herinneringen dus veranderlijk 

zijn en iets dat veranderlijk is kan je mee gaan 

spelen en experimenteren.  

Een paar maanden terug kwam ik deze techniek 

voor het eerst tegen en testte ik hem op mijzelf uit. 

Laat me eerlijk zeggen dat ik ergens toch wel ben 

verschoten van het resultaat dat het met zich mee heeft gebracht! En dat was nog maar op één 

herinnering. 

In mijn voorbeeld nam ik één van de herinneringen i.v.m. de relatie met mijn vader, die een grote 

impact heeft gehad op de relatie met hem en mijn zelfvertrouwen!  

Ik nam er mentaal een foto van, ging aan de slag met mijn ingebouwde photoshop en zorgde er 

daardoor voor dat mijn emoties – gevoelens t.o.v. die herinnering licht gewijzigd werden.  

Dit had als resultaat dat ik ondertussen 2 mooie gesprekken heb kunnen voeren met mijn vader en 

dat ik ook iets materieels van hem heb kunnen ontvangen (hier zat veel negatieve energie op 

eerder). Wat dan weer een extra boost gaf aan mijn zelfvertrouwen, doordat ik de bevestiging 

kreeg hoe fel ik al gegroeid was, dat dit nu kon gebeuren! 

Pas je dus een herinnering aan, pas je je leven aan!  

Tip: bij meerdere onderdelen van dit programma, is er altijd de mogelijkheid om mij in te 

schakelen op energetisch niveau. Door middel van een STAR HEALING kan je bijvoorbeeld nog 

dieper gaan en sneller resultaat verwachten. 
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Opdracht XXII: vandaag ga je aan de slag met je herinneringen. Je kan dit op je eigen manier 

doen maar ik heb in het programma ook een mp3 meditatie / visualisatie gestoken die je kan 

gebruiken voor deze oefening! Dit maakt dat je op een diep niveau ermee aan de slag kan gaan. 

Start met 1 van je focus categorieën en kies 1 herinnering uit die mee de oorzaak is van datgene 

wat je wil veranderen. Noteer hieronder de herinnering, hoe je het ervaarde en mogelijke 

resultaten nadien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
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…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DAG XXIII 
 

In het HIER EN NU leven, is de plek waar het 

goud zit!  

Leef je namelijk te fel in het verleden, wordt je 

depressief. Dit doordat je enerzijds depressief 

kan worden van de negatieve herinneringen die 

je hebt doormaakt of doordat je depressief 

wordt omdat je leven nu niet meer zo fijn 

aanvoelt als destijds.  

Leef je te fel in de toekomst, wordt je nerveus en 

geeft dus stress! Dit doordat je ongeduldig raakt 

voor de dingen die je wenst dat er nu al zouden 

zijn, of doordat je geen controle hebt over het 

ongekende. 

Het hier en nu, is dus de plek waar de balans te 

vinden is!  

MAAR toch heb ik het over in je toekomstige zelf 

stappen en visualiseren?? Over in je verleden 

durven stappen en herinneringen veranderen?? 

Dit lijkt op het eerste zicht contradicties maar is 

het niet! 

Wanneer je dit alles doet vanuit het hier en nu principe, heeft het allemaal te maken met de juiste 

energie! Ga je bv. je herinneringen aanpassen, doe je dit omdat je weet dat het hier & nu hetgeen 

is dat telt en je niet wil laten leiden door het verleden.  

Voor de toekomst is het simpel, je toekomstige zelf weet al exact wat hij/zij moet doen om te 

geraken waar je wil geraken! Wanneer je dus je toekomstige zelf naar het hier & nu haalt, wordt 

de weg van de minste weerstand duidelijk gecreëerd in het onderbewuste, waarna automatisch de 

juiste acties zullen vloeien in het hier & nu.  

Zo wordt op dit moment ook dit werkboek vanuit die energie geschreven. Door in mijn 

toekomstige zelf, als succesvolle auteur / coach / etc. te stappen, werd mijn onderbewuste 

geïnspireerd tot de juiste acties om dat te bereiken. Daarom dat het maken van dit programma 

ook zo vlot verloopt en juist aanvoelt! 

Je kan deze techniek trouwens ook toepassen op je twinself van een ander leven, wij zijn namelijk 

in vorige levens alles al een keer geweest. Wil je dus weten wat nodig is, hoe het voelt, dan kan je 

simpelweg even de tijd in reizen en een blik werpen op je twinself uit een vorige leven.  
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Opdracht XXIII: ook voor deze opdracht heb ik een meditatie / visualisatie gecreëerd! Luister 

naar de mp3 van de quantum jump en ga eens lekker tijdreizen!  

Noteer hieronder naar welke zelf je bent gereisd en hoe je dit ervaarde.  
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…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
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…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DAG XXIV 
Sta eens stil bij volgende vragen:  

Hoe kan iemand 100% van je houden, als jij niet 100% 

van jezelf houdt en je dus niet alle delen van jou laat 

zien?  

Hoe kan jij 100% van iemand anders houden, 

wanneer je jezelf niet volledig accepteert en dus niet 

vanuit al deze delen kan lief hebben?  

Een typisch algemeen voorbeeld ter verduidelijking. 

De start van een nieuwe relatie tussen een man en 

een vrouw. Hopeloos verliefd op elkaar en niets 

anders willen dat dit voor eeuwig blijft. 

Samen moeten ze naar een feestje, de vrouw komt 

naar beneden met een nieuw jurkje aan. De man 

reageert spontaan en gemeend, dat hij het heel mooi 

vindt en haar heel mooi vindt. Waarop de vrouw als 

volgt reageert: “zeker? Zie ik er niet te dik uit, want 

mijn buik toont toch wel in dit jurkje!”.  

De vrouw kaatst het prachtige compliment gewoon 

terug naar de man, vanuit haar eigen onzekerheden 

en het incapabel zijn om complimenten te ontvangen 

en dus de liefde van haar man oprecht te laten binnenkomen, zoals hij bedoelde. 

De man voelt zich schuldig, want hij heeft het gevoel dat hij zijn meisje verdriet heeft gedaan en 

onzeker heeft doen voelen en dat was het laatste wat hij wilde doen. Hij maakt in zichzelf het 

besluit om voortaan maar voorzichtig te zijn met complimenten, want hij wil haar niet nog meer 

onzeker maken want dat is absoluut niet nodig. 

Echter doordat de man steeds minder complimenten geeft (deze worden telkens weer 

teruggekaatst), wordt de vrouw nog onzekerder want oooh wat wil zij toch graag die bevestiging!  

Met als resultaat dat ze zijn liefde in vraag begint te stellen, waarop hij weer gefrustreerd raakt 

omdat hij niet meer weet wat hij nog kan doen om te bewijzen hoe graag hij haar ziet en hoe 

mooi hij haar vindt!  

Frustraties en onzekerheden vormen een grote blokkade tussen beiden en ze raken verder en 

verder van elkaar verwijderd, waardoor uiteindelijk ook de liefde voor elkaar verdwijnt. 

Dit is niet voor iedereen zo maar ik durf te zeggen wel het verhaal van velen!  

En net om die reden is die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf zooooo belangrijk! Want enkel dan 

kan je oprecht liefde ontvangen en geven! 
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Opdracht XXIV: noteer alle delen van jezelf, die in feite bij jou horen maar die je om de één of 

andere reden nog verbergt. Observeer eens waarom dat zo is? Durf bij deze oefening diep te 

gaan! 
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…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
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DAG XXV 
 

In ons onderbewuste bevindt zich een heel 

koninkrijk, JOUW KONINKRIJK! En in dat 

koninkrijk bevinden zich allerlei verschillende 

soorten archétypes – rollen – onderdanen, die 

met hun specifieke taken jouw leven vorm 

geven. 

Zo zit er in je een auteur – een moeder – een 

rebel – een clown – een genezer – etc., allerlei 

typetjes die in jouw koninkrijk wonen en die al 

dan niet hun taken goed doen of niet. 

Het kan mogelijks zijn, dat jij als koning(in) even 

in slaap bent gevallen of zelfs niet meer op je 

troon zit en dat de rebel bijvoorbeeld dan maar 

op jouw plek is komen zitten. En daardoor dus 

de touwtjes in handen heeft in feitelijke leven! 

Hoog tijd dus dat jij als koning(in) je 

rechtmatige plaats op de troon terug op eist en 

over je koninkrijk gaat regeren!  

Het wordt tijd dat je bewust wordt gemaakt van 

datgene dat in je onderbewuste aan de gang is 

en dat je de taken van je archétypes terug gaat 

plaatsen daar waar ze horen! Dat je gaat luisteren naar de vraag van je onderdanen en hier een 

passende oplossing voor gaat zoeken!  

Zo kan het perfect zijn dat de rebel mogelijks ultra moe is, omdat hij nu op de troon zit en 

eigenlijk helemaal niet wil regeren!  

De opdracht van vandaag zal je hier alvast mee op weg helpen en mogelijks voldoende zijn om 

de nodige resultaten te boeken. 

Echter indien je toch nog meer diepgang wenst in dit stuk, weet dat je bij mij terecht kan voor 

opstellingswerk. Dit privé (dan werken we met poppetjes) of met anderen (meest krachtig) waarbij 

zij als representanten fungeren voor de archétypes in jouw koninkrijk.  

Je kan je interesse aangeven door de evenementen te volgen op de facebookpagina, ik organiseer 

af en toe een opstelling waarvoor je jezelf kan aanmelden als vraagsteller en/of representant! 

Deze laatste is ook super interessant! Of je kan me een mailtje sturen naar info@levensster.com.  
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Opdracht XXV: vandaag zet je een eerste stap binnenin je koninkrijk! In het programma heb ik 

een 3-tal meditaties / visualisaties gestoken die je hierbij zullen helpen. Dit hoeft niet allemaal op 

één dag! Ook heb ik er een lijst bijgestoken, van allerlei mogelijke archétypes, waartussen je kan 

kiezen na de meditaties. Het doel is dat je na iedere meditatie een selectie maakt tussen alle 

archétypes en dat je na de 3e nog maar 12 archétypes overhoudt. Doe dit vooral vanuit intuïtie en 

gevoel, ook al zegt je brein dat er iets niet klopt. 

Noteer hieronder de 12 archétypes en eventueel wat ze bij je oproepen. Ga ze daarna 1 voor 1, elk 

afzonderlijk op een A4 blad tekenen! Wees creatief en neem je tijd hiervoor! Hierdoor leg je 

namelijk een eerste contact en ga je ze beter invoelen. Vervolgens leg je ze op een willekeurige rij 

op de grond en ga je er één voor één op staan. Welke gevoelens roept dit bij je op? Ga je snel 

verder of blijf je lang op een bepaald type staan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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DAG XXVI 
Vandaag gaan we voort op de opdracht en 

boodschap van gisteren, over het onderbewuste 

bewust maken en je innerlijke koninkrijk. 

Een belangrijke sleutelfiguur binnen dat koninkrijk 

is je innerlijk kind. 

Wanneer we worden geboren, zijn we nog puur, 

puur van ziel – licht en connectie met de bron.  

Naarmate we ouder worden, vormen zich er 

steeds meer sluiers rondom ons heen vanuit de 

ervaringen die we tegenkomen en de opvoeding 

die we krijgen.  

De eerste 7 jaar zijn hierin cruciaal! Deze eerste 

levensjaren bepalen namelijk hoe gemakkelijk en 

snel de bewustwording nadien zal gebeuren. 

Het is dan ook niet abnormaal dat wanneer je 

enerzijds herinneringen gaat aanpassen tijdens 

deze periode van je leven, deze de grootste 

impact zal hebben op je ganse bestaan!  

Anderzijds dat wanneer je in je onderbewuste 

contact leert te maken met dit innerlijk kind, je er 

oprecht naar leert luisteren en handelt gericht 

naar zijn/haar vragen. Dit zeer veel vrijheid met 

zich meebrengt! Puur omdat dit innerlijke kind nog steeds de directe connectie is met de bron, dat 

dit innerlijke kind nog puur licht uitstraalt (hoeveel het ook heeft moeten afzien), in dit innerlijke 

kind ligt ontzettend veel wijsheid te vinden voor je eigen leven!  

Het kan je veel vertellen over waarom je koninkrijk er op een bepaalde manier uitziet, waarom 

bepaalde archétypes het zwijgen zijn opgelegd en meer.  

Contact maken met dit stuk binnenin jezelf, kan dus voor ontzettend veel heling zorgen!  

Ook hier kan het weer interessant zijn om het niet alleen te doen maar doormiddel van een 

opstelling!  
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Opdracht XXVI: ook hier heb ik weer een meditatie / visualisatie voor je klaar staan, om je te 

helpen tot de wijsheden te geraken die dit stuk van je meedraagt. 

Luister naar de meditatie en noteer wat dit met je doet. Om nog dieper met je archétypes te 

werken, kan je eens aan automatisch schrijven doen. Min. 1 minuut tot max. 5 minuten lang, schrijf 

je alles, maar dan bedoel ik echt alles, op wat in je op komt. Zelfs al zijn dit zinnen als dit: “moet ik 

dit nu echt schrijven?” “ik heb echt geen idee wat hier de bedoeling van is”. En je start hiermee 

met eerst een vraag te stellen naar één van je archétypes, waar je meer over te weten wil komen. 

Veel plezier!  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
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DAG XXVII 
  

Er is wel degelijk een reden voor je bestaan! Jij 

bent een grote bijdrage aan het collectieve 

bewustzijn van iedereen hier op de aarde.  

Wanneer je besloten hebt om als ziel naar de 

aarde te komen en een tijdelijk menselijk bestaan 

te leven, kan je niet anders dan zoveel mogelijk 

van deze periode te profiteren.  

Om deze reden heeft je ziel vooraf een soort 

blauwdruk gemaakt, vol met allerlei lessen die 

uiteindelijk je zullen leiden tot die ene grote 

zielsmissie!  

Daarnaast heeft ook iedere ziel iets te betekenen 

voor het grotere collectieve bewustzijn, het is 

namelijk zo dat hoe meer zielen ‘wakker worden’ 

en dus bewust worden van het grotere plaatje, 

hoe meer dit anderen triggert om net hetzelfde 

te doen! Als een echte kettingreactie, zorgt dit 

voor een grandioos effect op onze wereld en kan 

het niet anders dan dat onze wereld er na 

verloop van tijd heel anders uit zal zien!  

Ik begrijp nu zo goed waarom ik bepaalde dingen in mijn leven moest meemaken, aangezien ze 

me allemaal geleid hebben tot dit moment! Het moment waarin ik mijn zielsmissie gevonden heb 

en mag/kan uitoefenen! Mijn taak is duidelijk, zo veel mogelijk zielen mee bewust maken van de 

ontelbare mogelijkheden die deze wereld te bieden heeft! Het woord van onvoorwaardelijke liefde 

verspreiden! En iedere dag weer kiezen voor dit pad, zodat ook op collectief heel wat kan 

gebeuren! 

Ook al lijkt dit voor jou nu nog iets heel vaags en ver weg, weet dat ook jij bepaalde inzichten rond 

dit gegeven zal krijgen als je blijft werken aan dat persoonlijke bewustzijn! Voor de één zal dit wat 

sneller zijn en voor de ander wat trager!  

Focus je echter niet op de zogenaamde successen van anderen hierin maar besef dat jij een 

GROOTSE taak hebt, door gewoon aan jezelf te blijven werken en nooit op te geven! Voor 

sommigen is dat namelijk de enige missie die ze moeten volgen!  
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Opdracht XXVII: een methode die je kan helpen is om met je archétypes aan de slag te gaan. 

Deze zeggen namelijk veel over je onderbewuste pad. Voor deze opdracht heb ik een bijlage in 

het programma gestoken, dat je alles verteld over het vinden van je zielenmissie via de 

chakralegging.  

Noteer hieronder je resultaten en bevindingen!  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DAG XXVIII 
Het is gek dat ik zolang weerstand gevoeld heb en 

me niet thuis voelde op deze plek. Nu ik ontdekt 

heb dat er geen veiligere plek bestaat dan jezelf te 

laten omarmen door moeder aarde! 

Zij wordt gevuld met zoveel ‘spirits’ die wanneer je 

oplettend bent en in ontvangstmodus staat, je heel 

wat boodschappen proberen te geven. 

Wanneer je oprecht luistert, ziet, voelt, dan zal je 

merken dat je er nooit alleen voor staat en feitelijk 

nooit alleen voor gestaan hebt!  

Het enige wat je hoort te doen is aan je 

persoonlijke bewustwording te blijven werken, te 

blijven gaan voor die onvoorwaardelijke liefde en 

jezelf in ontvangst modus zetten.  

Wanneer je dit doet, zal moeder aarde zoals een 

echte moeder je ondersteunen en stimuleren! Ze 

zal je gidsen richting de makkelijkste weg om je 

focus niet te verliezen!  

Het wordt tijd dat je leert genieten van alles wat 

moeder aarde te bieden heeft, dat je in alle vrijheid 

kan spelen in dit leven en je innerlijk kind voluit het 

leven kan laten beleven!  

Een glimlach, humor, fun, plezier, … dit zijn allemaal sleutels om je pad naar die zielenmissie te 

vergemakkelijken!  

Vanuit connectie met moeder aarde, je innerlijke kind, die onvoorwaardelijke liefde worden de 

dingen gecreëerd en gemanifesteerd! 

Niet vanuit een te serieuze lading, weerstand, angsten en excuses! 

Het liedje van Pocahontas – kleuren van de wind, is hier erg van op toepassing! Dus zeker een tip 

om oprecht eens naar te luisteren en te laten binnenkomen! 
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Opdracht XXVIII: leer connecten met de natuur. Ga zo veel mogelijk naar buiten! Doe eens een 

bloetevoetenpad, knuffel eens een boom, leer luisteren naar de taal, wees opmerkzaam voor 

signalen (zo zijn bijvoorbeeld witte veertjes een teken dat je goed bezig bent), …  

Laat vooral je innerlijke kind zoveel mogelijk vrij! Loop van een heuvel af of rol er zelfs af, speel 

verstoppertje, ga wat schommelen, of glij eens van de glijbaan, huppel doorheen het bos, … en 

vooral doe dit zonder ermee rekening te houden wat anderen van je denken!  

Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt!  

En ik kan je garanderen, dat wat anderen denken is dat ze pure jaloezie voelen omdat jij dat durft 

en zij mogelijks nog niet! Je kan hen dan dit programma aanraden       lol.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DAG XXIX 
 

Vandaag wil ik je wijzen op iets dat je mogelijks 

niet leuk vindt en waarbij je dus veel weerstand 

voelt. Net om deze reden heb ik het gehouden 

voor het einde van het programma.  

Zelf ben ik meester geworden in het positief 

denken en kan ik dus iedere negatieve situatie 

gaan omdenken naar iets positiefs! Een 

absoluut heerlijke gave, die ik jullie via deze 

weg ook wil geven! Want iedereen kan dit! Dus 

ook jij!  

De keerzijde die ik echter wil meegeven, is dat 

de meeste mensen dit al toepassen maar op 

een manier waarop het hen tegenhoudt. Jij dus 

waarschijnlijk ook. 

Zo is het namelijk zo dat er in elke negatieve 

situatie een bepaald voordeel voor je 

verworven zit, waardoor je soms liever in die 

negatieve situatie blijft hangen. Dit is namelijk 

de comfortzone.  

Om een concreet voorbeeld te geven, een 

moeilijk inzicht van mijzelf dat ik niet graag 

toegaf en nog steeds niet persé met veel plezier hier vertel. Het moment dat ik namelijk ontdekte 

dat ook mijn fysiek lijden me een voordeel gaf, was ik niet echt happy. Want hoe kan ik in 

godsnaam zo veel pijn hebben, doodongelukkig zijn omdat ik niets kan doen, op een onbewust 

niveau uit heel dit lijden een voordeel halen? Dit is iets wat ik niet wilde toegeven maar sinds ik dat 

gedaan heb, wel veel heb weten te veranderen! 

Mijn fysiek lijden gaf me namelijk het voordeel dat ik niet mee kon in de reguliere werkwereld, op 

onbewust niveau heb ik namelijk nooit geloofd dat een 9 to 5 job en een 38u week iets voor mij 

was. Dankzij mijn pijnen moest ik dit ook niet. Let op: de pijnen waren reëel en ik weet ook heel 

zeker dat wanneer je me terug zou verplichten toch in de reguliere wereld te stappen, ze snel 

zouden terugkeren! Maar ik heb ze niet meer nodig nu, ik ben voluit bezig volledig onafhankelijk 

te zijn met hetgeen dat ik wil doen, op de manier dat ik het wil doen en dat zonder lijden!  

Het negatief – positief verhaal en omdenken, kan je dus op 2 manieren bekijken. Het gaat erom 

dat je jezelf hiervan bewust wordt en dan op de juiste manier gaat toepassen. Net als ik!  
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Opdracht XXIX: observeer eens zonder oordeel en vanuit pure eerlijkheid, welk voordeel er zou 

kunnen schuilen achter de negatieve situaties die je momenteel ervaart? Wanneer je niet de 

verantwoordelijkheid neemt voor actie, je in de slachtofferrol blijft verschuilen heeft dit te maken 

met een voordeel dat erachter schuilt! Een bepaalde comfortzone waarin je je veilig voelt.  

Noteer hieronder wat dit mogelijks voor jou is en of je hieraan wil vasthouden of het tijd is om los 

te laten? 
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DAG XXX 
Last but not least! Je hebt de laatste dag bereikt, 

PROFICIAT! Onderschat niet hoe dapper je bent 

geweest dit programma te volgen en het op de 

manier te doen zoals ik voorstelde (hierin zal niet 

iedereen geslaagd zijn en dat is oké, hun tijd 

komt wel)!  

Voor sommige zal dit programma voldoende zijn 

om volledig zelf mee aan de slag te kunnen en 

voluit te begrijpen wat ik tijdens dit programma 

allemaal heb meegegeven. Voor anderen zal er 

nog wat extra’s nodig zijn! Dit is perfect oké!! Er is 

namelijk geen oordeel en iedereen volgt exact 

dat pad dat bij hem/haar het beste past! 

En net om die reden zijn er verschillende “Will I 

marry me?” concepten die ik heb uitgewerkt en 

waar je eventueel verder mee aan de slag kan na 

dit programma! Dit kan trouwens ook wanneer je 

het gevoel hebt dat dit wel voldoende was maar 

dat je het gewoon nog op een leuke manier wil 

afsluiten! <3 

De opdracht en boodschap van vandaag zijn wat 

uitgebreider, omdat dit naar mijn gevoel de 

belangrijkste zijn uiteraard!  

Tijdens de voorbije dagen heb je allerlei handvaten aangereikt gekregen die ik zelf gebruik om 

steeds weer naar die innerlijke verbinding te gaan met mijn hart en vanuit mijn hart te leven. Deze 

inzichten en acties hebben mij geholpen mijzelf te herinneren op zielsniveau en voluit voor mijn 

leven te gaan!  

Uiteraard is dit niet allemaal op 30-dagen plots gebeurt! Dit was een proces, dat op de ene dag 

lang aanvoelde en op de dag er precies plots was!  

De grootste transformatie die ik heb mogen ondergaan heeft ongeveer een dikke 6 tal maanden 

geduurd! Tijdens deze laatste 6 – 8 maanden is het echt snel gegaan en heeft het allemaal een 

next level stadium bereikt!  

Echter wil dit niet zeggen dat ik er al ben! Als mens zal je namelijk blijven leren en inzichten 

vergaren! Steeds weer nieuwe stadia van bewustzijn ontdekken en dichterbij die verlichting 

komen! Ik ben mij hiervan ontzettend bewust, want na ieder AHA moment, ontdek ik een aantal 

weken – maanden verder dat die aha maar het begin was van iets grootser!       Het leuk is, dat 

het enkel nog maar opwaarts gaat! Zolang je blijft vasthouden aan de handvaten die ik gegeven 

heb tijdens dit programma en aan jezelf blijft werken, zal lijden nog maar een vaag begrip 
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worden! Dat is iets wat ik oprecht kan garanderen! Want iedere downfall zal je vanaf nu niet meer 

zo aanvoelen, je zal het gaan aanvoelen als een kans om weer verder uit te mogen groeien.  

Het bewustzijnsproces bestaat namelijk niet uit pieken en dalen, maar als een trap die geleidelijk 

aan hoger en hoger gaat! En zoals bij elke trap, heb je bepaalde treden waar je even in rust gaat! 

Waar je even stil lijkt te staan of zelfs een terugval lijkt te hebben. Om dan weer lekker verder 

omhoog te gaan in vol enthousiasme! 

De opdracht die dadelijk volgt is uitgebreid en intensief! Wanneer je deze uitvoert geef je aan heel 

je innerlijke proces zoveel kracht toe, dat niet te begrijpen is!  

Het eerste stuk heeft te maken met schrijven en het tweede deel met rituelen.  

Waarom is feitelijk schrijven zo belangrijk? En heeft het meer kracht dan iets uit te typen?  

Wanneer je iets met de hand gaat schrijven, schrijf je letterlijk iets van je af! Je schrijft het uit je 

systeem! Je stuurt het met kracht uit in het universum, doordat het wederom meer commitment 

vraagt! Schrijven kan namelijk pijn gaan doen in je hand, of lijk je meer bij te moeten nadenken 

omdat het niet zo snel te verbeteren is.  

Net om die reden heb ik ook doelbewust dit werkboek zo opgesteld, dat je wordt uitgedaagd om 

te schrijven met je hand.  

De rituelen die ik doorgaans het programma heb aangereikt en die nu ook zullen worden 

toegepast, geven ook een extra mega boost aan je persoonlijke commitment.  

Rituelen worden al jaar en dag op verschillende manieren en binnen verschillende culturen 

gebruikt! Het geeft iets magisch en krachtigs aan datgene waarvoor je een ritueel doet (denk ook 

aan tradities met bv kerstmis).  

Een groot voorbeeld hierin is ook het ritueel van het huwelijk, waarbij de geloften aan elkaar 

worden uitgesproken in het bijzijn van getuigen. 

Je kan het al raden, dat net dit ritueel zeer toepasselijk is binnen de vraag “Will I marry me?” en ik 

niet anders kon dan deze implementeren binnen het concept! Je kan dit echter zo groots of zo 

klein maken als je zelf wil! Hoe groter, hoe meer kracht, dat lijkt me logisch!       Maar het 

belangrijkste is dat het klopt voor wie jij bent als persoon!  

Na dit programma, heb je de gelegenheid om volledig zelf met dit ritueel aan de slag te gaan, 

zoals ik hieronder zal geven als 2e deel van de opdracht van vandaag.  

Of je kan ervoor kiezen om dit ritueel uit te voeren tijdens één van mijn evenementen die ik 

aanbied binnen dit concept, dit geeft meer discipline dan wanneer je er alleen voor staat. Plus het 

is fijn om met gelijkgestemden te doen! 

Of je kan er ook voor kiezen om mij als soort van ‘weddingplanner’ in te schakelen hiervoor en het 

dus grootser te zien! (Hou zeker mijn social media in de gaten, want zelf ben ik hier ook iets rond 

van plan).  

Zoals ik al zei, is het vooral belangrijk dat je gaat invoelen wat bij jou past als persoon!  
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Opdracht XXX: zoals eerder genoemd bestaat de opdracht vandaag uit 2 delen.  

1. Schrijf 2 brieven:  

In de eerste brief ga je afscheid nemen van je oude verhaal en ga je een brand ritueel 

rond doen. Start in deze brief met het schrijven vanuit je oude ik, je oude verhaal, ga zo 

over tot het hier en nu en sluit af met een blik op de toekomst.  

Na het schrijven van deze brief, ga je hier een brand ritueel rond doen (hiervoor kan je mij 

weer inschakelen, indien je dat wenst). Doel is dat je de brief gaat verbranden en terwijl je 

de brief verbrandt, met een liefdevol hart en een positieve affirmatie naar het proces kijkt.  

In de tweede brief ga je jouw persoonlijke gelofte schrijven! Denk hierbij aan een gelofte 

zoals mensen tijdens een huwelijk aan elkaar afleggen, op deze manier ga je dus naar 

jezelf iets schrijven. Hierin moet duidelijk blijken dat je een bepaald commitment met jezelf 

wil aangaan en dit in goede en slechte dagen! (In bijlage kan je een voorbeeld template 

vinden, indien je moeilijk uit woorden kan komen maar probeer het vooral eerst zelf). 

2. Belofteceremonie: 

Creëer voor jezelf een belofteceremonie. Dit omvat en ceremonie / ritueel waarin 

volgende sleutels in vervat zitten. Jouw gelofte brief – getuigen (dit mogen je gidsen zijn, 

als de drempel naar echte mensen nog te groot is) – een spiegel.  

De bedoeling is dat je jouw persoonlijke gelofte gaat afleggen tegen jezelf in de spiegel 

(eerder werd al duidelijk gemaakt, waarom dit zo krachtig is). Daarnaast ga je door het 

toevoegen van getuigen, het commitment versterken. Het is meer dan zomaar een paar 

goede voornemens, zoals bij nieuwjaar! Het is een huwelijk met jezelf en door er anderen 

aan toe te voegen, ga je niet snel terug stappen van deze beloftes aan jezelf! Je hebt 

mensen die je eraan doen herinneren!  

Noteer hieronder op welke manier je het wil doen. Hoe dit voelde voor je en eventueel nadien 

welke resultaten eruit zijn gekomen. Vergeet vooral niet om de 3 – 6 maanden even terug te 

blikken op wat je allemaal genoteerd hebt in dit werkboek en te kijken waarin je allemaal al 

gegroeid bent!  

VERGEET NIET ELKE STAP TELT!! Hoe klein of groot deze ook moge zijn!  
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<3 In licht & liefde <3 


