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Voorwoord

Je hebt een boek voor je liggen dat geschreven is vanuit mijn hart. De intentie van 

dit boek is om jou alle informatie aan te reiken die jij nodig hebt om te ontdekken 

wie je werkelijk bent. Onbegrensd en vrij.

 

Om te ontdekken wie je bent is het van belang om jouw natuur te leren kennen. Ik 

ga je alles uitleggen over jouw ware aard, en de daarbij geldende natuurwetten. De 

regels van jouw natuur liggen vast en door deze te (her)kennen zal je ontdekken 

wat wel en wat niet voor je werkt en hoe jij echt alles uit jouw leven kunt halen wat 

er in zit.

 

Ik ga je zeer waarschijnlijk een heleboel nieuwe en verrassende informatie geven. 

Soms zelfs zo controversieel en confronterend dat het van je vraagt om jouw kijk 

op jezelf en jouw leven 180 graden om te draaien. Ben je daar klaar voor? Sta je 

ervoor open om iets totaal nieuws over jezelf te weten te komen? Ik weet namelijk 

dat zodra jij je opent voor iets dat verder gaat dan wat jij nu weet, je zal kunnen 

ontdekken dat jij degene die je nu bent, of beter gezegd, degene die je nu denkt 

te zijn, kunt veranderen. En met dat besef geef je jezelf de sleutel tot jouw levens-

geluk. Ik zal je alle toegangswegen tot deze sleutel aanreiken. Want dat is mijn 

passie. De sleutel tot mijn levensgeluk is namelijk om bij te mogen dragen aan 

dat van jou.

 

Het is eenvoudig om te leven vanuit je hart, jouw scheppende bron. Het enige dat 

daarvoor werkelijk nodig is ben jij. Jouw volledig potentieel kan alleen tot wasdom 

komen via jou. Het heeft jou nodig, jouw ontvankelijkheid, jouw overgave. Jij bent 

volledig toegerust om compleet zelfvoorzienend te zijn. Ik zal dit heel helder en 

inzichtelijk voor je maken, zodat je erop kan gaan vertrouwen.

Mocht je nu nog niet het leven leiden dat stroomt vanuit jouw diepste verlangens, 

dan is daar welgeteld maar één enkele reden voor: jij staat in de weg. En ik heb 

het niet over jou, wie je werkelijk bent, vanuit jouw ware natuur. Ik heb het over 
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gedachten, beperkende gedachten, die jij onbewust bent gaan geloven over jezelf. 

Dit zorgt ervoor dat jouw persoonlijke intenties, keuzes en handelingen niet meer 

in overeenstemming zijn met jouw oorspronkelijke intentie, jouw zielsplan.

 

Dit boek is geschreven vanuit mijn missie om alle denkbeeldige beperkingen die je 

(nu nog) gelooft bij je weg te kunnen nemen en je de absolute werkelijkheid over 

jou aan te bieden. Zo duidelijk en logisch dat je het niet alleen snapt, maar dat je 

erop gaat vertrouwen en er ook daadwerkelijk vanuit durft te gaan leven.

 

Hier is mijn aanmoediging aan jou om te leven vanuit overvloed. Je bent vrij om het 

leven te leiden dat je werkelijk wilt. In overgave van de onbegrensde vrijheid die 

je bent. Er is werkelijk helemaal niets dat jou tegen kan houden. Je kan meteen 

beginnen.

 

Ik wens je vanuit heel mijn hart vele nieuwe en transformerende inzichten in je 

ware aard, volledige bewustwording van jouw zielsplan en een oneindig groeiend 

respect voor jezelf toe. Ik hoop met dit boek daaraan een bijdrage te mogen 

leveren.

 

Van mijn open hart aan dat van jou!


