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De Leringen 
   van Abraham

Het werk van Esther en Jerry Hicks is gebaseerd op de 
leringen van een non-fysieke bron, die ‘vertaald’ wordt door 
Esther. Die bron wordt Abraham genoemd. Abraham is niet 
één identiteit maar een groep van wisselende samenstelling. 
Daarom gebruiken ze meervoud wanneer ze het over Abra-
ham hebben. 

De leringen van Abraham zijn gebaseerd rond een uni-
verseel principe, de Wet van Aantrekking, en ze behelzen en 
verlichten elk aspect van het leven. 

Esther noemt Abraham ‘oneindige intelligentie’ en Jerry 
zegt dat ze een uiting zijn van onvoorwaardelijke liefde. 

In de afgelopen twintig jaar hebben Esther en Jerry meer 
dan 700 boeken, cd’s en dvd’s gemaakt van de leringen van 
Abraham. 

In 2011 heeft Jerry de transitie van het fysieke naar het 
non-fysieke gemaakt. Het grootste deel van dit boek is ge-
schreven voordat zijn transitie plaatsvond, en is aangevuld 
met materiaal van Abraham over Jerry, na zijn transitie. 

Opmerking van de redactie 
Aangezien er niet altijd fysieke woorden bestaan om de niet-fysieke gedachten 
die Esther ontvangt perfect mee uit te drukken, vormt ze soms nieuwe combi-
naties van woorden, of gebruikt ze bestaande woorden op een nieuwe manier 
– bijvoorbeeld door ze met een hoofdletter te schrijven waar je dat normaal ge-
sproken niet zou doen, of ze cursief te plaatsen – om zo een nieuwe manier van 
kijken naar oude manieren van kijken naar het leven tot uitdrukking te brengen.
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gezondheid: vraag en het is gegeven

Dit boek leert ons dat het leven goed behoort te voe-
len en dat ons algemene Wel-Zijn onze natuurlijke 

staat is. Het boek leert ons ook dat ongeacht hoe goed je 
leven op dit moment is, het altijd beter kan, en dat je zelf 
de keuze en kracht hebt om je leven mooier te maken. Het 
boek bevat praktische, filosofisch getinte hulpmiddelen die, 
als je ze consequent gebruikt, je in staat stellen om meer te 
ervaren van het welzijn, de gezondheid en het geluk die je ge-
boorterecht zijn. (En ik kan het weten, want ik blijf het maar 
ervaren. Terwijl ik elke ervaring gebruik om duidelijkheid te 
scheppen in wat ik wil, en daar de manifestatie telkens van 
zie, wordt mijn leven steeds mooier.)

Door een reeks toevallige gebeurtenissen – en op een ma-
nier die vergelijkbaar is met hoe Jane Roberts informatie van 
Seth doorkreeg – begon mijn vrouw Esther het materiaal te 
ontvangen dat nu bekendstaat als de Leringen of het Ge-
dachtegoed van Abraham®. 

In 1985, toen dit avontuur met Esther begon, kon ik al 
voelen dat ik een reactie zou krijgen op mijn verlangen om 
de Wetten van het Universum beter te begrijpen, en hoe we 
op natuurlijke wijze en doelbewust in harmonie met deze 
wetten kunnen leven, zodat we het doel van onze fysieke 
vorm kunnen vervullen. Op een dag zat ik met Esther bij een 
cassetterecorder en vuurde ik honderden vragen op Abraham 
af over grofweg twintig verschillende onderwerpen, voorna-
melijk op het gebied van praktische spiritualiteit. En toen 
andere mensen over Abraham hoorden en met ons in contact 
wilden komen, maakten we van die twintig opnames twee 
verzamelingen met specifieke onderwerpen.
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het leven hoort goed te voelen

Gedurende twee decennia hebben miljoenen mensen via 
onze boeken, cassettes, cd’s, video’s, dvd’s, workshops en ra-
dio- en televisieoptredens kennisgemaakt met het gedachte-
goed van Abraham.

Succesvolle schrijvers gingen het in hun boeken en radio- 
en televisieprogramma’s en workshops gebruiken.

Dit boek komt voort uit de transcriptie van vijf van onze 
oorspronkelijke opnames van twintig jaar geleden. Dit is de 
eerste keer dat deze transcripties in gedrukte vorm beschik-
baar zijn. Abraham heeft elke bladzijde van de oorspronke-
lijke transcripties onder de loep genomen en heeft alles wat 
begrijpelijker uitgedrukt kon worden aangepast en praktisch 
bruikbaar gemaakt.

Binnen het onderwijs zegt men wel: ‘Zeg van tevoren wat 
je gaat vertellen. Vertel het vervolgens. En vertel daarna wat 
je hebt verteld.’ Dus als je besluit om je in deze materie onder 
te dompelen, kom je waarschijnlijk veel herhalingen tegen, 
want we leren meestal het beste door herhaling. Je kunt niet 
je oude, beperkende gedachtepatronen in stand houden en te-
gelijkertijd nieuwe, onbeperkte resultaten tot stand brengen. 
Maar door middel van eenvoudige en regelmatige herhaling 
kun je na verloop van tijd nieuwe gewoonten ontwikkelen 
die een zeer positief effect op je leven hebben.

In de mediawereld zegt men dat mensen liever worden 
vermaakt dan geïnformeerd. Tenzij je wordt vermaakt door 
het leren van nieuwe manieren om naar het leven te kijken, 
vind je dit boek waarschijnlijk meer informatief dan verma-
kelijk. Je kunt het boek niet vergelijken met een roman die je 
leest, waarvan je geniet en die je daarna opzij legt. Dit boek 
over het tot stand brengen en in stand houden van welzijn, 
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gezondheid: vraag en het is gegeven

gezondheid en geluk moet niet alleen worden gelezen, maar 
ook worden bestudeerd en praktisch toegepast.

Mijn verlangen om andere mensen te helpen, vooral op 
het gebied van gezondheid, heeft me naar deze informatie 
geleid, dus ik ben zeer dankbaar dat dit boek over gezond-
heid op weg is naar mensen die antwoorden op hun vragen 
in dit boek zullen vinden.

Vanaf het begin hebben Esther en ik de intentie gehad 
om wat Abraham ons leerde in de praktijk te brengen. En de 
daaruit voortvloeiende vreugdevolle groei-ervaring is fantas-
tisch geweest: we passen deze principes nu al twee decennia 
toe en hebben geweldige resultaten op elk gebied van ons 
leven, en Esther en ik houden nog steeds van elkaar. Dus 
zeggen we met enorm veel vreugde en vanuit onze eigen er-
varing: dit werkt!



DEEL I

   Kantelen en
     positieve aspecten
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gezondheid: vraag en het is gegeven

Elke component van jouw levenservaring komt naar 
je toe als gevolg van de krachtige reactie van de Wet 

van Aantrekking op je gedachten en het verhaal dat je over je 
leven vertelt. Je geld en bezittingen, de gezondheid, helder-
heid, flexibiliteit, grootte en vorm van je lichaam, je werk-
omgeving, hoe anderen je behandelen, je werkvoldoening, de 
gebeurtenissen in je leven, hoe je voor je werk wordt beloond. 
Kortom, de mate van geluk die je in je leven ervaart is het 
gevolg van het verhaal dat je over je leven vertelt. Als het je 
overheersende intentie is om de inhoud van het verhaal dat 
je elke dag over je leven vertelt voortdurend te herzien en 
verbeteren, dan beloven wij je dat je leven dat voortdurend 
verbeterende verhaal wordt. Want volgens de krachtige Wet 
van Aantrekking kan dat niet anders!

Ik trek al mijn ervaringen zelf aan

Het is de bedoeling dat je een vreugdevol leven leidt dat 
goed voelt en wordt gekenmerkt door expansie. Dat was 
jouw plan toen je het besluit nam om je bewustzijn in deze 
tijd/ruimte-werkelijkheid in je fysieke lichaam te focussen. 
Je verwachtte dat dit fysieke leven opwindend zou zijn en je 
voldoening zou geven. Met andere woorden, je wist dat de 
variatie en het contrast je zouden stimuleren om je verlan-
gens steeds verder uit te breiden, en je wist ook dat je al je 
verlangens volledig zou kunnen realiseren. Je wist ook dat er 
geen beperking aan de expansie van nieuwe verlangens zat.

Je betrad je lichaam vol opwinding over de mogelijkhe-
den die dit leven in je zouden inspireren, en dat verlangen 
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kantelen en positieve aspecten

werd in het begin niet afgezwakt door angst of twijfel, want 
je kende je eigen kracht en je wist dat jouw ervaringen in dit 
leven en het ermee gepaard gaande contrast een vruchtbare 
bodem zouden zijn voor een fantastische expansie. Boven al-
les wist je dat je een Begeleidingssysteem met je mee zou nemen, 
met behulp waarvan je trouw zou blijven aan je oorspronkelijke 
bedoeling en aan je nooit eindigende wensen die voort zouden 
komen uit je ervaringen in dit leven. Kortom, je voelde een gre-
tigheid met betrekking tot deze tijd/ruimte-werkelijkheid die 
bijna niet in fysieke termen kan worden beschreven.

Je was geen beginneling, hoewel je wel een nieuw begin 
maakte in je kleine fysieke lichaam, maar je was een krachtig 
creatief genie dat in een nieuwe, vooruitstrevende omgeving 
gefocust was. Je wist dat er een moment van aanpassing zou 
zijn terwijl je een nieuw platform definieerde van waar je je 
proces van bewust creëren zou beginnen, en je maakte je geen 
enkele zorgen over die aanpassing. Sterker nog, je genoot van 
het nest waarin je werd geboren en van de mensen die jou in 
je nieuwe fysieke omgeving verwelkomden. En hoewel je de 
woorden van hun taal nog niet beheerste, en hoewel degenen 
die je verwelkomden je zagen als nieuw en onwetend en be-
hoeftig, bezat je een stabiliteit en een ‘weten’ die de meesten 
van hen achter zich hadden gelaten.

Je werd geboren in de wetenschap dat je een krachtig We-
zen bent, dat je goed bent, dat je de schepper van je eigen 
ervaring bent, en dat de Wet van Aantrekking de basis vormt 
van alles wat er hier in je nieuwe omgeving wordt geschapen. 
Je herinnerde je dat de Wet van Aantrekking (waarvan de 
essentie is dat soortgelijke dingen elkaar aantrekken) de basis 
van het Universum is, en je wist dat deze wet je zou dienen. 
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gezondheid: vraag en het is gegeven

En dat heeft zij ook gedaan. 
Toen herinnerde je je nog dat je de schepper van je ei-

gen ervaring bent. Maar belangrijker nog, je herinnerde je 
dat je je eigen ervaringen creëert door wat je denkt, niet door 
wat je doet. Je vond het niet onprettig om een klein kind te 
zijn dat nog niet kon praten en nog maar tot weinig in staat 
was, want je herinnerde je het Wel-Zijn van het Universum, 
je herinnerde je de intenties die je had toen je in dit fysieke 
lichaam kwam, en je wist dat er ruim voldoende tijd zou zijn 
om te wennen aan de taal en gewoontes van je omgeving. 
En, boven alles wist je dat hoewel je niet in staat zou zijn om 
je uitgebreide kennis van je Niet-Fysieke omgeving direct in 
fysieke woorden en beschrijvingen te vertalen, dat niet erg 
zou zijn, want de belangrijkste dingen die je op het pad van 
vreugdevolle schepping zouden zetten, waren al op hun plek: 
je wist dat de Wet van Aantrekking altijd werkzaam was en 
dat je Begeleidingssysteem direct actief zou zijn. En, boven 
alles wist je dat je door te proberen en door wat sommigen 
het maken van ‘fouten’ noemen, je je uiteindelijk volledig en 
bewust in je nieuwe omgeving zou kunnen oriënteren.

Ik wist dat de Wet van Aantrekking consistent is

Het feit dat de Wet van Aantrekking in het hele univer-
sum constant en stabiel is, was een belangrijke factor in je 
zelfverzekerdheid toen je je nieuwe fysieke omgeving betrad. 
Je wist dat de feedback van je leven je zou helpen bij het her-
inneren ervan en het vinden van houvast. Je wist dat trilling 
aan de basis van alles ligt en dat de Wet van Aantrekking op 
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die trillingen reageert en ze in wezen ordent, waarbij dingen 
van gelijke trillingen bij elkaar worden gebracht en dingen 
van ongelijke telling van elkaar gescheiden worden gehou-
den.

Daardoor maakte je je geen zorgen over het niet direct 
kunnen articuleren van je kennis of het kunnen verklaren 
ervan aan de mensen om je heen die schijnbaar alles vergeten 
waren wat ze erover wisten, want je wist dat het feit dat deze 
krachtige Wet zo consistent is zich door middel van voor-
beelden uit je eigen leven aan je zou openbaren. Je wist toen 
dat het niet moeilijk zou zijn om erachter te komen welke 
trillingen jij uitzond, want de Wet van Aantrekking zou je 
voortdurend bewijs laten zien van je trilling.

Met andere woorden, als je je overweldigd voelt, kunnen 
omstandigheden en mensen die je zouden kunnen helpen 
om er weer bovenop te komen je niet vinden, en jij hen niet. 
En ook al doe je er alles aan om ze te vinden, het lukt je niet. 
En de mensen die wel komen, helpen je niet, maar versterken 
je gevoel van overweldiging alleen maar.

Als je je onrechtvaardig behandeld voelt, kan eerlijkheid 
jou niet vinden. Jouw beleving van de onrechtvaardige be-
handeling, en de trilling die je als gevolg daarvan uitzendt, 
voorkomt dat iets wat jij als eerlijk ziet naar je toe kan ko-
men.

Als je vastzit in de teleurstelling of angst dat je de financi-
ele middelen die je nodig denkt te hebben niet hebt, blijven 
de euro’s – of de mogelijkheden die de euro’s in het laatje 
zouden brengen – ongrijpbaar... niet doordat je een slecht 
mens of onwaardig bent, maar doordat de Wet van Aantrek-
king soortgelijke dingen bij elkaar brengt en dingen die niet 
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soortgelijk zijn van elkaar gescheiden houdt.
Als je je arm voelt, kunnen alleen dingen die als armoede 

voelen naar je toe komen. Als je je welvarend voelt, kunnen 
alleen dingen die als welvarendheid voelen maar je toe ko-
men. Deze Wet is consistent, en als je goed oplet leert deze 
wet je door middel van je levenservaringen hoe zij werkt. Als 
je je herinnert dat je de essentie ontvangt van waaraan je denkt, 
en vervolgens bewust opmerkt wat je krijgt, heb je de sleutels tot 
Bewust Creëren in handen.

Wat bedoelen we met trilling?

Als we het over trilling hebben, willen we je aandacht ei-
genlijk richten op de basis van je ervaring, want in wezen is 
alles op trilling gebaseerd. We gebruiken de woorden Energie 
en Vibratie regelmatig als synoniem van trilling, en zo zijn 
er nog veel meer synoniemen die je zou kunnen gebruiken.

De meeste mensen begrijpen het trillingsaspect van mu-
ziek wel. Als de diepe, rijke basnoten van muziekinstrumen-
ten luid worden gespeeld, kun je zelfs voelen dat geluid in 
wezen trilling is.

Begrijp dat als je iets ‘hoort’, je de trilling van het geluid 
interpreteert. Wat je hoort is jouw interpretatie van trilling; 
wat je hoort is jou unieke interpretatie van trilling. Al je fy-
sieke zintuigen, dus je gezichtsvermogen, gehoor, smaakzin, 
reukzin en tastzin bestaan doordat alles in het universum 
een trilling heeft en je fysieke zintuigen de trillingen lezen en 
zintuiglijke waarneming van de trillingen mogelijk maken.

Als je begrijpt dat je in een pulserend, trillend univer-



17

kantelen en positieve aspecten

sum leeft dat bestaat uit signalen die bepaalde frequentie-
componenten hebben, en dat je in de kern van je Wezen qua 
trillingsevenwicht en harmonie perfect vibreert, kun je ook 
leren doorgronden wat wij onder trilling verstaan.

Alles wat bestaat, in jullie lucht, aarde, water en lichaam, 
is trilling in beweging, en alles wordt door de krachtige Wet van 
Aantrekking gereguleerd. 

Jullie kunnen dat met geen mogelijkheid zelf allemaal 
uitzoeken en ordenen. Dat hoeft ook niet, want dat doet 
de Wet van Aantrekking voor je. De Wet van Aantrekking 
zorgt er voortdurend voor dat dingen met een gelijke trilling 
bij elkaar worden gebracht en dingen van verschillende tril-
ling elkaar afstoten.

Je emoties, die in wezen de krachtigste en belangrijkste 
van je zes zintuigen zijn om trilling mee te interpreteren, ge-
ven je voortdurend feedback over de vraag of je huidige ge-
dachten (trillingen) in harmonie zijn met de trillingstoestand 
van wie jij in het diepst van je wezen bent.

De Niet-Fysieke wereld is trilling.
De fysieke wereld die jij kent is trilling.
Alles is in wezen trilling.
Alles wordt gereguleerd door de Wet van Aantrekking. 

Jouw begrip van trilling helpt je bij het bewust overbruggen 
van deze twee werelden.

Je hoeft de werking van je complexe optische zenuw of je 
primaire visuele cortex niet te begrijpen om te kunnen zien. 
Je hoeft elektriciteit niet te begrijpen om het licht aan te kun-
nen doen en je hoeft trilling niet te begrijpen om het verschil 
te kunnen voelen tussen harmonie en disharmonie.

Terwijl je leert te accepteren dat je in wezen trilling bent en 
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bewust gebruik gaat maken van je emoties, die aanwijzingen 
geven over je trilling, krijg je bewust controle over wat je creëert 
en over wat er zich in je leven manifesteert.

Als ik gezondheid ervaar, vindt gezondheid mij

Als je bewust het verband legt tussen wat je voelt en wat 
er zich in je leven manifesteert, sta je in je kracht om veran-
deringen aan te brengen. Als je dat verband niet legt, en de 
gedachte dat er iets ontbreekt dus in stand houdt, komen de 
dingen die je wilt niet naar je toe.

Doordat ze dit niet begrijpen, leggen mensen de oorzaak 
van het feit dat hun leven niet zo verloopt zoals ze graag zou-
den willen buiten zichzelf: ‘Mijn leven verloopt niet zoals ik 
wil doordat ik in de verkeerde omgeving ben geboren. Mijn 
leven verloopt niet zoals ik het graag wil doordat het leven 
van mijn ouders niet zo verliep zoals zij dat wilden, dus kon-
den ze het mij niet leren. Mijn leven verloopt niet zoals ik het 
graag wil doordat mijn lichaam niet goed werkt, of doordat 
ik mijn moeders genetische ziekte hebt geërfd of doordat ik 
mijn vaders verkeerde lichaamshouding heb overgenomen. 
Mijn leven verloopt niet zoals ik het wil doordat ik ben mis-
leid, niet waardevol ben, in een vorig leven verkeerde dingen 
heb gedaan, die fabriek giftig afval heeft gedumpt, er geen 
medicijn is voor mijn ziekte... doordat, doordat, doordat.’

Wij willen jullie er graag aan herinneren dat jullie leven 
niet verloopt zoals jullie het willen doordat jullie een trilling 
uitzenden die niet overeenkomt met de trilling van een goed-
lopend leven. Je kunt je niet ellendig voelen (en de trilling van 
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ziekte uitstralen) en tegelijkertijd gezondheid ervaren. Gezond-
heid kan dan niet naar je toe komen, tenzij je de trilling van 
gezondheid uitzendt.

Veel mensen vragen: ‘Maar als ik geen gezondheid ervaar, 
hoe kan ik dan de trilling van gezondheid uitzenden? Moet 
ik niet eerst gezondheid ervaren voordat ik de trilling van 
gezondheid kan uitzenden?’ We zijn het ermee eens dat het 
gemakkelijker is om de trilling van gezondheid uit te zenden 
als je al gezondheid ervaart, want dan hoef je alleen maar op 
het goede functioneren van je lichaam te letten, en het feit 
dat je dat doet zorgt ervoor dat het blijft komen. Maar als 
iets wat je wilt er niet is, moet je een manier vinden om de 
essentie ervan te voelen, nog voordat het naar je toe komt, 
anders kan het niet naar je toe komen.

Als je je trilling laat afhangen van wat-is, kun je wat-is 
niet veranderen. Je moet een manier zien te vinden om de 
opwinding of bevrediging te voelen van je nog niet verwe-
zenlijkte dromen voordat die dromen werkelijkheid kunnen 
worden. Vind een manier om je bewust een scenario voor te 
stellen, want dan zend je een trilling uit die ervoor zorgt dat 
de Wet van Aantrekking die trilling koppelt aan een ma-
nifestatie... Als je voorafgaand aan de trilling de manifestatie 
wenst, vraag je het onmogelijke. Als je ertoe bereid bent om de 
trilling vóór de manifestatie te laten komen is alles mogelijk. 
Dat ligt vast in de Wet van Aantrekking.
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Leef doelbewust door gebruik te maken van je schep-
pingskracht

We geven dit boek aan jullie om jullie te herinneren aan 
de dingen die jullie op een bepaald niveau al weten, zodat 
de trilling van de kennis opnieuw wordt geactiveerd. Je kunt 
deze woorden, die de kennis vertegenwoordigen die je vanuit 
je Bredere Perspectief bezit, niet lezen zonder dat je erkent 
dat deze kennis in je innerlijk aan de oppervlakte verschijnt.

We leven in een tijd van ontwaken, een tijd van het herin-
neren van je persoonlijke kracht en de reden van je bestaan. 
Haal diep adem, ga er lekker voor zitten en lees de inhoud 
van dit boek rustig door om terug te gaan naar je oorspron-
kelijke trillingsessentie...

Daar zit je dan, in een fantastische zijnstoestand: je bent 
geen kind meer, je leven wordt niet meer door anderen be-
paald, je bent enigszins aangepast aan je fysieke omgeving en 
nu, door dit boek te lezen, keer je terug naar de herkenning 
van de volledige kracht van je Wezen... je wordt niet meer als 
een kleine kurk op een woelige zee heen en weer geslingerd 
door de Wet van Aantrekking, maar je herinnert je eindelijk 
wie je bent en neemt de controle over je eigen lot in eigen 
handen. Je leeft doelbewust binnen de Wet van Aantrekking 
in plaats van dat je er bij gebrek aan beter maar het beste van 
maakt en het leven alleen maar neemt zoals het komt. Om 
dit te kunnen doen, moet je een ander verhaal gaan vertellen. Je 
moet je leven gaan beschrijven zoals je nu wilt dat het verloopt 
en stoppen met het vertellen van verhalen over hoe het leven ooit 
is geweest of is.
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Vertel het verhaal dat je wilt ervaren

Om doelbewust te kunnen leven moet je doelbewust 
denken. En om dat de doen heb je een referentiepunt nodig 
aan de hand waarvan je de juiste manier van denken kunt 
bepalen. Net als toen je werd geboren, zijn de twee noodza-
kelijke factoren voor je aanwezig. De Wet van Aantrekking 
(de krachtigste en meest consistente Wet binnen het univer-
sum) is overal werkzaam. En je Begeleidingssysteem bevindt 
zich in je, klaar om je in de juiste richting te helpen. Je hoeft 
slechts één schijnbaar klein dingetje te doen, dat echter je hele 
leven kan veranderen: je moet je verhaal op een andere manier 
gaan vertellen. Je moet het vertellen zoals je wilt dat het is.

Terwijl je het verhaal over je leven vertelt (en dat doe je 
elke dag al bijna de hele dag met je woorden, gedachten en 
handelingen), moet je je goed voelen. Op elk moment kun 
je met betrekking tot elk onderwerp positief of negatief gepoold 
zijn, want in elk deeltje in het universum – in elk moment 
in de tijd en daarbuiten – bevindt zich wat gewenst is en het 
gebrek van wat gewenst is. Beide pulseren daar voor jou. Dus 
kies maar. En terwijl deze voortdurende keuzes er voor je 
zijn, kun je ervoor kiezen om je aandacht te richten op wat 
je wilt, of op het feit dat je het nog niet hebt. Dit geldt voor 
elk onderwerp, want elk onderwerp bestaat eigenlijk uit twee 
onderwerpen: wat je wilt en de afwezigheid van wat je wilt. 
Aan de hand van wat je voelt kun je te weten komen op 
welke keuze je op dit moment bent gericht. En je kunt die 
keuze voortdurend veranderen.
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Elk onderwerp bestaat eigenlijk uit twee onderwerpen

Hieronder staan enkele voorbeelden die aangeven dat elk 
onderwerp eigenlijk uit twee onderwerpen bestaat:

Gezondheid  – Ziekte (afwezigheid van gezondheid)
Geluk  – Verdriet (afwezigheid van geluk)
Helderheid  – Verwarring (afwezigheid van helderheid)
Energiek  – Vermoeid (afwezigheid van energie)
Kennis  – Twijfel (afwezigheid van kennis)
Geïnteresseerd  – Verveeld (afwezigheid van interesse)
Overvloed  – Armoede (afwezigheid van overvloed)
Dat kan ik  – Dat kan ik niet
Dat wil ik kopen  – Dat kan ik me niet veroorloven
Ik wil me goed voelen  – Ik voel me niet goed
Ik wil genezen  – Ik ben ziek
Ik wil genezen  – Er is geen medicijn/behandeling voor 
     mijn ziekte/aandoening
Ik wil genezen  – Niets werkt bij mij
Ik wil slank zijn  – Ik ben dik
Ik wil fit zijn – Ik ben lui

Als je deze lijst leest, is het je ongetwijfeld duidelijk wat 
wij telkens de betere keuze vinden, maar er is iets belangrijks 
wat je wellicht vergeet. Je hebt tijdens het lezen van de lijst 
mogelijk de neiging om de feitelijke waarheid over een onder-
werp te benadrukken (‘vertel het zoals het is’) in plaats van 
te zeggen wat je verlangt. Die neiging is in haar eentje meer 
dan alle andere factoren bij elkaar verantwoordelijk voor het 
niet kunnen creëren en het niet toelaten van wat je wilt. De 
voorbeelden en oefeningen die in dit boek staan zijn bedoeld 
om je in de richting te helpen van wat je verlangt, en niet om 
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te verklaren wat er al is. Als je wilt dat de Wet van Aantrekking 
andere dingen naar je toe laat komen, moet je een ander verhaal 
gaan vertellen.

Welk verhaal vertel ik op dit moment

Een zeer effectieve manier om een nieuw verhaal te gaan 
vertellen is te luisteren naar de dingen die je op dit moment 
gedurende de dag zegt, jezelf te betrappen als je iets zegt wat 
niet in overeenstemming is met wat je wilt, en dan te zeg-
gen: ‘Ik weet precies wat ik niet wil. Wat wil ik wel?’ Spreek 
vervolgens duidelijk uit wat je verlangt.

Ik haat mijn dikke, lelijke lichaam.
– Ik wil een slank, fit lichaam.

Ik ben ongeneeslijk ziek.
– Ik wil leven.

Ik heb last van allerlei kwalen.
– Ik wil me vitaal voelen.

Veel mensen zouden hiertegen inbrengen dat een andere 
verwoording van een zin er niet voor zorgt dat er een gloed-
nieuwe auto voor de deur staat, of dat een dik lichaam op-
eens verandert in een slank lichaam, of dat je baas opeens een 
andere persoonlijkheid krijgt en je anders gaat behandelen, 
maar die mensen hebben het mis. Als je je aandacht bewust 
op iets richt wat je verlangt, en het vaak omschrijft zoals je 
het graag wilt hebben, ervaar je op een gegeven moment een 
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verschuiving in hoe je je ten opzichte van het betreffende 
onderwerp voelt. Dat wijst erop dat er qua trilling ook een 
verschuiving heeft plaatsgevonden.

Als je trilling verandert, verandert je punt van aantrekking, 
en door de kracht van de Wet van Aantrekking moet datgene 
wat zich manifesteert als bewijs of aanwijzing daarvan ook ver-
anderen. Het is niet mogelijk om voortdurend over de dingen te 
praten die je in je leven wilt ervaren zonder dat het universum 
de essentie ervan naar je toe laat komen.

De Kantelmethode

De Kantelmethode is bewust erkennen dat elk onderwerp 
eigenlijk uit twee onderwerpen bestaat en vervolgens bewust 
praten of denken over het aspect van het onderwerp dat je 
wenst. De Kantelmethode helpt je bij het activeren van de 
aspecten die je wenst. Dit geldt voor alle onderwerpen. Als je 
dat eenmaal beheerst, moet de essentie van de dingen die je 
wenst – opnieuw met betrekking tot alle onderwerpen – naar 
je toe komen.

We moeten hier wel iets verduidelijken: als je zegt dat 
je iets wilt maar tegelijkertijd twijfel over je eigen woorden 
voelt, brengen je woorden je niet wat je wilt, want wat je voelt 
bepaalt de creatieve richting van je gedachtentrilling. De Wet 
van Aantrekking reageert niet op je woorden, maar op de tril-
ling die je uitzendt.

Maar aangezien je niet tegelijkertijd kunt praten over wat 
je wel wilt en wat je niet wilt, is het zo dat hoe meer je spreekt 
over wat je wel wilt, des te minder vaak je praat over wat je 
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niet wilt. En als je serieus aan de slag gaat met zeggen hoe je 
het wel wilt in plaats van hoe het nu is, zul je na verloop van 
tijd (meestal duurt dat niet lang) je trilling in positieve zin 
veranderen. Als je het vaak genoeg zegt, voel je op een gege-
ven moment wat je zegt.

Maar er is iets wat nog krachtiger en belangrijker is met 
betrekking tot deze Kantelmethode: wanneer je negatief ge-
oriënteerd bent op het ontbreken van iets, en jezelf vervolgens 
vraagt ‘Ik weet wat ik niet wil, wat wil ik wel?’, dan komt het 
antwoord op deze vraag van binnenuit, en op dat moment be-
gint de verschuiving op trillingsniveau. Kantelen is een krachtig 
hulpmiddel waarmee je direct verbeteringen in je leven kunt 
aanbrengen.

Ik creëer zelf wat ik ervaar

Je creëert zelf wat je ervaart, en als schepper van je eigen 
ervaringen is het belangrijk om te begrijpen dat je niet cre-
eert op basis van wat je doet en ook niet op basis van wat je 
zegt. Je creëert op basis van wat je denkt.

Je kunt niet iets zeggen of doen zonder dat er een gedachte-
trilling mee gepaard gaat. Je zendt wel vaak een gedachtetrilling 
uit zonder er iets bij te zeggen of te doen. Lang voordat kinderen 
of baby’s leren om de woorden van de volwassenen om hen heen 
na te bootsen, leren ze al om hun trilling na te bootsen.

Elke gedachte die je hebt, heeft haar eigen trillingsfre-
quentie. Elke gedachte die je hebt, of ze nu afkomstig is uit 
je geheugen, of van een ander vandaan komt, of een gedachte 
is die een combinatie is van wat jij denkt en wat een ander 
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denkt, elke gedachte die je in het nu hebt, trilt met een zeer 
persoonlijke frequentie... en als gevolg van de krachtige Wet 
van Aantrekking (die in essentie stelt dat soortgelijke dingen 
elkaar aantrekken), trekt die gedachte een andere gedachte 
aan die er qua trilling mee overeenkomt. En nu trillen die ge-
combineerde gedachten met een frequentie die hoger is dan 
de oorspronkelijke gedachte. En als gevolg van de Wet van 
Aantrekking trekken ze nog een gedachte aan, en nog een en 
nog een, tot de gedachten uiteindelijk krachtig genoeg zijn 
om een ‘levensechte’ situatie of manifestatie aan te trekken.

Alle mensen, omstandigheden, gebeurtenissen en situaties 
trek je aan door de kracht van je gedachten. Als je eenmaal 
begrijpt dat dingen letterlijk door jouw gedachten of trilling tot 
stand komen, ontdek je wellicht een nieuwe vastberadenheid in 
jezelf om bewuster met je gedachten om te gaan.

Gedachten die afgestemd zijn op de Bron zijn gedachten 
die goed voelen

Veel mensen geloven dat ze meer zijn dan hun fysieke 
vlees, bloed en botten. Als mensen worstelen met een manier 
om dit grotere deel van henzelf een naam te geven, gebrui-
ken ze woorden zoals Ziel, Bron of God. Wij verwijzen naar 
dat grotere, oudere, wijze deel van jezelf met de woorden 
je Innerlijk Wezen, maar de beschrijving die je kiest om dit 
Oneindige deel van jezelf te beschrijven is niet van belang. 
Wat wel zeer belangrijk is, is dat je begrijpt dat de grotere Jij 
wel degelijk bestaat, eeuwig, en een zeer grote rol speelt in de 
ervaringen die je hier op aarde hebt.
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Elke gedachte, elk woord en elke daad vindt plaats tegen 
de achtergrond van dat Bredere Perspectief. Sterker nog, de 
reden dat je op elk moment van helder weten wat je niet wilt, 
ook duidelijk beseft wat je wel wilt, is dat dit grotere deel van 
jezelf zuiver gericht is op wat je wel wilt.

Als je je gedachten bewust probeert te sturen, dag in dag 
uit, steeds meer in de richting van wat je wel wilt, ga je je 
steeds beter voelen doordat de trilling die wordt geactiveerd 
door het feit dat je je beter voelt, dichter in de buurt komt 
van de trilling van het grotere Niet-Fysieke deel van jezelf. 
Je verlangen om gedachten te hebben die goed voelen zorgt 
ervoor dat je je afstemt op het Bredere Perspectief van je In-
nerlijk Wezen. Het is onmogelijk om je echt goed te voelen 
als je gedachten qua trilling niet in overeenstemming zijn 
met de gedachten van je Innerlijk Wezen.

Je Innerlijk Wezen is bijvoorbeeld gericht op je waarde. 
Als jij een gebrek aan waarde bij jezelf vaststelt, is de negatie-
ve emotie die je voelt, het gevolg van de disharmonie tussen 
waar je Innerlijk Wezen op gericht is, en waar jijzelf op ge-
richt bent. Je Innerlijk Wezen kiest ervoor om zich te richten 
op dingen waarvoor het liefde kan voelen. Als je je aandacht 
richt op een aspect van iemand of iets dat jij verafschuwt, 
ben je qua trilling niet meer afgestemd op je Innerlijk Wezen. 
Je Innerlijk Wezen is alleen gericht op je succes. Als je ervoor 
kiest om iets wat je doet te zien als mislukking, ben je niet 
meer afgestemd op het perspectief van je Innerlijk Wezen.
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Mijn wereld door de ogen van de Bron zien

Door beter voelende gedachten te kiezen en meer te pra-
ten over wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt, stem je 
rustig af op de trillingsfrequentie van je uitgebreidere, wij-
zere Innerlijk Wezen. Als je op dat Bredere Perspectief bent 
afgestemd terwijl je ervaringen in je fysieke leven opdoet, 
heb je het beste uit twee werelden, want als je afstemt op 
dat Bredere Perspectief, zie je jouw wereld vanuit dat Bredere 
Perspectief. De wereld zien door de ogen van de Bron is werke-
lijk de spectaculairste kijk op het leven, want vanuit die trilling 
ben je afgestemd op – en trek je aan – wat jij als het beste van 
jouw wereld ziet.

Esther, de vrouw die de trilling van Abraham naar het 
gesproken en geschreven woord vertaalt, doet dat door zich 
te ontspannen en bewust haar eigen trilling te verhogen tot 
die in harmonie is met de Niet-Fysieke trilling van Abraham. 
Dat doet ze nu al jaren en het is voor haar een tweede natuur 
geworden. Ze begrijpt al heel lang het nut van het afstem-
men van haar trilling, zodat ze onze kennis op een effectieve 
manier voor haar fysieke vrienden kan vertalen, maar ze was 
nog niet echt op de hoogte van een ander fantastisch voor-
deel van die afstemming tot ze op lenteochtend in haar een-
tje op de oprit van haar huis liep om het hek te openen voor 
Jerry, die haar in zijn auto volgde.

Terwijl ze daar stond te wachten, keek ze naar boven en 
vond ze de lucht mooier dan ze ooit had ervaren: de rijke 
kleurenschakering en het contrast van de helderblauwe lucht 
en de opvallende witte wolken raakten haar diep. Ze hoorde 
het zoete gezang van de vogels die zo ver weg waren dat ze 
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ze niet kon zien, maar hun prachtige geluid deed haar rillen 
van opwinding. Ze klonken alsof ze recht boven haar wa-
ren of op haar schouder zaten. En toen werd ze zich bewust 
van de heerlijke geuren die van de planten en bloemen op de 
aarde vandaan kwamen, door de wind werden meegedragen 
en haar omhulden. Ze voelde dat ze echt leefde, ze voelde 
zich gelukkig en ervoer veel liefde voor de prachtige wereld 
waarvan ze deel uitmaakte. En ze zei gewoon hardop: ‘In het 
hele universum kan er onmogelijk ooit een mooier moment 
zijn geweest dan dit huidige moment!’

En toen zei ze: ‘Abraham, jij bent het, hè?’ En we glim-
lachten een zeer brede glimlach via haar lippen, want ze had 
gemerkt dat we door haar ogen keken, door haar oren luister-
den, door haar neus roken en door haar huid voelden.

‘Dat klopt,’ zeiden we, ‘we genieten via je fysieke lichaam 
van de zaligheid van jouw fysieke wereld.’

De momenten in je leven waarop je absolute vreugde er-
vaart, zijn momenten waarop je volledig bent afgestemd op 
de Bron die in je zit. De momenten waarop je je zeer sterk 
voelt aangetrokken tot een idee, of een bepaalde interesse, 
zijn ook momenten waarop je volledig in deze afstemming 
zit. Hoe beter je je voelt, hoe beter je bent afgestemd op de 
Bron – op wie-je-werkelijk-bent.

Deze afstemming op je Bredere Perspectief zorgt er niet 
alleen voor dat je de grote dingen die je in je leven wilt cre-
eren sneller tot stand brengt – zoals fantastische relaties, een 
bevredigende carrière en de hulpmiddelen om de dingen te 
doen die je werkelijk wilt doen – maar deze bewuste afstem-
ming versterkt ook elk moment van de dag. Als je afstemt op 
het perspectief van je Innerlijk Wezen, zullen je dagen gevuld 
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zijn met fantastische momenten van helderheid, bevrediging en 
liefde. En dat is de manier waarop je van plan was te gaan le-
ven, hier op deze fantastische plek, in deze fantastische tijd, in 
dit fantastische lichaam.

Ik kan er bewust voor kiezen om me beter te voelen

De reden dat Esther in staat was om dat bredere perspec-
tief van Abraham door zich heen te laten stromen, waardoor 
er zulke geweldige ervaringen mogelijk werden, was dat ze 
die dag naar redenen zocht om zich goed te voelen. Toen ze 
nog in bed lag, zocht ze al naar het eerste ding waarover ze 
zich goed kon voelen, en die goed voelende gedachte trok 
een andere aan, en nog één, en nog één en nog één. Doordat 
ze bewust voor bepaalde gedachten gekozen had, had ze bij 
het hek (ongeveer twee uur later), haar trilling op een niveau 
gebracht dat dicht genoeg in de buurt kwam bij de trilling 
van haar Innerlijk Wezen, zodat haar Innerlijk Wezen in staat 
was om gemakkelijk met haar te communiceren.

De gedachte die je nu kiest, trekt niet alleen de volgende 
gedachte, de daaropvolgende... enzovoort aan, ze vormt ook de 
basis van je afstemming op je Innerlijk Wezen. Als je consequent 
en bewust denkt en meer praat over wat je wel wilt en minder 
over wat je niet wilt, zul je zien dat je veel vaker afgestemd bent 
op de zuivere, positieve essentie van je eigen Bron. Onder die 
omstandigheden zul je enorm van je leven genieten.
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Kan ziekte door negatieve emoties worden veroorzaakt?

Esthers ervaring bij het hek werd enorm versterkt doordat 
ze op trillingsniveau was afgestemd op haar Bron en daar-
door met absoluut Wel-Zijn. Maar het is ook mogelijk dat je 
het tegenovergestelde beleeft van die versterkte ervaring als je 
niet bent afgestemd op de Bron en dit Wel-Zijn.

Telkens als je een negatieve emotie (angst, twijfel, frustra-
tie, eenzaamheid enzovoort) ervaart, is dat het gevolg van een 
gedachte die niet trilde op de frequentie die in harmonie was 
met je Innerlijk Wezen. Via al je levenservaringen, zowel de 
fysieke als Niet-Fysieke, is je Innerlijk Wezen, of de Totale Jij, 
geëvolueerd tot een weten. Dus elke keer als je bewust gefo-
cust bent op een gedachte die niet in harmonie is met wat je 
Innerlijk Wezen weet, is het gevoel dat daaruit voortkomt een 
negatieve emotie.

Als je op je voet zou zitten en de bloedtoevoer naar je voet 
zou afknellen, of als je een tourniquet om je nek zou plaatsen 
en de zuurstoftoevoer naar je hersenen zou beperken, zou je 
daar direct het gevolg van ondervinden. Als je gedachten zou 
hebben die niet in harmonie zijn met de gedachten van je In-
nerlijk Wezen, oftewel de stroom van Levenskracht die jouw 
fysieke lichaam binnenkomt, wordt die afgeknepen of be-
perkt. Het gevolg daarvan is dat je een negatieve emotie er-
vaart. Als je die negatieve emotie gedurende een langere periode 
in stand houdt, ervaar je een aftakeling van je fysieke lichaam.

Onthoud dat elk onderwerp eigenlijk uit twee onderwer-
pen bestaat: wat gewenst is of de afwezigheid van wat gewenst 
is. Vergelijk het maar met een stok met twee uiteinden: het 
ene uiteinde vertegenwoordigt wat je wel wilt en het andere 
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uiteinde vertegenwoordigt wat je niet wilt. Dus de stok met 
de naam ‘Fysiek Wel-Zijn’ heeft ‘gezondheid’ aan het ene 
uiteinde en ‘ziekte’ aan het andere uiteinde. Mensen ervaren 
‘ziekte’ niet alleen maar doordat ze naar het negatieve uit-
einde van deze stok kijken, maar ook naar het ‘ik weet wat ik 
niet wil’-uiteinde van een zeer groot aantal andere stokken.

Als jouw aandacht langdurig is gericht op dingen die je 
niet wilt – terwijl de aandacht van je Innerlijk Wezen is ge-
richt op de dingen die je wel wilt – veroorzaak je na verloop 
van tijd op trillingsniveau een scheiding tussen jezelf en je 
Innerlijk Wezen, en dat is een ziekte: een chronische schei-
ding (veroorzaakt door de gedachten die je kiest) tussen jou 
en je Innerlijk Wezen.

Van je slecht voelen naar je goed voelen

Iedereen wil zich goed voelen, maar de meeste mensen 
denken dat alles om hen heen plezierig moet zijn voordat zij 
zich goed kunnen voelen. De meeste mensen voelen zich zo-
als zij zich voelen als gevolg van iets wat zij observeren. Als 
datgene wat ze zien hen pleziert, voelen ze zich goed, maar 
als datgene wat ze zien hen niet pleziert, voelen ze zich slecht. 
De meeste mensen hebben niet het gevoel dat ze zelf in han-
den hebben hoe ze zich voelen, want ze denken dat om zich 
goed te kunnen voelen, de omstandigheden moeten veran-
deren, maar ze geloven ook dat ze niet in staat zijn om een 
groot deel van die omstandigheden te veranderen.

Maar als je eenmaal in de gaten hebt dat elk onderwerp in 
wezen uit twee onderwerpen bestaat, namelijk wat je wenst 
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en wat je niet wenst, kun je leren om meer positieve aspecten 
te zien van datgene waar je je aandacht op richt. Dat is in 
wezen waar het bij de Kantelmethode om gaat: bewust zoeken 
naar een positievere manier – een manier die je een beter gevoel 
geeft – om datgene waar je je aandacht op richt te benaderen.

Als je wordt geconfronteerd met een ongewenste omstan-
digheid, je je daardoor slecht voelt, en bewust zegt: ‘Ik weet 
wat ik niet wil... wat wil ik wel?’, vindt er een verschuiving 
plaats in de trilling van je Wezen, die wordt beïnvloed door 
datgene waar je aandacht naar uitgaat. Hierdoor vindt er ook 
een verschuiving plaats in je punt van aantrekking. Zo begin 
je met het vertellen van een ander verhaal over je leven. In 
plaats van: ‘Ik heb nooit genoeg geld,’ zeg je: ‘Ik kijk ernaar 
uit om meer geld te hebben.’ Dat is een totaal ander verhaal, 
een totaal andere trilling en een totaal ander gevoel, die na 
verloop van tijd tot een totaal ander resultaat zullen leiden.

Terwijl je je vanuit je altijd veranderende gezichtspunt blijft 
afvragen: ‘Wat wil ik wel?’ bereik je uiteindelijk een zeer ple-
zierige toestand. Want je kunt jezelf niet voortdurend afvragen 
wat je wel wilt zonder dat je punt van aantrekking ook die kant 
op verschuift... Het proces verloopt geleidelijk, maar als je het 
voortdurend toepast, kun je binnen enkele dagen al fantastische 
resultaten behalen.

In harmonie met mijn verlangen

De Kantelmethode is dus eigenlijk zeer eenvoudig: tel-
kens als je merkt dat je een negatieve emotie voelt (eigenlijk 
voel je dan de disharmonie met iets wat je wilt), zeg je: ‘Ik 
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voel een negatieve emotie, wat betekent dat ik niet in harmo-
nie ben met iets wat ik wil. Wat wil ik?’

Elke keer dat je een negatieve emotie voelt, verkeer je in 
een uitstekende positie om vast te stellen wat je op dat mo-
ment wilt, want als je ervaart wat je niet wilt is het ook helder 
wat je wel wilt. Op zo’n moment zeg je dus: ‘Iets is belang-
rijk, anders zou ik deze negatieve emotie niet ervaren. Wat 
wil ik?’ Vervolgens richt je je aandacht op wat je wel wilt... 

Op het moment dat je je aandacht richt op wat je wel wilt, 
stopt de negatieve aantrekking. En op het moment dat de nega-
tieve aantrekking stopt, begint de positieve aantrekking. En op 
dat moment verandert het je niet goed voelen in je goed voelen. 
Dat is de Kantelmethode.

Wat wil ik, en waarom?

De grootste weerstand die mensen hebben tegen het ver-
tellen van een ander verhaal over hun eigen leven is misschien 
wel hun overtuiging dat ze altijd ‘de waarheid’ moeten ver-
tellen over hun huidige toestand of dat ze moeten ‘vertellen 
hoe het is’. Maar als je begrijpt dat de Wet van Aantrekking 
op je reageert als je vertelt ‘hoe het is’, en dus ook in stand 
houdt wat je vertelt, kom je misschien tot de conclusie dat 
het in je eigen belang is om een ander verhaal te vertellen, 
een verhaal dat meer overeenkomt met wat je nu wilt erva-
ren. Als je erkent wat je niet wilt, en je vervolgens afvraagt: 
‘Wat wil ik wel?’ zet je een geleidelijke verschuiving in gang 
in de richting van het vertellen van een nieuw verhaal en van 
een verbeterd punt van aantrekking.
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Het is altijd nuttig om te onthouden dat je de essentie ont-
vangt van waar je aan denkt, of je dat nu wilt of niet, want de 
Wet van Aantrekking is onfeilbaar consistent. 

Soms begrijpen mensen de Kantelmethode niet helemaal 
goed. Zij nemen ten onrechte aan dat kantelen betekent dat 
ze naar iets moeten kijken waarnaar ze niet verlangen en zich 
er vervolgens van moeten overtuigen dat ze het wel verlan-
gen. Ze denken dat we hun vragen om naar iets te kijken 
waarvan zij duidelijk vinden dat het niet goed is, en dat ze 
het vervolgens goed moeten noemen, of dat ze zichzelf voor 
de gek moet houden door iets te accepteren wat ze niet ver-
langen. Maar je kunt jezelf niet voor de gek houden door 
te doen alsof je een beter gevoel over iets hebt, want wat je 
voelt is wat je voelt, en wat je voelt is altijd het gevolg van de 
gedachten die je hebt gekozen.

Het is eigenlijk iets heel moois dat je door de dingen op 
te merken die je niet wilt, vervolgens kunt concluderen wat 
je wel wilt. En als je let op hoe je je voelt, kun je de Kantel-
methode toepassen om je aandacht te richten op dingen die 
je wilt en minder op dingen die je niet wilt. En als de Wet 
van Aantrekking vervolgens reageert op die bijgeschaafde 
gedachten die je een beter gevoel geven, zul je zien dat de 
dingen die je in je leven ervaart steeds meer overeenkomen 
met wat je wilt, terwijl de ongewenste aspecten van het leven 
langzaam maar zeker uit je leven verdwijnen.

Als je de Kantelmethode bewust toepast, wat wil zeggen dat 
je je eigen gedachten bewust kiest, wat weer betekent dat je je 
punt van aantrekking bewust kiest, kies je bewust hoe je leven 
zich ontvouwt. Kantelen is het proces van het bewust richten 
van je aandacht met de intentie om zelf je leven te sturen.
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Ik kan me nu meteen beter voelen

Mensen klagen vaak dat het veel gemakkelijker is om 
hun aandacht op iets positiefs te richten als het zich al in hun 
leven heeft gemanifesteerd. Ze zeggen terecht dat het veel 
gemakkelijker is om je goed te voelen over iets als er al iets 
goeds is om je goed over te voelen. We zijn het ermee eens dat 
het gemakkelijker is om je goed te voelen als je dingen om je 
heen ziet waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Maar als je ge-
looft dat je je aandacht alleen maar kunt richten op datgene 
wat nu gebeurt, en als datgene wat nu gebeurt je niet bevalt, 
dan kun je je hele leven blijven wachten, want je aandacht op 
ongewenste dingen voorkomt dat de gewenste dingen naar 
je toe komen.

Je hoeft niet te wachten tot de goede dingen naar je toe 
komen om je goed te voelen, want je bezit het vermogen om 
je gedachten een andere richting te geven, ongeacht wat je 
op dit moment ervaart. En als je het belangrijk vindt hoe 
je je voelt en bereid bent om te kantelen en je aandacht op 
gedachten te richten die beter voelen, zet je de positieve, be-
wuste transformatie van je leven in gang.

De dingen die je ervaart zijn het gevolg van je eigen trilling. 
Je trilling is het gevolg van je gedachten en je gevoel vertelt je wat 
voor gedachten je hebt. Als je gedachten hebt die goed voelen, 
moeten daaruit manifestaties voortvloeien die ook goed voelen.

Veel mensen zeggen: ‘Het zou zoveel gemakkelijker zijn 
om gelukkig te zijn als mijn leven er anders uitzag, bijvoor-
beeld als mijn relatie beter was, als ik beter met mijn partner 
overweg kon, als mijn lichaam niet zo pijn deed of als mijn 
lichaam er anders uitzag, als ik meer voldoening uit mijn 



37

kantelen en positieve aspecten

werk zou halen, als ik meer geld had... Als mijn levensom-
standigheden beter waren, zou ik me beter voelen en dan zou 
ik het veel gemakkelijker vinden om positief te denken.’

Het zien van plezierige dingen voelt inderdaad goed, en 
het is gemakkelijker om je goed te voelen als je iets plezierigs 
ziet, maar je kunt niet van anderen verlangen dat ze ervoor 
zorgen dat jij alleen maar plezierige dingen ziet. Als je van 
anderen verwacht dat zij voor de perfecte levensomstandig-
heden zorgen, ben je niet verstandig bezig, en wel om de 
volgende redenen: (1) het is niet hun verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat jij een plezierig leventje hebt, (2) zij 
hebben geen controle over omstandigheden die jij hebt gecre-
eerd, en (3) het belangrijkste van alles, je geeft dan je eigen 
kracht weg om je eigen ervaringen te creëren.

Waar je ook naar kijkt, neem het besluit dat je alleen naar 
de aspecten kijkt die je een goed gevoel geven, of richt je aan-
dacht alleen op dingen die goed voelen. Dan zal je leven uit 
steeds meer aspecten bestaan die je een goed gevoel geven.

Aandacht op ongewenste dingen trekt meer ongewenste 
dingen aan

Voor elk plezierig ding bestaat een onplezierige tegenhanger, 
want elk deeltje van het universum bevat zowel datgene wat 
gewenst is als het gebrek van datgene wat gewenst is. Als je je 
aandacht op richt op een ongewenst aspect van iets in een poging 
om het weg te duwen, komt het alleen maar dichterbij, want je 
ontvangt waar je je aandacht op richt, of je het nu wilt of niet. 

Je leeft in een universum dat gebaseerd is op ‘insluiting’. 
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Met andere woorden, er bestaat niet zoiets als ‘uitsluiting’ in 
dit op insluiting gebaseerde universum. Als je iets ziet waar-
naar je verlangt en je zegt er ‘ja’ tegen, dan is dat hetzelfde 
als zeggen: ‘Ja, dat ding waarnaar ik verlang, kom alsjeblieft 
naar me toe.’ Als je iets ziet wat je niet wilt en je schreeuwt 
er ‘nee’ tegen, dan zeg je eigenlijk: ‘Kom naar me toe, ding 
dat ik niet wil!’

In alles wat zich om je heen bevindt zit dat wat gewenst is 
en dat wat niet gewenst is. Het is aan jou om je aandacht te 
richten op wat je wenst. Zie je omgeving als een buffet van 
keuzes en maak meer bewuste keuzes over waar je aan denkt. 
Als je probeert om keuzes te maken die goed voelen en de 
moeite doet om een ander verhaal over je leven en de mensen 
en ervaringen in je leven te vertellen, zul je zien dat je leven 
begint te transformeren in de richting van de essentie van de 
details van het nieuwe verhaal dat je vertelt.

Richt ik mijn aandacht op wat ik wil of op wat ik niet wil?

Soms denk je dat je je aandacht richt op wat je wilt, ter-
wijl het tegenovergestelde het geval is. Het feit dat je woor-
den positief klinken, of je lippen lachen als je de woorden 
uit, wil nog niet zeggen dat je trilling positief is. Pas als je 
je bewust bent van hoe je je voelt terwijl je de woorden uit, 
weet je of je een trilling uitzendt die past bij wat je wel wilt 
in plaats van bij wat je niet wilt.



39

kantelen en positieve aspecten

Richt je aandacht op de oplossing, niet op het probleem

Tijdens wat de weerman ‘een ernstige droogte’ noemde, 
wandelde onze vriendin Esther over een van de paden van 
haar huis in Texas Hill Country. Ze zag hoe droog het gras 
was en maakte zich zorgen over het welzijn van de mooie 
bomen en struiken die duidelijk onder het regentekort leden. 
Ze zag dat het vogelbad leeg was, hoewel het pas een paar 
uur geleden was dat ze het met water had gevuld. Daarna 
dacht ze dat er waarschijnlijk een dorstig hert over het hek 
was gesprongen om het beetje water in het vogelbad op te 
drinken. En terwijl ze zo over de triestheid van de situatie 
mijmerde, bleef ze staan, keek ze omhoog en zei ze met een 
zeer positieve stem en woorden die zeer positieve trilling had-
den: ‘Abraham, ik wil wat regen’.

En wij antwoordden meteen: ‘Maar denk je dat je regen 
krijgt als je je aandacht richt op het gebrek aan regen?’

‘Wat doe ik dan verkeerd?’ vroeg ze.
En wij vroegen: ‘Waarom wil je de regen?’
Esther antwoordde: ‘Ik wil regen omdat het verfrissend 

is voor de aarde. Ik wil het omdat alle dieren dan water heb-
ben, zodat ze genoeg kunnen drinken. Ik wil het omdat het 
gras dan groen wordt, en het voelt lekker op mijn huid en 
iedereen voelt zich beter.’

En wij zeiden: ‘Nu trek je regen aan.’
De vraag ‘Waarom wil je regen?’ hielp Esther om haar 

aandacht niet meer op het probleem te richten, maar op de 
oplossing. Als je nagaat waarom je iets wilt, verschuift of kan-
telt je aandacht meestal in de richting van wat je wenst. Als 
je nadenkt over hoe het zal gebeuren, of wanneer, of door wie, 
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dan verschuift je trilling meestal naar het probleem.
Doordat wij haar aandacht van wat er mis was afleidden, 

door te vragen waarom ze regen wilde, creëerde ze een kan-
telpunt. Ze dacht niet meer alleen aan wat ze wilde, maar 
ook aan waarom ze het wilde. Daardoor voelde ze zich beter. 
Die middag regende het en de plaatselijke weerman meldde 
die avond ‘een ongebruikelijk geïsoleerde onweersbui in Hill 
Country’.

Je gedachten zijn zeer krachtig en je hebt veel meer con-
trole over je eigen ervaringen dan de meeste mensen denken.

Wat ik wel wil is me goed voelen

Een jonge vader was ten einde raad doordat zijn jonge 
zoon elke nacht in bed plaste. Deze vader was niet alleen ge-
frustreerd doordat hij op fysiek niveau elke keer werd gecon-
fronteerd met een nat bed en natte kleren, maar hij maakte 
zich ook zorgen over de emotionele gevolgen van het feit dat 
dit al zo lang duurde. En eerlijk gezegd schaamde hij zich 
voor het gedrag van zijn zoon. ‘Hij is hier veel te groot voor,’ 
verklaarde hij tegen ons.

Wij vroegen: ‘Wat gebeurt er als je ’s ochtends de slaapka-
mer van je zoontje binnenstapt?’

‘Nou, zo gauw ik zijn kamer binnenstap, ruik ik al dat hij 
weer in bed heeft geplast,’ antwoordde hij.

‘En hoe voel jij je op dat moment?’ vroegen wij.
‘Hulpeloos, boos, gefrustreerd. Het gaat al heel lang zo, 

en ik weet niet wat ik eraan kan doen.’
‘Wat zeg je tegen je zoon?’



41

kantelen en positieve aspecten

‘Ik zeg tegen hem dat hij zijn natte kleren uit moet trek-
ken en in bad moet gaan. Ik zeg tegen hem dat hij hier veel te 
groot voor is en dat we het er al eerder over hebben gehad.’

We zeiden tegen deze vader dat hij het bedplassen juist in 
stand hield. We legden uit: Als hoe jij je voelt wordt bepaald 
door een omstandigheid, kun je die omstandigheid nooit beïn-
vloeden of veranderen. Maar als je in staat bent om je gevoel 
binnen een omstandigheid onder controle te houden, heb je wel 
de kracht om de omstandigheid te veranderen. Als je bijvoor-
beeld de slaapkamer van je zoontje binnenstapt en merkt dat 
er iets is gebeurd dat jij niet wenst, en als je dan even de tijd 
zou nemen om te erkennen dat er iets is gebeurd wat jij niet 
wilt – waarbij je jezelf afvraagt wat je wel wilt en dat ver-
sterkt door jezelf te vragen waarom je dat wilt – dan zou jij 
je niet alleen direct beter voelen, maar je zou ook al snel de 
gevolgen van je positieve invloed zien.

‘Wat wil je wel?’ vroegen we.
Hij zei: ‘Ik wil dat mijn zoontje vrolijk en droog wakker 

wordt, dat hij trots op zichzelf is en zich niet geneert.’
Deze vader voelde opluchting toen hij zijn aandacht richtte 

op wat hij wel wilde, want doordat hij dat deed, kwam hij in 
harmonie met zijn wens. Wij zeiden tegen hem: ‘Terwijl je dat 
soort gedachten hebt, is datgene wat je uitstraalt in harmonie 
met wat je wel wilt in plaats van met wat je niet wilt. Je hebt 
dan een positievere invloed op je zoon. Dan zeg je bijvoor-
beeld dit soort dingen: “O, dat hoort bij het opgroeien. Dit 
hebben we allemaal meegemaakt, en je groeit lekker snel joh. 
Trek die natte kleren maar uit en ga maar lekker in bad zit-
ten.”’ De jonge vader belde een poosje later op en meldde dat 
zijn zoontje niet meer in bed plaste...



42

gezondheid: vraag en het is gegeven

Als ik me slecht voel, trek ik aan wat ik niet wil

Hoewel iedereen zich in verschillende mate bewust is van 
hoe hij of zij zich voelt, zijn er maar weinig mensen die de 
belangrijke hulp die ze van hun gevoelens en emoties krij-
gen werkelijk doorgronden. Eenvoudig gezegd: als je je slecht 
voelt, trek je iets aan wat je niet prettig vindt. Zonder uitzon-
dering zijn je negatieve emoties het gevolg van het feit dat je je 
aandacht op iets richt dat je niet wilt of op de afwezigheid van 
iets wat je wel wilt.

Veel mensen zien negatieve emoties als ongewenst, maar 
wij zien negatieve emoties liever als hulpmiddelen bij het be-
grijpen van waar je je aandacht op richt... en dus waar je je 
trilling op richt... en dus op wat je aantrekt. Je zou het een 
‘waarschuwingslampje’ kunnen noemen, want het geeft je 
het signaal dat het tijd is om te kantelen. Wij geven echter de 
voorkeur aan het woord ‘begeleidingslampje’. 

Je emoties zijn het Begeleidingssysteem dat jou helpt bij 
het begrijpen van wat je met je gedachten aan het creëren 
bent. Mensen die beginnen te begrijpen wat de kracht van 
hun gedachten is en hoe belangrijk het is om hun aandacht te 
richten op dingen die ze een goed gevoel geven, voelen zich 
vaak gegeneerd of zijn zelfs boos op zichzelf als ze negatieve 
emoties ervaren, maar er is geen enkele reden om boos op 
jezelf te zijn als je een perfect functionerend Begeleidings-
systeem hebt.

Als je je bewust bent van negatieve emoties, complimenteer 
jezelf dan voor het feit dat je je bewust bent van je Begeleidings-
systeem. Vervolgens kun je rustig proberen om aan dingen te 
denken die je een beter gevoel geven. Wij noemen dit een zeer 
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subtiel Kantelproces waarbij je in alle rust gedachten kiest die je 
een beter gevoel geven.

Als je negatieve emoties ervaart, zou je tegen jezelf kun-
nen zeggen: ‘Ik voel nu negatieve emoties, wat betekent dat 
ik iets aan het aantrekken ben wat ik niet wil. Wat wil ik 
wel?’

Vaak is het zo dat als je alleen al erkent dat je ‘je goed 
wilt voelen’, je al zodanig gaat denken dat je je beter voelt. 
Maar het is belangrijk dat je het verschil begrijpt tussen ‘je 
goed willen voelen’ en ‘je niet slecht willen voelen’. Sommige 
mensen denken dat dit twee manieren zijn om hetzelfde te 
zeggen, terwijl de twee uitspraken elkaars tegenovergestelde 
zijn, met een enorm verschil qua trilling. Als je begint met 
het richten van je gedachten door voortdurend te zoeken naar 
dingen die je een goed gevoel geven, start je met het ontwikkelen 
van patronen van gedachten, of overtuigingen, die je helpen bij 
het creëren van een prachtig leven dat goed voelt.

Als je slaapt komt je Energie weer in balans

Als je slaapt ben je niet bewust via je fysieke lichaam ge-
focust en stopt de aantrekking naar je fysieke lichaam. Tij-
dens de slaap kan je Innerlijk Wezen je Energie in balans 
brengen. Daarnaast is de slaap voor je fysieke lichaam een 
periode van verfrissing en herstel. Als je gaat slapen en zegt: 
‘Vannacht rust ik goed uit; ik weet dat alle aantrekking naar 
dit lichaam stopt en als ik morgenvroeg wakker word, kom 
ik weer terug in mijn fysieke ervaring.’ Dan profiteer je het 
meest van je slaap.
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‘s Ochtends wakker worden verschilt niet zoveel van ge-
boren worden. Het verschilt niet zoveel van de dag waarop 
je voor het eerst in je fysieke lichaam kwam. Dus als je ‘s 
ochtends wakker wordt, open je je ogen en zeg je: ‘Vandaag 
zoek ik naar redenen om me goed te voelen. Er is niets zo 
belangrijk als dat ik me goed voel. Er is niets zo belangrijk 
als dat ik gedachten kies die andere gedachten aantrekken 
die andere gedachten aantrekken die mijn trillingsfrequentie 
zodanig verhogen dat ik met de positieve aspecten van het 
Universum kan resoneren.’

Jouw trilling bevindt zich waar je haar het laatst hebt ge-
laten. Dus als je voor het slapengaan in je bed ergens over 
ligt te piekeren, ga je nadat je wakker bent geworden verder 
met je gedachten of de trilling waarmee je de avond van te-
voren bent gestopt, en dan begin je de dag dus met negatieve 
gedachten. De Wet van Aantrekking stuurt je dan andere 
gedachten die op die gedachten lijken. Maar als je voor het 
slapengaan de moeite neemt om je aandacht op positieve as-
pecten van je leven te richten, je gedachten vervolgens loslaat 
in de wetenschap dat je tijdens de slaap zult onthechten en 
opgefrist zult worden, en als je wakker wordt je ogen opent en 
zegt: ‘Vandaag zoek ik naar redenen om me goed te voelen...’ 
krijg je steeds meer controle over je gedachten en leven.

In plaats van je zorgen te maken over de problemen in de 
wereld, of na te denken over de dingen die je vandaag alle-
maal moet doen, blijf je gewoon lekker liggen en let je op de 
positieve aspecten van dat moment: ‘Wat voelt het bed toch 
lekker. Wat voelt die stof toch lekker. Wat voelt mijn lichaam 
toch lekker. Wat voelt dit kussen toch lekker. Wat is de lucht 
die ik inadem toch lekker fris. Wat is het toch heerlijk om te 
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leven!’ Dan trek je aan dat positieve, goed voelende touw.
De Wet van Aantrekking lijkt op een gigantisch vergroot-

glas dat alles vergroot wat ‘is’. Dus, als je wakker wordt en 
iets zoekt (wat dicht bij je staat) waarover je een goed gevoel 
kunt hebben, zorgt de Wet van Aantrekking voor een andere 
gedachte die je hetzelfde gevoel geeft, en dan nog een, en nog 
een, en dat noemen wij met het juiste been uit bed stappen.

Met een beetje moeite en de wens om je goed te voelen 
kun je je gedachten steeds meer in de richting van scenario’s 
sturen die je een goed gevoel geven, zodat je uiteindelijk je 
gedachtepatronen en punt van aantrekking verandert. Het 
bewijs dat je deze positievere gedachten hebt, zal direct zicht-
baar zijn.

Ik weet hoe ik me wil voelen

Soms is het zo dat als je je in een onprettige situatie be-
vindt, het erg moeilijk is om binnen die situatie überhaupt 
positieve aspecten te vinden. Sommige dingen kun je gewoon 
niet verdragen. Sommige dingen zijn zo groot en zo erg dat 
het onmogelijk lijkt om ook maar iets positiefs te vinden. Dit 
komt doordat je een te grote sprong probeert te maken van 
het vreselijke waar je je aandacht op richt naar de oplossing 
die je wenst. Met andere woorden, als je meteen een oplos-
sing wilt vinden en iets aan de situatie wilt doen, maar niets 
kunt bedenken wat je zou kunnen doen om de situatie te 
verbeteren, weet dan dat hoewel je niets kunt bedenken wat 
je zou kunnen doen waardoor je je beter zou voelen, je wel 
altijd weet hoe je je wilt voelen.
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Het lijkt een beetje op iemand die zegt: ‘Ik ben zojuist uit 
een vliegtuig gesprongen maar ik heb geen parachute. Wat 
moet ik nu doen?’ Er zijn situaties waarin je onder de gegeven 
omstandigheden niets kunt doen of bedenken wat voldoende 
verschil maakt om de uitkomst die je te wachten staat te ver-
anderen. En net zoals je soms niets kunt bedenken wat je zou 
kunnen doen, zo kun je soms ook niets bedenken wat je zou 
kunnen denken om de situatie meteen te veranderen.

Maar als je de kracht van je gedachten en de invloed van 
consequent goed voelende gedachten begrijpt, en als je je ge-
dachten bewust kiest door je te laten leiden door je gevoelens 
en gedachten, kun je je leven veranderen in ervaringen die 
goed voelen door je aandacht te richten op het positievere 
gevoel. Als je ook maar een klein beetje opluchting in bewust ge-
kozen gedachten kunt vinden, ben je op weg naar de oplossing.

Misschien is het niet duidelijk wat je in bepaalde situaties 
zou kunnen doen, en soms kun je misschien niet eens bedenken 
wat je wilt hebben, maar je kunt altijd tot op zekere hoogte 
bepalen hoe je je wilt voelen. Met andere woorden, je voelt je 
liever blij dan verdrietig, liever verkwikt dan moe, liever ge-
inspireerd dan futloos. Je weet dat je je liever productief dan 
onproductief voelt, liever vrij dan gevangen, liever groeiend 
dan gestagneerd...

Je kunt negatief gerichte gedachten nooit alleen met han-
delen compenseren, maar als je controle krijgt over hoe je 
je voelt – dus over de richting van je gedachten – zul je de 
krachtige invloed van gedachten ontdekken. Als je het voor 
elkaar krijgt om meer bewuste controle over je gedachten te krij-
gen, krijg je ook meer bewuste controle over je leven.
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Niets is belangrijker dan je goed voelen

Bewuster denken is echt niet zo moeilijk. Vaak ben je 
kieskeurig over wat je eet, in wat voor auto je wilt rijden en 
welke kleren je draagt. Bewust denken vereist echt niet meer 
inspanning dan dat. Als het je lukt om je aandacht en ge-
dachten te richten op het aspect van iets wat je het beste ge-
voel geeft, heeft dat een veel grotere invloed op de verbetering 
van je leven dan het kiezen van je maaltijd, auto of kleding.

Als je deze woorden leest en hun betekenis en kracht in je 
voelt resoneren, zul je nooit meer negatieve emotie ervaren zon-
der te beseffen dat je dan belangrijke leiding ontvangt die je 
kunt gebruiken om je gedachten in een productievere en heil-
zame richting te sturen.

Met andere woorden, telkens als je voortaan een negatie-
ve emotie voelt, begrijp je dat dit betekent dat je iets aantrekt 
wat ongewenst is. Als je je bewust wordt van je emoties en de 
hulp die ze je bieden, gebeurt er iets belangrijks met je, want 
zelfs toen je nog niet wist wat negatieve emoties betekenden, 
trok je ook dingen op een negatieve manier aan. Het begrij-
pen van je emoties geeft je nu dus de controle over de dingen 
die je in je leven ervaart.

Telkens wanneer je je niet zo goed voelt als je graag zou 
willen, en zegt: ‘Niets is belangrijker dan me goed voelen; 
ik wil nu een reden vinden om me goed te voelen’, zul je 
een positievere gedachte vinden, die tot een andere positieve 
gedachte leidt en die leidt ook weer tot een andere positieve 
gedachte. Als het een gewoonte voor je wordt om te zoeken 
naar gedachten die beter voelen, moeten de omstandigheden 
waarin je leeft verbeteren. Zo werkt de Wet van Aantrek-
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king nu eenmaal. Als je je goed voelt, heb je het gevoel dat 
er deuren voor je opengaan doordat het Universum met je 
samenwerkt. En als je je niet goed voelt, heb je het gevoel dat 
er deuren voor je worden gesloten, en werkt het Universum 
niet meer met je samen.

Elke keer dat je een negatieve emotie voelt, bied je weerstand 
tegen iets wat je wilt, en voor die weerstand moet je een prijs 
betalen. De weerstand heeft zijn weerslag op je fysieke lichaam 
en op het aantal mooie dingen die je in je leven toelaat.

Tijdens je leven, waarin je gewenste en ongewenste din-
gen tegenkomt, heb je op trillingsniveau een Vibrationele 
Spaarbank, jouw Vortex, gecreëerd waar de dingen die je 
wilt als het ware in bewaring worden gehouden tot jouw tril-
ling er dicht genoeg bij in de buurt komt om de manifestatie 
ervan toe te laten en te ontvangen. Maar tot je een manier 
vindt om een goed gevoel over deze dingen te hebben, ook al 
zijn ze nog niet in je ervaring gemanifesteerd, lijkt het alsof 
ze zich aan de andere kant van een deur bevinden die je niet 
kunt openen. Als je echter steeds meer naar de positieve as-
pecten gaat kijken van de dingen die in je gedachten zijn, en 
als je steeds meer uitgaat van het positieve met betrekking tot 
de dingen waarover je het vaakst nadenkt, dan gaat die deur 
open en stroomt alles wat je wenst naar je toe.

Mijn Universum is positief en negatief in balans

Je creëert dus je eigen ervaringen. Of je zou kunnen zeg-
gen dat je je eigen ervaringen aantrekt. Bij creëren gaat het 
niet om het vaststellen van iets wat je wilt en er vervolgens op 
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af gaan en het pakken. Bij creëren gaat het om het focussen 
op datgene waarnaar je verlangt, het nauwkeurig afstemmen 
van je gedachten op de aspecten van wat je wilt ervaren en 
zodoende de Wet van Aantrekking de mogelijkheid geven 
om het naar je toe te laten komen.

Of je je nu iets uit het verleden herinnert, je iets over de 
toekomst voorstelt of van iets in het nu getuige bent, je zendt 
gedachtetrillingen uit waar de Wet van Aantrekking op re-
ageert. Je kunt je gedachten verlangens of overtuigingen noe-
men (een overtuiging is gewoon een gedachte die je blijft 
denken), maar datgene waar je je aandacht op richt bepaalt 
je punt van aantrekking.

Aangezien elk onderwerp eigenlijk uit twee onderwerpen 
bestaat, namelijk wat gewenst is en de afwezigheid van wat ge-
wenst is, is het mogelijk dat je denkt dat je positief afgestemd 
bent, terwijl je in werkelijkheid negatief afgestemd bent. Ie-
mand kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik wil gezond zijn,’ maar in 
werkelijkheid is hij afgestemd op het feit dat hij nu ziek is. 
De meeste mensen praten over hun wens om gezond te zijn 
als ze ziek zijn. Met andere woorden, hun aandacht op wat ze 
niet willen zorgt ervoor dat ze zeggen wat ze wel willen, maar 
in de meerderheid van de gevallen is het zo dat ook al zeggen 
ze dingen die erop lijken te wijzen dat ze op hun verlangen 
zijn afgestemd, ze zijn dat niet.

Alleen door bewust te erkennen hoe je je voelt als je iets zegt, 
weet je of je positief of negatief aan het aantrekken bent. En ook 
al heb je geen direct bewijs van wat je aan het aantrekken bent, 
datgene waarover je nadenkt trekt soortgelijke gedachten, tril-
lingen en Energie aan. En uiteindelijk is het bewijs – namelijk 
de dingen die er in je leven verschijnen – overduidelijk.
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Mijn Universum reageert op mijn aandacht voor...

De meeste mensen geloven, of willen geloven, dat alles 
in het Universum op hun woorden reageert zoals mensen 
dat doen. Het gedrag van mensen kan worden getraind. Als 
je tegen iemand zegt: ‘Ja, kom naar mij,’ verwacht je dat hij 
komt. Als je zegt: ‘Nee, ga weg,’ verwacht je dat hij weggaat. 
Maar je leeft in een Universum dat op aantrekking (inslui-
ting) is gebaseerd, wat betekent dat er niet zoiets als nee be-
staat.

Als je je aandacht richt op iets wat je wilt en je zegt: ‘Ja, 
kom naar mij,’ laat je het in je trilling toe, en zet de Wet van 
Aantrekking het proces in gang dar ervoor zorgt dat het naar 
je toe komt. Maar als je naar iets kijkt wat je niet wilt en je 
zegt ‘Nee, jou wil ik niet, ga weg!’, dan brengt het Univer-
sum dat ook naar je toe. Het feit dat je je aandacht erop richt, 
en er als gevolg daarvan qua trilling op bent afgestemd, zorgt 
voor die reactie, niet je woorden.

Dus als je zegt: ‘Perfecte gezondheid, ik ben op zoek 
naar jou... ik wil jou, ik koester de gedachte van een perfecte 
gezondheid,’ dan trek je gezondheid aan. Maar als je zegt: 
‘Ziekte, jou wil ik niet,’ dan trek je ziekte aan. Als je zegt: 
‘Nee, nee, nee,’ komt ‘nee’ steeds dichterbij, want hoe meer je 
weerstand biedt tegen iets wat je niet wilt, hoe meer je erdoor 
wordt overspoeld.

Mensen denken vaak dat als ze eenmaal de perfecte part-
ner hebben gevonden, of het perfecte lichaamsgewicht heb-
ben bereikt, of genoeg geld hebben verdiend, dat ze dan voor 
eens en voor altijd gelukkig zullen zijn... maar er is nergens 
een hoekje te vinden waar alleen positieve aspecten bestaan. 
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Het perfecte evenwicht van het Universum zegt dat positief 
en negatief (gewenst en ongewenst) in alle deeltjes van het 
Universum aanwezig zijn. Als jij, als schepper, kiezer, be-
paler, beslisser, naar positieve aspecten zoekt, dan worden 
alle aspecten van je leven daardoor bepaald. Je hoeft niet te 
wachten tot dat perfecte ding komt, zodat je er dan pas posi-
tief op kunt reageren. In plaats daarvan train je je gedachten 
en trilling op een positieve manier. Dan trek je aan en creëer 
je wat je wilt.

We moedigen je aan om elke dag te beginnen door het 
volgende te zeggen: ‘Waar ik vandaag ook heen ga, wat ik 
vandaag ook doe en met wie ik het ook doe, het is mijn in-
tentie om mijn aandacht te richten op de dingen die ik wil 
zien.’

Als je ‘s ochtends wakker wordt, ben je herboren. Als je 
geslapen hebt, is alle aantrekking gestopt. Die afzondering 
tijdens de slaap, als je Bewustzijn niets aantrekt, geeft je een 
verfrissende nieuwe start. Dus als je ‘s ochtends je aandacht 
niet meteen weer richt op de moeilijke dag van gister, heb je 
er gedurende je nieuwe dag, je nieuwe geboorte, je nieuwe 
begin, geen last meer van.

De beslissing om je goed te voelen trekt goede gevoelens 
aan

Een vrouw zei tegen ons: ‘Ik heb binnenkort drie of vier 
feestjes, ook voor het werk van mijn man en zo gauw ik dat 
wist, dacht ik: O jee, Mary is daar ook en ze zal er fantastisch 
uitzien. Ik begon me meteen met andere mensen te verge-
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lijken. Ik zou dat zo graag niet meer willen doen, me ge-
woon goed over mezelf voelen en gewoon van feestjes willen 
genieten, ongeacht wie er allemaal zijn. Zou u me kunnen 
helpen bij het toepassen van het Kantelproces en de Positieve 
Aspecten-techniek met betrekking tot het feit dat ik me zo 
bewust van mezelf ben? Want nu wil ik niet eens naar die 
feestjes toe gaan.’

Wij legden uit: Hoewel je onbehaaglijke gevoel wordt 
versterkt als je aan die feestjes denkt, wordt dat gevoel niet 
veroorzaakt door de feestjes of Mary. Het lijkt vaak moeilijk 
om je relatie met andere mensen uit de pluizen, waarbij je dit 
soort gevoelens vaak terugvoert tot je kindertijd, maar dat 
heeft geen enkele zin. Je hebt het vermogen, vanuit je huidige 
positie, om positieve of negatieve aspecten te vinden, om aan 
het gewenste of ongewenste te denken. En of je nu of over 
een paar dagen, vlak voordat je naar je eerste feestje gaat, met 
het proces begint, of wacht tot je op het feestje bent, in beide 
gevallen moet je hetzelfde doen: Zoek naar dingen die goed 
voelen als je je aandacht erop richt.

Doordat je meer controle hebt over wat er in je eigen 
denkgeest wordt geactiveerd, is het veel gemakkelijker om 
een positief aspect van een situatie te vinden voordat je er 
midden in zit. Als je je de situatie voorstelt zoals je wilt dat 
ze is, en je oefent met je positieve reactie op de toekomstige 
situatie, dan kun je tijdens het feestje de controle over je ge-
dachten uitoefenen zoals je dat enkele dagen van tevoren in 
gang hebt gezet.

Je kunt je niet tegelijkertijd goed en slecht voelen. Je kunt je 
aandacht niet tegelijkertijd op het gewenste en het ongewenste 
richten. Als je jezelf hebt getraind om dingen te denken die jij 
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als goed ervaart, of als gewenst, voordat je naar het feestje gaat, 
zorgt de Wet van Aantrekkingskracht ervoor dat je de dingen 
krijgt die goed voelen en die je wenst. Zo eenvoudig is het.

Als je je tijdens deze toekomstige feestjes anders wilt voe-
len dan tijdens de feestjes in voorgaande jaren, moet je een 
ander verhaal gaan vertellen. Het verhaal dat je tot nu toe 
hebt verteld gaat ongeveer zo: 

Ik word alleen maar voor deze feestjes uitgenodigd 
vanwege mijn relatie met mijn partner. Niemand vindt 
het belangrijk dat ik er ben. Ik maak geen deel uit van 
zijn werkomgeving en ik begrijp eigenlijk niet zoveel van 
wat hen allemaal interesseert. Ik sta er een beetje buiten. 
Mary heeft niet zo sterk als ik het gevoel dat ze een bui-
tenstaander is. Haar zelfvertrouwen uit zich in de ma-
nier waarop ze zich kleedt en gedraagt. Ik voel me altijd 
minder aantrekkelijk, minder intelligent, minder ‘alles’ 
als ik in de buurt van Mary ben. Ik haat het dat ik me 
zo voel. Ik wou dat ik niet hoefde te gaan.’

Nu volgt een voorbeeld van hoe je het verhaal kunt 
veranderen, zodat je je beter voelt: 

Mijn partner wordt in dit bedrijf zeer gerespec-
teerd. Het is mooi dat zijn bedrijf de werknemers 
soms de kans biedt om hun partners bij het werk 
te betrekken en elkaar beter te leren kennen. Nie-
mand die daar is verwacht van mij dat ik volledig 
op de hoogte ben van wat er allemaal in het be-
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drijf gebeurt. Sterker nog, waarschijnlijk is dit een 
feestje waarop ze blij zijn dat ze eens over iets an-
ders kunnen nadenken dan hun werk.

Het leven behelst veel meer dan wat er bij mijn 
man op kantoor allemaal gebeurt. En aangezien ik 
daar nooit ben, word ik misschien wel gezien als 
een frisse wind, omdat ik niet vastgeroest zit in 
de dingen waar zij zich druk om maken. Mary heeft 
een lichte en vriendelijke uitstraling. Zij zit duidelijk 
niet vastgeroest in kantoorpolitiek of -problemen. 
Het is leuk om naar haar te kijken. Ze is interes-
sant. Ik vraag me af waar ze haar kleding koopt. Ze 
draagt altijd zulke mooie dingen.

Je hoeft helemaal niet elke onzekerheid die je ooit hebt 
gevoeld uit te pluizen en die onzekerheden op te lossen. Zoek 
gewoon iets positiefs waar je je aandacht op richt en voel 
het voordeel daarvan. Na verloop van tijd heeft Mary geen 
betekenis meer voor je, of misschien wordt ze wel een goede 
vriendin van je. Hoe dan ook, het is jouw beslissing en het is 
aan jou om op trillingsniveau het nodige werk te doen.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hun pijn niet voel?

Onze vriend Jerry vroeg aan ons: ‘Het lijkt me dat het 
merendeel van mijn onbehaaglijke gevoelens wordt veroor-
zaakt doordat ik waarneem dat andere mensen pijn hebben. 
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Hoe kan ik het Kantelproces gebruiken zodat ik hun pijn 
niet meer voel?’

Wij legden uit: Waar je je aandacht ook op richt, je zult 
altijd dingen zien die je wilt zien, maar ook dingen die je 
liever niet ziet. De pijn die je voelt wordt niet veroorzaakt 
doordat de persoon die je ziet pijn heeft. Je pijn wordt veroor-
zaakt door het feit dat je ervoor kiest om naar een aspect van 
de persoon in kwestie te kijken, dat bij jou pijn veroorzaakt. 
Daar zit een groot verschil in.

Natuurlijk is het zo dat als deze persoon geen pijn voelde 
maar vreugdevol was, het voor jou veel gemakkelijker zou 
zijn om ook vreugdevol te zijn, maar hoe jij je voelt moet niet 
afhankelijk zijn van je omstandigheden. Je moet je vermogen 
om je aandacht op een positieve manier te richten verbeteren, 
ongeacht de omstandigheden. Daarbij helpt het om jezelf er-
aan te herinneren dat elk onderwerp gewenste en ongewenste 
aspecten heeft en dat als je er bewust mee omgaat, je wel 
degelijk iets kunt vinden dat beter voelt.

Natuurlijk is het gemakkelijker om gewoon naar iets te 
kijken dat zich recht voor je neus bevindt dan bewust naar 
dingen te zoeken die je liever ziet. Maar als je het echt be-
langrijk vindt dat je je goed voelt, ben je minder snel bereid 
om lui en slordig te observeren, want je wens om je goed 
te voelen inspireert een grote bereidheid om naar positieve 
aspecten te zoeken. En hoe vaker je dingen zoekt die je een 
goed gevoel geven, hoe meer van dat soort goed voedende 
dingen de Wet van Aantrekkingskracht naar je toe brengt, 
tot je instelling zo positief is dat je de dingen die niets met 
jouw positieve instelling te maken hebben gewoon niet meer 
ziet.
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Een moeder zei als reactie op ons advies om de problemen 
van haar zoon te negeren ooit tegen ons: ‘Maar heeft hij dan 
niet het gevoel dat ik hem in de steek laat? Moet ik er niet 
voor hem zijn?’

Wij legden uit dat er geen sprake is van ‘in de steek la-
ten’ als zij haar aandacht richt op de positieve aspecten van 
het leven van haar zoon. Daarnaast zit er veel waarde in het 
achterwege laten van welke gedachte dan ook die niet goed 
voelt als je hem denkt. Wij zeiden: ‘Je helpt iemand niet als 
je een klankbord voor zijn of haar problemen of klachten 
bent. Door je aandacht te richten op het beeld dat het leven 
van je zoon beter wordt, help je hem om die kant op te gaan. 
Wees daar voor hem. En nodig hem daar uit om positievere 
gevoelens te hebben.’

Als je de bewuste intentie hebt om je goed te voelen en je 
echt geeft om hoe je je voelt, vind je steeds meer gedachten 
over steeds meer onderwerpen die goed voelen. Dan zul je be-
ter voorbereid zijn op andere mensen die zich goed of slecht 
kunnen voelen. Door je eigen wens om je goed te voelen leg 
je de basis voor je ervaringen met andere mensen met wie je 
om zult gaan. Dan is het veel gemakkelijker voor je om op 
het positieve aspect van de situatie gericht te blijven, onge-
acht de problemen waarin de ander zit. Maar als je niet goed 
hebt gelet op je eigen trilling en je er niet voor hebt gezorgd 
dat je zelf gedachten en een trilling hebt die goed voelen, dan 
kun je in de situatie van de ander worden meegesleept en is 
de kans aanwezig dat je een onbehaaglijk gevoel krijgt.

We willen benadrukken dat je niet andermans pijn voelt, 
die door hun situatie is gecreëerd, maar dat je je eigen pijn 
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voelt die door je eigen gedachten wordt veroorzaakt. Als je dat 
weet, kun je het heft in eigen hand nemen en werkelijke vrij-
heid ervaren. Als je ontdekt dat je zelf in de hand hebt hoe je je 
voelt doordat je zelf kunt bepalen wat je denkt, kun je vrij over 
je planeet rond bewegen, maar als je gelooft dat je gevoel afhan-
kelijk is van het gedrag of de situatie van iemand anders – en je 
ook denkt dat je geen invloed kunt uitoefenen op dat gedrag of 
die situaties – voel je je niet vrij. Dat was in werkelijkheid de 
‘pijn’ die je beschreef.

Mijn medeleven is voor niemand van waarde?

Jerry zei tegen ons: ‘Als ik mijn aandacht niet richt op 
mensen die problemen hebben, voel ik me goed. Maar dan 
voelen zij zich nog niet beter. Met andere woorden, het pro-
bleem is niet opgelost. Ik vermijd het probleem juist.’

Wij antwoordden: Als je je aandacht niet op hun pro-
bleem richt, kun jij je goed blijven voelen, maar zij hebben 
nog steeds het probleem. Dat is in het begin zeker zo. Maar 
als je je aandacht wel op hun probleem richt, voel jij je slecht, 
blijven zij zich ook slecht voelen, en hebben ze nog steeds 
een probleem. En als je je aandacht op hun probleem blijft 
richten, heb jij na verloop van tijd ook last van dat probleem. 
Als je je aandacht echter niet op hun probleem richt, maar 
bijvoorbeeld een oplossing of positieve uitkomst visualiseert, 
voel jij je goed, en dan is er de mogelijkheid dat jij hen beïn-
vloedt zodat ze positievere gedachten hebben en een positieve 
uitkomst verwachten.

Eenvoudig gezegd: Je bent nooit voor iemand van waarde 



58

gezondheid: vraag en het is gegeven

(en je zult nooit een oplossing kunnen aandragen) als je negatie-
ve emoties ervaart, want de aanwezigheid van negatieve emoties 
in jou betekent dat je gericht bent op de afwezigheid van wat 
gewenst is, in plaats van op wat gewenst is.

Dus als iemand een slechte ervaring doormaakt en ze ko-
men in jouw bewustzijn met een flinke negatieve energie om 
zich heen, kun je in hun negativiteit worden meegesleept als 
je niet bent afgestemd op je goed voelen. Dan kun je deel 
gaan uitmaken van hun pijn. Je kunt je eigen onbehaaglijke 
gevoel dan ook nog eens aan een ander doorgeven, die het 
dan ook weer aan iemand anders doorgeeft enzovoort.

Maar als je bewust de toon van je dag hebt gezet door 
elke avond je hoofd op je kussen te leggen en te zeggen: Als 
ik vannacht slaap, stopt alle aantrekking, wat betekent dat ik 
morgen een nieuw begin heb. En morgen let ik op wat ik wil 
zien omdat ik me goed wil voelen, want me goed voelen is het 
belangrijkste wat er is! Als je ‘s ochtends wakker wordt, begin 
je met een schone lei, die niets bevat van de negativiteit van 
de vorige dag. En als je ergens binnenloopt en iemand met 
pijn naar je toe ziet komen, word je daar niet in meegesleept. 
Je geeft juist een beter voorbeeld van vreugde, want wat je 
voelt, straal je uit.

Het is niet waarschijnlijk dat als jij je goed blijft voelen, 
anderen daar meteen in mee zullen gaan. Als er een groot ver-
schil is tussen hoe jij je voelt en hoe de ander zich voelt, zal het 
contact tussen jullie beiden moeizaam verlopen. Maar als je een 
tijdlang je positieve instelling kunt vasthouden, zal de ander 
wel met je meegaan, of door zijn of haar trilling uit je ervaring 
verdwijnen. Ongelukkige mensen kunnen alleen maar in jouw 
ervaring blijven als jij je aandacht op hen blijft richten.
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Als jij en twee andere mensen over een bergrichel zouden 
lopen, en je zou niet uitkijken waar je liep, en je zou strui-
kelen, vallen en aan een dunne tak hangen, en een van je 
vrienden zou heel sterk zijn en stevig op zijn benen staan en 
de ander zeer onhandig en ongeconcentreerd, met wie zou je 
dan blij zijn? Het zoeken naar de positieve aspecten is de ma-
nier waarop je stevig op je benen kunt staan. Dat is wie-je-
bent vanuit een Innerlijk Perspectief. En als je je consequent 
afstemt op steeds beter voelende gedachten, komen de krach-
tige hulpbronnen van het universum voor jou beschikbaar.

Met anderen meeleven betekent dat je je op de situatie van 
de ander richt, tot je je net zo voelt als de ander. En aangezien 
iedereen het potentieel heeft om zich fantastisch of verschrik-
kelijk te voelen – om hun verlangens te bevredigen of daar niet 
in te slagen – kun je kiezen voor welke aspecten van de ander 
je sympathie voelt. We moedigen je aan om sympathie te voelen 
voor de best voelende aspecten van anderen. Als je dat doet, kun 
je hen zodanig beïnvloeden dat hun situatie zich verbetert.

Geen pijn hebben als een ander pijn heeft

Een man vroeg ooit: ‘Hoe beëindig je een relatie zonder 
dat je pijn voelt doordat de ander pijn voelt? Als je besluit dat 
het tijd is om verder te gaan en de ander is daar niet klaar 
voor, dus hij of zij is radeloos, hoe kun je in zo’n situatie dan 
in balans blijven?’

Wij antwoordden: Als je probeert om je eigen gedrag te 
laten bepalen door je aandacht te richten op wat iemand an-
ders van jouw gedrag vindt, sta je machteloos, want je hebt 
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geen controle over het perspectief van iemand anders. Daar-
door kun je geen blijvende verbetering van je eigen trilling, 
punt van aantrekking of gevoelens tot stand brengen.

Als je hebt besloten om uit een relatie te stappen voordat 
je op trillingsniveau het nodige werk hebt gedaan door je 
aandacht te richten op wat je wilt en waarom je dat wilt, 
maakt het niet uit wat je doet, want alles wat je doet, levert 
alleen maar meer onbehagen op. En zelfs als de relatie is be-
eindigd en je alleen bent of een relatie met iemand anders 
aangaat, staan die negatieve trillingen een aangename ont-
vouwing in de weg. Eenvoudig gezegd is het veel beter om je 
evenwicht op trillingsniveau te vinden voordat je uit elkaar 
gaat, want anders is de kans aanwezig dat je relatief lang last 
hebt van een onprettig gevoel.

Laten we eens naar de elementen van deze situatie kijken 
en enig licht werpen op de opties die je hebt: als gevolg van 
het feit dat je in deze relatie niet meer gelukkig bent, ben je 
tot de conclusie gekomen dat je de relatie beter kunt beëin-
digen. Met andere woorden, je gelooft dat je kans op geluk 
buiten de relatie groter is dan erbinnen. Maar als je dat tegen 
je partner zegt, wordt je partner nog ongelukkiger. En door-
dat je partner nog ongelukkiger is, ben jij nog ongelukkiger.

Een van de opties die je hebt, is blijven en zeggen: ‘Maak 
je geen zorgen. Niet ongelukkig zijn. Ik ben van gedachten 
veranderd. Ik blijf bij je.’ Maar het enige wat er dan is ge-
beurd, is dat jullie je allebei ongelukkig voelen – je besloot 
in eerste instantie om weg te gaan, waardoor je partner nog 
ongelukkiger werd. En nu ben je op die beslissing terugge-
komen, waardoor je partner niet meer zo ongelukkig is als 
voorheen, maar jullie zijn geen van beiden gelukkig. Dus ei-
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genlijk is er niets veranderd, behalve dan dat de situatie even-
tjes een stuk intenser werd, maar in principe zijn jullie nog 
steeds allebei ontevreden en ongelukkig in deze relatie.

Een andere optie is gewoon weggaan. Je kunt je aandacht 
richten op alle dingen die ervoor gezorgd hebben dat je je 
binnen de relatie onprettig voelde, en die dingen gebruiken 
als rechtvaardiging om te vertrekken. Hoewel die negatieve 
focus op negatieve dingen je ervan overtuigen om weg te 
gaan, zul je je niet veel beter voelen. En hoewel je best enige 
verlichting zult voelen van de intensiteit van je onprettige 
gevoel als je eenmaal uit de relatie bent gestapt, zul je nog 
steeds het gevoel hebben dat je je vertrek moet rechtvaar-
digen, waardoor je in een onprettige gemoedstoestand blijft 
zitten. Dus ook al heb je afstand genomen van de dingen die 
je stoorden, je zult nog steeds een rotgevoel hebben.

In wezen is er niets wat je kunt doen om te voorkomen 
dat andere mensen zich slecht voelen, want ze voelen zich 
niet slecht als gevolg van jouw gedrag. Er is geen grotere val 
in relaties of in het leven dan anderen gelukkig proberen te 
houden door op hun emoties te letten en die met jouw han-
delingen te compenseren.

De enige manier waarop je gelukkig kunt zijn is besluiten 
dat je gelukkig zult zijn. Als je de verantwoordelijkheid van het 
geluk van anderen op je neemt, probeer je het onmogelijke te 
bewerkstelligen en zorg je ervoor dat je een sterke disharmonie 
in jezelf zult ervaren.

Laten we nu eens naar de opties van het Kantelproces en 
naar de positieve aspecten kijken: houd alles even zoals het is, 
zonder grote veranderingen in je gedrag aan te brengen. Met 
andere woorden, als je samenwoont, blijf dan voorlopig sa-
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menwonen. Deze optie is een verandering in je denken, niet 
in je doen. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om je aan-
dacht op een andere manier te richten en om op een positieve 
manier het verhaal van je relatie of je leven te gaan vertellen, 
zodat je meer in je kracht komt te staan.

Bijvoorbeeld: 
Ik denk er al een poosje over om uit deze rela-

tie te stappen, want ik merk dat ik er niet geluk-
kig mee ben. Maar als ik nadenk over het verlaten 
van mijn partner, besef ik dat als ik ga, ik mezelf 
meeneem. En als ik wegga omdat ik me niet geluk-
kig voel, neem ik die ongelukkige persoon mee. De 
reden waarom ik de relatie wil beëindigen is dat ik 
me goed wil voelen. Ik vraag me af of het mogelijk 
is om me goed te voelen zonder uit de relatie te 
stappen. Ik vraag me af of er in onze relatie iets is 
waarop ik kan focussen en dat goed voelt.

Ik weet nog dat ik deze persoon ontmoette en 
hoe dat voelde. Ik weet nog dat ik me tot deze 
persoon aangetrokken voelde en dat ik verder 
wilde om te zien wat we samen allemaal konden 
ontdekken. Ik vond dat gevoel van ontdekken heel 
prettig. Ik vond onze relatie in het begin heel pret-
tig. Ik denk dat hoe meer tijd we met elkaar door-
brachten, hoe meer we allebei beseften dat we 
niet perfect bij elkaar pasten. Ik geloof niet dat dit 
de schuld van een van beiden is. Als mensen niet 
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perfect bij elkaar passen, wil dat nog niet zeggen 
dat ze iets fout doen. Het betekent alleen maar 
dat er in potentie betere partners voor ze zijn.

Deze persoon heeft zoveel dingen die ik leuk 
vind en die iedereen zou waarderen: heel intelli-
gent, in heel veel dingen geïnteresseerd, lacht snel 
en wil graag plezier hebben... ik ben blij dat we el-
kaar ontmoet hebben en ik ben ervan overtuigd 
dat de tijd die we samen doorbrengen zeer waar-
devol voor ons zal zijn. 

Dus ons antwoord op jouw belangrijke vraag is dit: Je 
kunt de pijn van iemand anders niet beïnvloeden door jouw 
gedrag te veranderen. Je kunt echter wel je eigen pijn beïn-
vloeden door je gedachten een bepaalde kant op te sturen tot 
je pijn minder wordt en wordt vervangen door betere gevoe-
lens. Als je je aandacht richt op wat je wenst, ga je je altijd 
beter voelen. Als je je aandacht richt op de afwezigheid van wat 
je wenst, voel je je altijd slechter. En als je je aandacht richt op 
de afwezigheid van wat iemand anders wil, voel jij je ook slecht.

Jullie zijn als fysieke Wezens zo op doen gericht dat jul-
lie denken dat jullie altijd alles meteen moeten oplossen. Je 
partner voelt zich niet plotseling zo. Je partner is zich niet 
plotseling zo gaan voelen, maar tijdens jullie relatie. Dat is 
een lange weg geweest. Tijdens die weg is het momentum 
toegenomen. Verwacht dus niet dat een gesprek dat jullie op 
dit moment hebben veel verschil zal maken. Zie jezelf als 
iemand die een zaadje plant, een zeer sterk, zeker, krachtig 
zaadje. Dat heb je perfect geplant en je hebt het een tijdje 
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verzorgd met je woorden, zodat het zaadje zich lang nadat jij 
alweer weg bent gegaan blijft ontwikkelen tot datgene wat 
het zal worden.

Er zijn veel relaties die niet geschikt zijn om voortgezet te 
worden, maar wij zouden nooit uit een relatie stappen als we 
ons boos, schuldig of defensief voelen. Doe eerst het nodige werk 
op trillingsniveau, zorg ervoor dat je je goed voelt en stap dan 
pas uit de relatie. Wat daarna komt is dan geen herhaling van 
wat je zojuist achter je hebt gelaten.

Ik ben niet verantwoordelijk voor wat een ander creëert

Je moet niet de verantwoordelijkheid op je nemen voor 
wat anderen in hun eigen leven doen. Zie hen als mensen 
die nu nog op gebrek zijn gefocust, en weet dat het later wel 
beter voor hen zal worden. En dan ga jij je ook beter voelen. 
Als ze slapen, kun je hen zelfs inspireren om een betere weg 
in te slaan. Als je aan hen denkt, zie ze dan als mensen die 
gelukkig zijn. Herhaal in gedachten niet nog eens de droe-
vige gesprekken die je hebt gehad of het moment van uit 
elkaar gaan. Visualiseer de ander als iemand die deze situatie 
achter zich laat, zoals jij dat ook doet. Vertrouw erop dat ze de 
Begeleiding in zich hebben waarmee ze hun eigen weg kunnen 
vinden.

Als jullie anderen willen helpen, is het probleem meestal 
dat jullie denken: Hij/zij heeft mijn hulp nodig omdat hij/zij 
zichzelf niet kan helpen, maar die overtuiging is schadelijk 
voor de ander, want andere mensen weten van binnen dat ze 
het wel zelf kunnen, en dat ze dit ook willen.
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Zeg dit soort dingen tegen je partner: ‘Je bent zo’n fan-
tastisch persoon. En hoewel we op veel vlakken niet zo sterk 
met elkaar verbonden zijn als ik graag zou willen, weet ik dat 
er een perfecte partner op jou wacht, en ik laat je vrij om die 
fantastische kans te grijpen. Ga ervoor! Ik wil je niet gevan-
gen houden in iets wat we allebei niet meer willen. Ik wil ons 
allebei bevrijden, zodat datgene wat we allebei willen moge-
lijk wordt. Dit is geen definitief afscheid. Onze relatie heeft 
tot een nieuw begrip tussen ons geleid, geïnspireerd door een 
heftig, positief verlangen, niet een relatie die geforceerd in 
stand wordt gehouden omdat we bang zijn voor de mogelijke 
consequenties.’

Zeg dan tegen de ander: ‘Als ik aan jou denk, weet ik dat 
je nu weliswaar verdrietig bent, maar dat je later weer geluk-
kig zult zijn. Ik kies ervoor om jou als gelukkig te zien, want 
zo mag ik je het meest, en omdat jij daar ook de voorkeur 
aan geeft.’

Dit klinkt misschien hard of kil. Maar al het andere heeft 
geen zin.

Luisteren naar Innerlijke Begeleiding, of zoeken naar 
prettige gevoelens?

Je hebt het vermogen om onder alle omstandigheden te kan-
telen. Het maakt niet uit hoe negatief iets eruitziet, je hebt het 
vermogen om je aandacht op de positieve aspecten ervan te rich-
ten. De enige dingen die dat in de weg staan zijn oude gewoon-
ten, of wellicht een sterke invloed van anderen.

De meeste mensen zijn gewoontedieren. Je gewoonten 
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zitten zo ingebakken dat slapen vaak de snelste weg naar de 
omslag van negatief naar positief is. Als je dan ‘s ochtends 
wakker wordt, ben je al de weg ingeslagen van datgene wat 
je wilt. Door je voor het slapengaan op positieve gedachten 
te richten en vervolgens het gunstige effect ervan op je geest 
tijdens het slapen te ervaren – en na het wakker worden je 
aandacht meteen op prettigere gedachten te richten – kun 
je de ultieme Kantel-ervaring bereiken. Als je dat een paar 
dagen doet, kun je grote veranderingen aanbrengen in je ge-
dachtenpatronen en je punt van aantrekking, en zie je verbe-
tering in vrijwel alle aspecten van je leven.



DEEL II

   Mijn fysieke 
        Wel-Zijn in stand houden
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Er is nooit een situatie die geen uitweg biedt. Je kunt 
altijd talloze praktische keuzes maken, maar uit ge-

woonte blijven de meeste mensen hun aandacht richten op wat 
er ‘ontbreekt’, tot ze uiteindelijk in een ongewenste situatie te-
rechtkomen waarbij het lijkt dat er geen keuzes meer zijn.

Als je de intentie hebt om te zoeken naar bewijs van Wel-
Zijn en voorspoed en succes en geluk, stem je je af op de tril-
ling van die dingen. Hierdoor heb je vooral ervaringen die 
met dat soort goede gevoelens gepaard gaan. Waar ik van-
daag ook heen ga, wat ik vandaag ook doe, het is mijn intentie 
om te zoeken naar de dingen die ik wil zien.

Als je het besluit neemt dat je niet slechts een observeer-
der van de wereld om je heen bent, maar een bewuste en 
positieve bijdrage aan jouw wereld levert, zul je genieten van 
het feit dat je betrokken bent met wat er allemaal op je pla-
neet gebeurt. Als je dingen ziet waarvan je niet wilt dat ze in 
jouw wereld, jouw land, jouw buurt, jouw familie, in jouw 
lichaam gebeuren en je weet dat je het vermogen hebt om er 
een ander verhaal over te vertellen, en ook weet dat er ont-
zettend veel kracht zit in het vertellen van een ander verhaal, 
kom je weer in contact met de uitbundige kennis die je bezat 
toen je het besluit nam om aan het leven op deze planeet deel 
te gaan nemen.

Je kunt nergens anders zijn dan waar je nu bent, maar 
je hebt wel het vermogen om hoe je daar tegenaan kijkt op 
een steeds positievere manier tot uitdrukking te brengen. En 
terwijl je dat bewust en weloverwogen doet, zul je het bewijs 
zien van de kracht van het richten van je aandacht.

Als je de beslissing neemt dat je je goed wilt voelen en 
bewust zoekt naar de positieve aspecten van dingen waarbij 
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je dag in dag uit betrokken bent, en als je bewust vaststelt en 
je aandacht richt op wat je wel wilt met betrekking tot deze 
dingen, plaats je jezelf op het pad van zich Oneindig ontvou-
wende bevrediging en vreugde.

Deze processen zijn eenvoudig te begrijpen en toe te passen, 
maar onderschat hun kracht niet. Pas ze consequent toe en laat 
jezelf zien hoe krachtig de invloed van positieve gedachten is. 
Ontdek de kracht van de Energie waarmee hele werelden wor-
den gecreëerd, de kracht die je altijd al ter beschikking hebt ge-
had en waarvan je nu weet hoe je haar moet toepassen, en richt 
die energie op je persoonlijke creaties. 

Mijn gedachten creëren mijn fysieke ervaring 

Voor de meeste mensen gaat het bij ‘succes’ om geld of bezit, 
maar wij zien een toestand van vreugde als de hoogste vorm 
van succes. En hoewel het vergaren van geld en prachtige eigen-
dommen wel degelijk je vreugde kan vergroten, is een lichaam 
dat goed voelt verreweg de belangrijkste factor voor het in stand 
houden van vreugde en Wel-Zijn.

Elk aspect van je leven wordt ervaren via het perspectief 
van je fysieke lichaam. Als je je goed voelt, ziet alles wat je 
ziet er beter uit. Natuurlijk is het mogelijk om een goede 
geesteshouding in stand te houden, ook al is je fysieke li-
chaam niet 100 procent gezond, maar een lichaam dat echt 
goed voelt is een krachtige basis voor een blijvende positieve 
geesteshouding. Hoe je je voelt is van invloed op je gedach-
ten en houding ten opzichte van dingen, en je gedachten en 
geesteshouding bepalen je punt van aantrekking. Je punt van 
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aantrekking staat gelijk aan wat er in je leven gebeurt, dus is 
het niet zo verrassend dat er maar weinig dingen waardevoller 
zijn dan een lichaam dat goed voelt.

Het is bijzonder interessant om te zien dat een lichaam 
dat goed voelt niet alleen positieve gedachten bevordert, 
maar ook dat positieve gedachten de kans vergroten dat je 
een lichaam hebt dat goed voelt. Dat betekent dat je niet 
een perfecte gezondheid hoeft te hebben om de verlichting te 
voelen die uiteindelijk tot een fantastische gemoedstoestand 
of geesteshouding kan leiden. Want als het je lukt om die 
verlichting te vinden als je pijn hebt of ziek bent, zul je ook 
fysieke verbeteringen ervaren, want je gedachten creëren je 
werkelijkheid.

Klagen over klagen is ook klagen

Veel mensen klagen dat het makkelijk is om optimistisch 
te zijn als je jong en gezond bent, maar dat het erg moeilijk is 
als je ouder of ziek bent... maar wij zullen je nooit aanmoedi-
gen om je leeftijd of huidige slechte gezondheidstoestand te 
gebruiken als basis voor een beperkende gedachte die verbe-
tering of herstel verhindert.

De meeste mensen hebben er geen idee van hoe krachtig hun 
gedachten zijn. Ze beseffen niet dat als ze doorgaan met klagen, 
ze hun fysieke wel-zijn blokkeren. Veel mensen beseffen niet dat 
ze voordat ze klaagden over pijn in het lichaam of een chroni-
sche ziekte, ze al over een heleboel andere dingen klaagden. Het 
maakt niet uit of je geklaag op iemand gericht is op wie je boos 
bent, iemand die je heeft verraden, op gedrag van anderen dat 
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jij afkeurt, of op iets wat er mis is met je eigen lichaam. Klagen 
is altijd klagen en staat herstel in de weg.

Dus of je je nu goed voelt en een manier zoekt om die 
goed voelende toestand in stand te houden, of dat je fysieke 
lichaam niet helemaal gezond is en je naar herstel streeft, 
het proces is hetzelfde: Richt je gedachten op dingen die goed 
voelen, en ontdek de kracht die uitsluitend kan voortkomen uit 
je afstemming op de Bron.

Terwijl je verder leest in dit boek, zul je je dingen herin-
neren die je al wist voordat je geboren werd, en je zult voelen 
dat deze Wetten en processen, die je het gevoel geven dat je 
in je kracht staat, in je resoneren. Het enige wat je dan nodig 
hebt voor het bereiken en in stand houden van een gezond 
lichaam dat goed voelt, is bewuste aandacht voor gedachten 
en gevoelens en een oprecht verlangen om je goed te voelen.

Ik kan me goed voelen in mijn lichaam

Als je je niet goed voelt of er niet zo uitziet als je graag zou 
willen, wordt dit weerspiegeld in alle andere aspecten van je 
leven. Daarom willen we benadrukken dat het belangrijk is 
om je fysieke lichaam in evenwicht te brengen en voor com-
fort en wel-zijn te zorgen. Er is niets in het universum dat 
sneller reageert op je gedachten dan je eigen fysieke lichaam, 
dus gedachten die in lijn zijn met de Bron zorgen voor een 
snelle reactie en duidelijk zichtbare resultaten.

Je fysieke welzijn is het aspect van jou waarover je het 
gemakkelijkst de volledige controle kunt hebben, want dat 
gaat over wat jij met jou doet. Maar doordat je alles in deze 
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wereld vertaalt op basis van hoe je fysieke lichaam voelt, is 
het zo dat als je uit balans raakt, dit een negatief effect kan 
hebben op een veel groter deel van je leven dan alleen je fy-
sieke lichaam.

Vooral als je ziek bent en je slecht voelt, weet je heel dui-
delijk dat je gezond wilt zijn en je goed wilt voelen, dus de 
ervaring van ziek zijn is een krachtige springplank voor het 
vragen om gezondheid. Als het je zou lukken om, op het mo-
ment dat de ziekte jouw vraag om gezondheid veroorzaakt, je 
onverdeelde aandacht te richten op het idee van gezond zijn, 
zou je meteen gezond zijn. Maar de meeste mensen richten 
hun aandacht juist op het feit dat ze zich niet goed voelen. 
Als je ziek bent, is het logisch dat je merkt hoe je je voelt. Maar 
als je dat doet, houd je de ziekte in stand. Je ziekte werd niet 
veroorzaakt door jouw aandacht voor de afwezigheid van ge-
zondheid. Het was je aandacht voor de afwezigheid van de vele 
dingen die je wenst.

Chronische aandacht voor ongewenste dingen zorgt er-
voor dat je je fysieke wel-zijn niet toestaat. Bovendien houdt 
het de oplossingen van andere problemen waarop je je aan-
dacht richt tegen. Als je je aandacht net zo sterk kon richten op 
fysiek wel-zijn als op de afwezigheid ervan, zou je niet alleen 
snel herstellen, maar zou het in stand houden van je fysieke wel-
zijn en evenwicht ook zeer gemakkelijk zijn.

Van woorden leer je niets, van ervaringen wel

Het horen van woorden, zelfs als het perfecte woorden zijn 
die bepaalde waarheden toelichten, levert geen begrip op, maar 
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zorgvuldig gekozen uitleg, gekoppeld aan levenservaring die al-
tijd in overeenstemming is met de Wetten van het Universum, 
levert wel begrip op. Wij verwachten dat als je dit boek leest 
en gewoon je leven leidt, je een volledig begrip krijgt van hoe 
alle dingen in je leven gebeuren, en dat je de volledige con-
trole krijgt over alle aspecten van je leven, vooral dingen die 
met je lichaam te maken hebben.

Wellicht is je fysieke gesteldheid precies zoals je wenst. 
Als dat het geval is, blijf je aandacht dan op je lichaam rich-
ten zoals het is. Voel daarbij waardering voor de aspecten 
die je een prettig gevoel geven. Dan houd je die toestand in 
stand. Maar als je iets zou willen veranderen, bijvoorbeeld 
je uiterlijk, je uithoudingsvermogen of je gezondheid in het 
algemeen, dan heb je er veel baat bij om een ander verhaal 
te gaan vertellen, niet alleen over je lichaam, maar over alle 
onderwerpen die je dwarszitten. Als je je aandacht op een 
positieve manier gaat richten en je daarbij over zoveel onder-
werpen zo goed voelt dat je passie voelt, ga je de kracht van 
het Universum – de kracht die werelden creëert – door je 
heen voelen stromen.

Jij bent de enige die in jouw ervaring dingen creëert, nie-
mand anders. Alles wat naar je toe komt, komt als gevolg van je 
gedachten naar je toe.

Als je je aandacht lang genoeg richt tot je passie ervaart, 
creëer je meer kracht en bereik meer. Je andere gedachten zijn 
weliswaar belangrijk en hebben ook een creatief potentieel, 
maar meestal houden ze alleen maar in stand wat je al hebt 
gecreëerd. Veel mensen houden dus ongewenste fysieke er-
varingen in stand door hun consequente (niet krachtige, en 
niet gepaard gaand met sterke emoties) gedachten. Met an-
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dere woorden, ze blijven eigenlijk alleen maar het oude ver-
haal vertellen over dingen die onrechtvaardig lijken, of over 
ongewenste dingen waarmee ze het niet eens zijn. Door dit te 
doen, houden ze ongewenste omstandigheden in stand. De 
eenvoudige intentie om over alle onderwerpen waar je je aan-
dacht op richt verhalen te vertellen die veel beter voelen, heeft 
een sterk effect op je fysieke lichaam. Maar aangezien je van 
woorden niets leert, raden wij je aan om te proberen om gewoon 
eens een poosje een ander verhaal te vertellen en na te gaan wat 
er dan gebeurt.

De Wet van Aantrekkingskracht breidt mijn gedachten 
uit

Volgens de Wet van Aantrekkingskracht trekken dingen 
die op elkaar lijken elkaar aan. Met andere woorden, wat je 
op ieder moment denkt, trekt andere gedachten aan die erop 
lijken. Als je nadenkt over een onprettig onderwerp, trek je 
dus meer onprettige gedachten over dat onderwerp aan. Dan 
ervaar je niet alleen wat je op dit moment ervaart, maar duik 
je ook nog eens in je verleden voor meer data die met je hui-
dige trilling overeenkomen. Terwijl je negatieve gedachten 
als gevolg van de Wet van Aantrekkingskracht steeds verder 
worden uitgebreid, gebeurt hetzelfde met je negatieve emo-
ties.

Voor je het weet praat je met andere mensen over het on-
prettig onderwerp en voegen zij er nog meer negativiteit aan 
toe, waarbij ze vaak in hun verleden wroeten... tot je relatief 
snel, en met betrekking tot elk onderwerp waarover je lang na-
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denkt, zo veel ondersteunende data aantrekt dat je de essentie 
van het onderwerp van je gedachten ervaart.

Het is natuurlijk dat als je weet wat je niet wilt, je meer 
duidelijkheid hebt over wat je wel wilt. En er is niets mis 
met het vaststellen van een probleem voordat je naar een op-
lossing gaat zoeken. Maar veel mensen zijn zo sterk op het 
probleem gericht in plaats van op de oplossing, en in hun 
bestudering en verklaring van het probleem houden ze het 
probleem alleen maar in stand.

Nogmaals, het vertellen van een ander verhaal heeft ont-
zettend veel waarde: vertel een oplossingsgericht verhaal in 
plaats van een probleemgericht verhaal. Als je wacht tot je ziek 
bent voordat je probeert om je op positieve dingen te richten, is 
het veel moeilijker dan als je vanuit een goed gevoel het verhaal 
van Wel-Zijn vertelt... hoe dan ook zal je nieuwe verhaal op een 
gegeven moment andere resultaten teweegbrengen. Dingen die 
op elkaar lijken trekken elkaar aan, dus vertel het verhaal dat je 
wilt ervaren, zodat je het uiteindelijk ook zult ervaren.

Sommige mensen denken dat doordat ze al ziek zijn, ze 
nu niet gezond kunnen worden omdat hun ziekte hun aan-
dacht heeft en dat hun aandacht voor de ziekte, de ziekte 
in stand houdt. Daar zijn wij het mee eens. Dat zou zo zijn 
als ze uitsluitend het vermogen hadden om hun aandacht te 
richten op wat-is. Maar aangezien het mogelijk is om ook 
aan dingen te denken die niet nu gebeuren, is het mogelijk 
om dingen te veranderen. Maar je kunt niet je aandacht op 
huidige problemen richten en dan iets veranderen. Je moet je 
aandacht richten op de positieve resultaten die je wenst om 
iets anders te creëren dan wat er nu is.
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De Wet van Aantrekkingskracht reageert op je gedachten, 
niet op je huidige realiteit. Als je je gedachten verandert, moet 
je realiteit ook veranderen. Als alles op dit moment goed gaat 
in je leven, en je richt je aandacht op wat er nu gebeurt, zorg 
je ervoor dat de huidige toestand wordt voortgezet, maar als 
er nu dingen gebeuren die je niet prettig vindt, moet je een 
manier zien te vinden om je aandacht van die ongewenste 
dingen af te halen.

Je kunt zelf bepalen wat je denkt over jezelf, over je li-
chaam en over de dingen die jij belangrijk vindt. Daarbij 
hoef je je dus niet te beperken tot wat er nu gebeurt. Je hebt 
het vermogen om je voor te stellen wat er gaat komen of om 
je dingen te herinneren die al gebeurd zijn. Als je dat met de 
doelbewuste intentie doet om over dingen na te denken en te 
praten die voor jou goed voelen, kun je heel snel je gedach-
tenpatroon veranderen, en dus je trilling en uiteindelijk... 
wat je in je leven meemaakt.

15 minuten tot mijn doelbewuste Wel-Zijn

Het is niet zo gemakkelijk om je een gezonde voet voor 
te stellen als je teen pijn doet, maar het is heel waardevol om 
je aandacht van je pijnlijke teen af te halen. Als je een acuut 
fysiek ongemak ervaart, is dat echter niet het ideale moment 
om wel-zijn te visualiseren. Het beste moment waarop je dat 
kunt doen is het moment waarop je je het beste voelt. Met an-
dere woorden, als je je meestal gedurende het eerste gedeelte 
van de dag beter voelt, kies dat gedeelte van de dag dan voor 
het visualiseren van je nieuwe verhaal. Als je je doorgaans het 
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beste voelt na een lang, warm bad, gebruik dat moment dan 
voor je visualisatie.

Maak ongeveer 15 minuten vrij waarin je je ogen sluit 
en je zoveel mogelijk kunt onttrekken aan wat-is. Probeer 
een rustig plekje te vinden waar je niet wordt gestoord, en 
visualiseer dat je fysiek kerngezond bent. Visualiseer dat je 
stevig aan het wandelen bent, diep ademhaalt en geniet van 
de geur van de lucht die je inademt. Stel je voor dat je stevig 
doorloopt op een weg die een klein beetje omhoog loopt en 
glimlach uit dankbaarheid voor het uithoudingsvermogen 
van je lichaam. Zie hoe je vooroverbuigt en hoe je je uitrekt 
en geniet van de lenigheid van je lichaam.

Neem de tijd om verschillende prettige scenario’s te ver-
kennen met de intentie om van je lichaam te genieten en 
waardering te voelen voor de kracht, het uithoudingsvermo-
gen, de lenigheid en de schoonheid van je lichaam. Als je vi-
sualiseert omwille van het plezier van het visualiseren, in plaats 
van met de intentie dat je een of andere tekortkoming moet 
corrigeren, zijn je gedachten zuiverder en dus krachtiger. Als 
je visualiseert om iets wat fout is op te lossen, zijn je gedachten 
vertroebeld door de focus op de afwezigheid van iets.

Soms zeggen mensen dat ze al heel lang iets willen wat 
zich nog niet heeft gemanifesteerd. Ze beweren dan dat de 
Wet van Aantrekkingskracht voor hen niet werkt, maar dat 
komt doordat ze weliswaar om verbetering hebben gevraagd, 
maar dat hebben ze gedaan vanuit een focus op het feit dat 
wat zij verlangen er nog niet is. Het kost tijd om anders te 
gaan denken, zodat je voornamelijk denkt aan wat je wel 
wilt, maar na verloop van tijd voelt het volledig natuurlijk 
om dat te doen. Je nieuwe verhaal wordt dan het verhaal dat 
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je het gemakkelijkst vertelt.
Als je de tijd neemt om je lichaam op een positieve manier 

te visualiseren, zijn die goed voelende gedachten overheersend. 
Vervolgens moet je fysieke toestand zich naar die gedachten 
schikken. Als je je aandacht alleen richt op de omstandigheden 
zoals die nu zijn, verandert er niets.

Wanneer je je nieuwe verhaal visualiseert, geloof je het na 
verloop van tijd. En wanneer dat gebeurt, zul je daar al snel 
het bewijs van zien. Een overtuiging is slechts een gedachte 
die je blijft denken, en als je overtuigingen overeenkomen 
met je verlangens, dan moeten je verlangens je realiteit wor-
den.

Het enige wat tussen jou en datgene wat je wenst in staat, 
zijn je eigen gedachtepatronen. Ongeacht de mate van aftake-
ling, ongeacht de omstandigheden, is er geen lichaam dat niet 
in een betere toestand terecht kan komen. Niets anders in je 
ervaring reageert zo snel op je gedachtenpatronen als je fysieke 
lichaam.

Ik word niet beperkt door andermans overtuigingen

Als je een beetje je best doet om je aandacht op de juiste din-
gen te richten, kun je fantastische resultaten boeken. Na verloop 
van tijd herinner je je dat je alles kunt zijn, doen of hebben 
waarop je je aandacht richt en waarop je je op trillingsniveau 
afstemt.

Je bent vanuit je Niet-Fysieke perspectief in je fysieke 
lichaam en deze fysieke wereld terechtgekomen. Je intentie 
was daarbij zeer duidelijk. Je hebt niet alle details van je fy-
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sieke levenservaring vastgelegd, maar je had wel duidelijke 
intenties over de vitaliteit van je fysieke lichaam dat je zou 
gaan gebruiken om je levenservaringen te gaan creëren. Je 
kon niet wachten om hier te komen.

Toen je voor het eerst in je babylichaampje terechtkwam, 
was je veel dichter bij de Innerlijke Wereld dan de fysieke 
wereld. Je gevoel van Wel-Zijn en kracht was zeer sterk, maar 
na verloop van tijd raakte je steeds meer gefocust in je fysieke 
omgeving en begon je andere mensen te observeren die hun 
sterke Verbinding met Wel-Zijn zijn kwijtgeraakt. Beetje bij 
beetje werd jouw gevoel van Wel-Zijn ook minder sterk.

Het is mogelijk om in deze fysieke wereld geboren te wor-
den en je Verbinding met wie-je-werkelijk-bent en je absolute 
Wel-Zijn in stand te houden. Voor de meeste mensen geldt 
echter dat ze dit niet doen als ze eenmaal in deze tijd-ruimte-
werkelijkheid gefocust zijn. De belangrijkste reden voor het 
vervagen van je bewustzijn van persoonlijk Wel-Zijn is het 
geschreeuw van anderen om je heen om je zover te krijgen 
dat je dingen doet die hen bevallen. Hoewel je ouders en leer-
krachten voor het grootste deel mensen met goede bedoelingen 
zijn, willen ze vooral dat jij manieren vindt om hen, in plaats 
van jezelf te plezieren. Tijdens het socialisatieproces raken vrij-
wel alle mensen in alle maatschappijen de weg kwijt doordat 
ze worden overgehaald of gedwongen om het contact met hun 
Begeleidingssysteem te laten vertroebelen.

De meeste maatschappijen vereisen dat actie je grootste 
prioriteit zou moeten zijn. Je wordt zelden aangemoedigd 
om naar je afstemming op, of Verbinding met je Innerlijke 
Wereld te kijken. De meeste mensen worden uiteindelijk ge-
motiveerd door de goedkeuring of afkeuring van anderen. 
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Door hun misplaatste aandacht voor het doen van dingen 
die het meest door anderen worden gerespecteerd, verliezen 
ze hun afstemming. Vervolgens gaat het op alle levensdomei-
nen bergafwaarts.

Maar je wilde heel graag in deze fysieke wereld geboren 
worden, die zo sterk wordt gekenmerkt door fantastische 
veelzijdigheid. Je begreep namelijk de waarde van dat con-
trast van waaruit jij je eigen ervaring zou creëren. Je wist dat 
je er op basis van je eigen ervaringen achter zou komen waar 
je, uit al die opties die je ter beschikking zou hebben, de 
voorkeur aan zou geven.

Op het moment dat je weet wat je niet wilt, is het duide-
lijker voor je wat je wel wilt. Maar veel mensen zetten alleen 
de stap van het weten wat ze niet willen. In plaats van dat 
ze hun aandacht vervolgens richten op wat ze wel willen en 
daarop afstemmen, blijven ze praten over wat ze niet willen. 
Na verloop van tijd wordt de vitaliteit waarmee ze geboren 
zijn daardoor steeds minder sterk.

Je hebt tijd genoeg om het tot stand te brengen

Als je de kracht van gedachten niet begrijpt en niet de tijd 
neemt om je gedachten zodanig af te stemmen dat je deze 
kracht kunt toelaten, ben je aangewezen op creëren door ac-
tie, en dat levert verhoudingsgewijs niet veel op. Als je hard 
je best hebt gedaan om iets tot stand te brengen door actie 
en het is niet gelukt, voel je je vaak overweldigd en heb je 
het gevoel dat je niet in staat bent om iets in de wereld te 
zetten. Sommige mensen hebben eenvoudigweg het gevoel 
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dat ze niet meer genoeg tijd hebben om de dingen waarvan 
ze hebben gedroomd te zijn, doen en hebben. Maar wij wil-
len dat je inziet dat als je de tijd neemt om je bewust af te 
stemmen op de Energie die werelden creëert, je door middel 
van de kracht van het focussen van je gedachten een invloed 
ontdekt die je helpt bij het snel tot stand brengen van dingen 
die voorheen onmogelijk leken.

Er is niets wat je niet kunt zijn of doen of hebben als je op 
de juiste manier bent afgestemd. Als je dat doet, laten je levens-
ervaringen je zien dat je op je Bron bent afgestemd. Voordat 
dingen zich daadwerkelijk manifesteren, komt het bewijs van 
je afstemming in de vorm van positieve, goed voelende emo-
ties. En als je dat begrijpt, kun je op koers blijven terwijl de 
manifestaties van de dingen die je wenst naar je op weg zijn. 
De Wet van Aantrekkingskracht zegt: Dingen die op elkaar 
lijken, trekken elkaar aan. Wat je zijnstoestand ook is – hoe je 
je ook voelt – je trekt meer van de essentie ervan aan.

Als je iets wilt of verlangt, voelt dat altijd goed als je ge-
looft dat je het tot stand kunt brengen, maar twijfel erover 
voelt altijd zeer onprettig. We willen dat jullie begrijpen dat 
als je iets wilt en gelooft dat je het kunt krijgen, dit een kwes-
tie van afstemming is, en dat als je iets wilt, maar twijfelt of 
je het kunt krijgen, je niet goed bent afgestemd.

Willen en geloven is afgestemd zijn.
Willen en verwachten is afgestemd zijn.
Iets verwachten wat ongewenst is, is niet afge-
stemd zijn.
Je kunt voelen of je wel of niet bent afgestemd.
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Waarom wil ik een perfecte fysieke gezondheid?

Hoewel het voor jullie misschien vreemd lijkt, kunnen 
we het niet over jullie fysieke lichaam hebben zonder het ook 
over jullie Niet-Fysieke oorsprong en jullie Eeuwige Verbin-
ding met die oorsprong te hebben, want in jullie fysieke li-
chaam zijn jullie een verlengstuk van dat Innerlijk Wezen. In 
zeer eenvoudige bewoordingen moet je op trillingsniveau af-
gestemd zijn op je Innerlijk Wezen om een optimale gezond-
heid en een optimaal Wel-Zijn te bereiken. Daarvoor moet 
je je bewust zijn van je emoties en gevoelens.

Je fysieke toestand van welzijn is gerelateerd aan je af-
stemming op je Innerlijk Wezen of Bron. Dit betekent dat 
elke gedachte over elk onderwerp die afstemming positief of 
negatief beïnvloedt. Met andere woorden, het is niet moge-
lijk om een gezond lichaam te hebben zonder je bewust te 
zijn van je emoties en zonder de vastbeslotenheid om je ge-
dachten op dingen te richten die je een goed gevoel geven.

Als je je bewust blijft van het feit dat je goed voelen een na-
tuurlijke staat is en je altijd je best doet om de positieve aspecten 
te zien, train je je gedachten om in overeenstemming te zijn met 
de gedachten van je Innerlijk Wezen, en dat is zeer heilzaam 
voor je fysieke lichaam. Als je je gedurende lange tijd goed voelt, 
vaart je fysieke lichaam daar wel bij.

Ik kan vertrouwen op mijn eeuwige Innerlijk Wezen

Je Innerlijk Wezen is het Bron-deel van je dat zich gedu-
rende de duizenden levens die je hebt, blijft evolueren. En in 
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elke ervaring kiest de Bron in je altijd het beste gevoel uit de 
beschikbare keuzes. Dit betekent dat je Innerlijk Wezen zich 
altijd afstemt op liefde en vreugde en alles wat goed is. Dat is 
de reden waarom je je goed voelt als je ervoor kiest om jezelf 
en anderen lief te hebben in plaats van te bekritiseren. Een 
goed gevoel is een bevestiging van je afstemming op je Bron. 
Als je gedachten kiest die niet overeenkomen met de Bron, 
wat een emotionele reactie veroorzaakt, zoals angst of boos-
heid of jaloezie, geven die gevoelens aan dat jouw trilling niet 
overeenkomt met die van de Bron.

De Bron wendt zich nooit van je af, maar biedt een sta-
biele trilling van Wel-Zijn. Dus als je een negatieve emotie 
ervaart, betekent dit dat je trilling voorkomt dat je toegang 
hebt tot de Bron en de Stroom van Wel-Zijn. Als je verhalen 
vertelt over je lichaam, je leven, je werk en de mensen in je 
leven, die goed voelen wanneer je ze vertelt, breng je een sta-
biele Verbinding tot stand met die Stroom van Wel-Zijn die 
altijd door je heen stroomt. En als je je aandacht richt op de 
dingen die je wenst, en je daarbij richt op positieve emoties, 
heb je toegang tot de kracht die werelden creëert en laat je die 
kracht in de richting stromen van wat je wilt.

Wat is de rol van gedachten bij traumatische letsels?

Jerry: Zijn traumatische letsels op dezelfde manier gecre-
eerd als ziekten, en kunnen ze door middel van gedachten 
worden geheeld? Kun je ze zien als een breuk die plotseling 
plaatsvond in plaats van als het gevolg van een lange reeks 
gedachten?
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Abraham: Of het fysieke trauma nu plotseling leek te ko-
men als gevolg van een ongeluk, of als gevolg van ziekten zoals 
kanker, je hebt de situatie door middel van je gedachten gecre-
eerd, en de genezing vindt ook door middel van je gedachten 
plaats.

Chronische gedachten van gemak en moeiteloosheid be-
vorderen gezondheid, terwijl chronische stressvolle of rancu-
neuze of hatelijke of angstige gedachten ziekte bevorderen, 
maar of het resultaat ervan nu plotseling komt (zoals in de 
vorm van een val waarbij je iets breekt, of langzamer, zoals 
bij kanker), alles wat je meemaakt is een weerspiegeling van je 
gedachten.

Als je de vermindering van Wel-Zijn eenmaal hebt er-
varen, bijvoorbeeld in de vorm van gebroken botten of een 
ziekte, is het niet waarschijnlijk dat je dan plotseling goed 
voelende gedachten kunt vinden die overeenkomen met die 
van je Innerlijk Wezen. Met andere woorden, als je vooraf-
gaand aan je ongeluk niet koos voor gedachten die afgestemd 
waren op Wel-Zijn, is het niet waarschijnlijk dat als je nu 
wordt geconfronteerd met ongemak of pijn of een beangsti-
gende diagnose, je die afstemming plotseling wel vindt.

Het is veel gemakkelijker om een fantastische gezondheid tot 
stand te brengen vanuit een matige gezondheid, dan vanuit een 
slechte gezondheid. Niettemin kun je vanuit elke toestand overal 
komen waar je wilt zijn, mits je in staat bent om je aandacht af 
te leiden van de ongewenste aspecten van je leven en te focussen 
op aspecten die je een beter gevoel geven. Alles draait om focus.

Soms zorgt een beangstigende diagnose of traumatisch 
letsel ervoor dat je je aandacht veel bewuster richt op de din-
gen die goed voelen. Sommige van onze beste leerlingen op 
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het gebied van Doelbewuste Creatie zijn de mensen die een 
beangstigende diagnose hebben gekregen, waarbij de artsen 
hebben gezegd dat ze niets meer voor hen konden betekenen. 
Deze mensen hebben dus verder geen opties meer en gaan 
hun gedachten doelbewust richten.

Het is interessant dat zoveel mensen pas gaan doen wat 
echt werkt als ze geen andere keuze meer hebben, maar wij 
begrijpen dat jullie helemaal gewend zijn geraakt aan een we-
reld die gericht is op doen, dus iets doen lijkt voor de meesten 
van jullie de beste eerste optie. We zeggen niet dat jullie geen 
actie moeten ondernemen, maar we moedigen jullie wel aan om 
eerst gedachten te vinden die je een beter gevoel geven, en dan 
pas iets gaan doen waartoe je je geïnspireerd voelt.

Kan een aangeboren ziekte op trillingsniveau worden 
genezen?

Jerry: Kan een aangeboren ziekte – iets wat iemand bij 
zijn of haar geboorte al had – door middel van gedachten 
worden genezen?

Abraham: Ja. Vanuit je huidige positie kun je overal ko-
men waar je wilt zijn. Als je zou begrijpen dat het nu slechts 
de springplank is van wat gaat komen, zou je je heel snel 
naar dingen kunnen verplaatsen die je een goed gevoel geven 
(zelfs als je in een dramatische, ongewenste situatie zit).

Als jouw levenservaring de data bevat die een verlangen in 
je veroorzaken, draag je de middelen om het verlangen te ver-
vullen in je. Maar je moet je aandacht richten op waar je wilt 
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zijn – niet op waar je nu bent – want dan kun je in de richting 
van je verlangen gaan. Je kunt echter niet buiten je eigen over-
tuigingen creëren.

Veel voorkomende ziekten komen en gaan, maar waar-
om?

Jerry: In mijn jonge jaren waren er veel voorkomende 
ziekten (tuberculose en polio) waar we nog maar zelden over 
horen. Maar ook nu zijn er ziekten genoeg, zoals hartaandoe-
ningen en kanker. Van die ziekten hadden we toen zelden ge-
hoord. In die dagen waren syfilis en gonorroe voortdurend in 
het nieuws. Daar horen we ook niet zoveel meer over, maar 
nu horen we weer meer over aids en herpes. Hoe komt het 
dat er telkens nieuwe ziekten bij lijken te komen? Hoe kan 
het dat we er met al onze medicijnen niet voor kunnen zor-
gen dat er op een gegeven moment geen ziekten meer zullen 
zijn?

Abraham: Dat komt doordat jullie zo sterk op gebrek ge-
richt zijn. Gevoelens van machteloosheid en kwetsbaarheid 
leveren alleen maar meer op waarover je je machteloos en 
kwetsbaar kunt voelen. Je kunt je niet op het overwinnen 
van ziekten richten zonder je aandacht op ziekte te richten. 
Maar het is ook belangrijk dat je begrijpt dat het zoeken naar 
manieren om ziekten te genezen, of zelfs het vinden van die 
manieren, een kortzichtig, en op de lange termijn ineffectief 
proces is, want, zoals je zei, er worden voortdurend nieuwe 
ziekten gecreëerd. Als je gaat kijken naar de oorzaak op tril-
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lingsniveau van ziekten en deze gaat begrijpen, in plaats van 
dat je naar manieren zoekt om ze te genezen, zal er een einde 
aan de ziekten komen. Als je in staat bent om doelbewust de 
emotie van gemak en moeiteloosheid en de bijbehorende afstem-
ming op trillingsniveau tot stand te brengen, is het mogelijk om 
zonder ziekten te leven.

De meeste mensen besteden maar weinig tijd aan het 
voelen van dankbaarheid voor hun huidige gezondheid. In 
plaats daarvan wachten ze tot ze ziek zijn en vervolgens rich-
ten ze hun aandacht op herstel. Goed voelende gedachten 
produceren fysiek welzijn en houden het in stand. Jullie le-
ven in een zeer drukke tijd en jullie maken je over allerlei 
dingen druk. Doordat jullie dat doen, raken jullie de afstem-
ming op de Bron kwijt en ziekte is daarvan het gevolg. Ver-
volgens richten jullie je aandacht op de ziekten en houden 
die daardoor in stand. Maar je kunt die vicieuze cirkel op elk 
gewenst moment doorbreken. Je hoeft niet te wachten tot de 
maatschappij het begrijpt, je kunt gewoon zelf een fantasti-
sche fysieke gezondheid tot stand te brengen. Je natuurlijke 
staat is die van gezondheid.

Ik heb mijn lichaam zich van nature zien genezen

Jerry: Ik was me er al vroeg in mijn leven van bewust dat 
mijn lichaam zich snel herstelt. Als ik een sneetje of schram 
had, kon ik die bijna voor mijn ogen zien genezen. Binnen 
vijf minuten kon ik zien dat de genezing was begonnen, en 
na zeer korte tijd was de wond helemaal genezen.
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Abraham: Je lichaam bestaat uit intelligente cellen die 
zichzelf altijd terug in evenwicht brengen. Hoe beter je je 
voelt, hoe minder je dit cellulaire proces op trillingsniveau 
verstoort. Als je je aandacht richt op dingen die je dwarszit-
ten, worden je cellen gehinderd in hun natuurlijke proces om 
het evenwicht te herstellen. En als er eenmaal een ziekte is 
vastgesteld en jij je aandacht op die ziekte richt, is die hinde-
ring nog sterker.

Aangezien de cellen van je lichaam weten wat ze moeten 
doen om hun evenwichtstoestand weer te bereiken, is het zo 
dat als jij een manier kunt vinden om je aandacht op gedach-
ten te richten die goed voelen, je stopt met het verstoren van 
het cellulaire evenwicht. Elk on-gemak wordt veroorzaakt 
door disharmonie op trillingsniveau of weerstand. Aange-
zien de meeste mensen zich voorafgaand aan een ziekte niet 
bewust waren van hun gedachten (meestal zijn ze niet zoveel 
bezig met het oefenen met goed voelende gedachten), is het 
erg moeilijk om zuiver positieve gedachten te hebben als ze 
eenmaal ziek zijn.

Maar als je zou kunnen begrijpen dat je gedachten de 
weerstand veroorzaken die gezondheid voorkomt – en je zou 
je gedachten in een positievere richting kunnen sturen – zou 
je zeer snel kunnen herstellen. Ongeacht de ziekte die je hebt, 
en ongeacht in welk stadium die zich bevindt, de vraag is 
altijd: Kun je ondanks de ziekte positieve gedachten vinden?

Meestal vraagt iemand: ‘Maar hoe zit het dan met een 
ziek kind dat net is geboren?’ Denk niet dat een pasgeboren 
kind niet denkt of niet een bepaalde trilling uitzendt. Zelfs 
als het kind nog in de baarmoeder zit of net geboren is, is er 
sprake van enorme invloeden op gezondheid en ziekte.
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Houd ik mijn gezondheid in stand als ik mijn aandacht 
erop richt?

Jerry: Doordat ik mijn lichaam heb zien genezen, en 
doordat die genezing zichtbaar voor mij was, verwachtte ik 
dat. Maar hoe bereiken we het punt waarop we weten dat 
álle delen van het lichaam zullen genezen? Mensen lijken het 
bangst te zijn me betrekking tot de delen die ze niet kunnen 
zien, die als het ware verborgen zitten in het lichaam.

Abraham: Het is fantastisch om zo duidelijk de resultaten 
van je gedachten te zien. Net zoals een wond of ziekte wijst 
op het niet goed afgestemd zijn op de Bron, geeft genezing of 
gezondheid blijk van een goede afstemming. Je neiging naar 
gezondheid is veel sterker dan je neiging naar ziekte, en dat is 
de reden waarom de meeste mensen geen klachten hebben, ook 
al denken ze regelmatig negatief.

Je bent gaan verwachten dat je wonden zullen genezen. 
Dit bevordert het genezingsproces enorm, maar als je het be-
wijs van je ziekte niet kunt zien – en je dus moet vertrouwen 
op het onderzoek van de arts die medische tests of appara-
tuur gebruikt om informatie te vergaren – voel je je vaak 
machteloos en angstig, wat niet alleen het genezingsproces 
vertraagt, maar ook sterk bijdroeg aan het ontstaan van de 
ziekte. Veel mensen voelen zich kwetsbaar met betrekking 
tot de delen van hun lichaam die ze niet kunnen zien. Dat 
gevoel van kwetsbaarheid is een zeer sterke katalysator in het 
in stand houden van de ziekte.

De meeste mensen gaan naar de dokter als ze ziek zijn. 
Ze vragen informatie over wat er mis zou kunnen zijn. Als je 
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iets zoekt waar iets mis mee is, dan vind je dat meestal wel. 
De Wet van Aantrekkingskracht dringt daar zelfs op aan. Als 
je voortdurend op zoek gaat naar dingen die mis zijn met je 
lichaam, zul je na verloop van tijd wel iets vinden, niet omdat 
het altijd al op de loer lag en je eindelijk goed genoeg hebt ge-
zocht om het te kunnen vinden, maar doordat de gedachten die 
je regelmatig herhaalde tot de creatie van iets hebben geleid wat 
ermee in overeenstemming is.

Wanneer naar de dokter?

Abraham: Er zijn veel mensen die ons perspectief be-
kritiseren en beweren dat we onverantwoordelijk zijn als we 
mensen niet aanmoedigen om regelmatig voor controle naar 
de huisarts te gaan om erachter te komen of er iets mis is, of 
op het punt staat mis te gaan, of misschien ooit mis zal gaan 
met je fysieke lichaam. Als we de kracht van jullie gedachten 
niet zouden begrijpen, zouden we zelfs kunnen zeggen dat 
als het je een veiliger gevoel zou geven om naar de huisarts te 
gaan, je dan vooral moet gaan.

Soms is het zelfs zo dat als je op zoek gaat naar iets wat 
mis is, en je vindt niets, je je beter voelt. Maar vaak is het zo 
dat als je maar blijft zoeken, je op een gegeven moment iets 
creëert wat mis is. Zo eenvoudig is het. We zeggen niet dat 
de geneeskunde slecht is of dat een bezoekje aan de huisarts 
geen waarde heeft. De geneeskunde, artsen en alle andere be-
roepen in de gezondheidszorg zijn niet goed of slecht, maar 
ze zijn zo waardevol als je eigen trilling kan toestaan.

Wij willen je aanmoedigen om aandacht te schenken aan 
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je emotionele evenwicht, doelbewust te zoeken naar gevoelens 
die het beste voelen, en ermee te oefenen tot ze een gewoonte 
worden... en werk je in eerste instantie aan je afstemming. Ver-
volgens onderneem je datgene waartoe je je geïnspireerd voelt. 
Met andere woorden, een bezoekje aan de huisarts – of iets 
wat je met een bepaald doel doet – is altijd waardevol als het 
gepaard gaat met vreugde of liefde of een emotie die goed 
voelt. Als je iets doet op basis van angst of kwetsbaarheid, of 
een andere emotie die slecht voelt, is dat nooit waardevol.

Je fysieke welzijn wordt net als alle andere dingen sterk 
beïnvloed door je overtuigingen. Als je jonger bent, is de ver-
wachting dat je gezond bent meestal sterker, maar naarmate 
jullie ouder worden, takelen de meesten van jullie af op een 
soort glijdende schaal die weerspiegelt wat je in de mensen 
om je heen ziet. Die waarneming is niet onnauwkeurig. Ou-
dere mensen zijn vaak zieker en minder vitaal. Maar de reden 
waarom mensen aftakelen naarmate ze ouder worden is niet 
dat hun lichaam is geprogrammeerd om na verloop van tijd af 
te takelen. De reden is dat hoe langer ze leven, hoe meer dingen 
ze vinden om zich druk om te maken, waardoor er weerstand 
ontstaat tegen hun natuurlijke Stroom van Wel-Zijn. Bij ziekte 
gaat het om weerstand, niet om leeftijd.

Euforie in de bek van een leeuw?

Jerry: Ik heb gehoord dat een beroemde man, dr. Li-
vingstone, toen hij in Afrika was, door een leeuw werd mee-
gesleurd die hem tussen zijn kaken vasthield. Hij zei dat 
hij in een soort euforische staat terechtkwam en geen pijn 
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voelde. Ik heb gezien hoe prooidieren helemaal verslapten als 
ze op het punt stonden om door een groter dier opgevreten 
te worden. Het lijkt wel alsof er dan een soort overgave is en 
de worsteling voorbij is. Maar mijn vraag gaat over wat hij 
zei over het niet voelen van pijn: was wat hij euforie noemde 
een mentale toestand of een fysieke toestand? En gebeurt het 
alleen onder extreme omstandigheden, zoals wanneer je op 
het punt staat om opgevreten of gedood te worden, of kan 
het ook worden gebruikt bij iets pijnlijks, zodat je de pijn niet 
hoeft te voelen?

Abraham: In de eerste plaats willen we zeggen dat je dat-
gene wat fysiek is niet volledig kunt scheiden van datgene wat 
geestelijk is en van wat afkomstig is van je Hoger of Innerlijk 
Wezen. Met andere woorden, je bent een Wezen dat op het 
fysieke is gericht, ja. En je bent een denkend, geestelijk We-
zen, ja. Maar de Levenskracht of Levensenergie die uit jou 
voortkomt is afkomstig uit een Breder Perspectief. In een 
dergelijke situatie, waarin het waarschijnlijk is dat je niet zult 
herstellen – met andere woorden, als een leeuw je eenmaal in 
zijn kaken heeft (normaal gesproken is hij dan de winnaar) – 
grijpt je Innerlijk Wezen in en brengt een Energiestroom voort 
die door jou wordt waargenomen als een euforische staat.

Je hoeft niet te wachten tot je in een dergelijke intense 
situatie zit om toegang te krijgen tot de Stroom van Wel-Zijn 
vanuit de Bron, maar de meeste mensen laten die stroom pas 
toe als ze geen andere keuze meer hebben. Je woordkeuze was 
goed toen je zei dat er sprake was van een soort overgave die 
het mogelijk maakte dat de Stroom van Wel-Zijn zo krachtig 
stroomde. Maar wij willen dat je begrijpt dat die ‘overgave’ te 
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maken had met de worsteling, de weerstand, niet de wens om 
in dit fysieke lichaam te blijven leven. Dat moet je allemaal 
in ogenschouw nemen als je een specifieke situatie bekijkt. 
Iemand die niet zo enthousiast is om te leven, niet zo vast-
beraden is om te leven en dingen tot stand te brengen, zou 
zomaar een ander resultaat hebben kunnen ervaren en door 
de leeuw gedood en opgevreten zijn. Bij alles wat je ervaart, 
gaat het om het evenwicht tussen gedachten over je verlangens 
en verwachtingen.

De toestand van toelaten is iets wat je in alledaagse situ-
aties moet oefenen, niet als je door leeuwen wordt aangeval-
len. Maar zelfs als je in zo’n intense situatie zit, bepaalt de 
kracht van je intenties altijd de uitkomst. Als je voldoende 
in staat bent om je af te stemmen – wat het gevolg is van het 
consequent hebben van gedachten die goed voelen – bevind 
je je op de weg naar een pijnvrij leven. Pijn is slechts een dui-
delijkere indicator van weerstand. Eerst is er negatieve emo-
tie, dan nog meer negatieve emotie, dan nog meer negatieve 
emotie (wat dat betreft hebben jullie veel speelruimte), dan 
een gewaarwording en vervolgens pijn.

Wij zeggen tegen onze fysieke vrienden: als je een nega-
tieve emotie hebt en je beseft niet dat dit op weerstand wijst 
en je doet niets aan de gedachten die deze weerstand ver-
oorzaken, dan worden die gedachten als gevolg van de Wet 
van Aantrekkingskracht alleen maar sterker. Als je daarna 
nog steeds niets doet om je beter af te stemmen op positieve 
gedachten, worden de negatieve gedachten nog sterker en de 
weerstand nog groter, tot je uiteindelijk pijn en ziekte of an-
dere indicatoren van je weerstand ervaart.
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Hoe kan iemand die pijn voelt zijn of haar aandacht op 
iets anders richten?

Jerry: Oké, ik heb u horen zeggen dat we om onszelf te 
genezen niet over het probleem na moeten denken maar juist 
wel over wat we willen. Maar als we pijn hebben, hoe kunnen 
we die dan niet voelen? Hoe kunnen we onze aandacht lang 
genoeg van de pijn afhouden om ons te kunnen concentreren 
op iets wat we wel willen?

Abraham: Je hebt gelijk. Het is heel moeilijk om niet 
aan de ‘pijnlijke teen’ te denken. De meeste mensen denken 
niet goed na over wat ze wel willen, tot ze meemaken wat ze 
niet willen. De meeste mensen beginnen een beetje op de 
automatische piloot aan hun dag, maken hier een daar wat 
foutjes en denken niet echt bewust over dingen na. Doordat 
jullie niet weten hoe krachtig jullie gedachten zijn, denken 
jullie meestal niet bewust na tot je wordt geconfronteerd met 
iets wat je niet wilt. En als dat gebeurt, ga je volledig in de 
aanval. Dan richt je je volledige aandacht erop, wat de zaak 
als gevolg van de Wet van Aantrekkingskracht alleen nog 
maar erger maakt. Wij zouden jullie dus het volgende willen 
adviseren: zoek naar momenten waarop je de pijn niet zo sterk 
voelt, en richt je aandacht dan op Wel-Zijn.

Je moet een manier zien te vinden om onderscheid te ma-
ken tussen wat je ervaart en wat je emotionele reactie daarop 
is. Met andere woorden, je kunt pijn in je lichaam hebben 
en tijdens die pijn kun je angst ervaren, of je kunt pijn in je 
lichaam hebben terwijl je hoop ervaart. De pijn hoeft je gees-
teshouding of gedachten niet te bepalen. Het is mogelijk om 
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aan iets anders dan de pijn te denken. Als je dat voor elkaar 
krijgt, zal de pijn na verloop van tijd minder worden. Als je 
echter pijn hebt en je geeft die pijn je volle aandacht, dan 
houd je alleen maar in stand wat je eigenlijk niet wilt.

Iemand die negatief over verschillende dingen denkt en 
nu pijn ervaart, moet nu zowel de pijn overwinnen als po-
sitieve gedachten zien te vinden. Je negatieve gedachtenpa-
troon heeft de ziekte veroorzaakt, en het is heel moeilijk om 
plotseling over te schakelen op positieve gedachten die nodig 
zijn om gezondheid mogelijk te maken, want nu heb je ook 
met de pijn of ziekte, of beide, te maken. Preventieve gezond-
heid is veel gemakkelijker tot stand te brengen dan correctieve 
gezondheid, maar in beide gevallen zijn positievere gedachten 
– gedachten aan steeds meer verlichting van je klachten – de 
sleutel.

Zelfs in situaties waarin je veel pijn ervaart, zijn er mo-
menten waarop je je wat beter en wat minder goed voelt. 
Kies de momenten waarop je je het beste voelt en zoek dan 
naar positieve aspecten en gedachten die beter voelen. En als 
je verdergaat met het zoeken naar gedachten die voor emo-
tionele verlichting zorgen, zorgt dat uiteindelijk weer voor 
Wel-Zijn. Elke keer, zonder uitzondering.

Mijn natuurlijke staat is een staat van Wel-Zijn

Abraham: In de kern ben jij gezondheid en Wel-Zijn, 
en als je iets minder ervaart dan dat, is er weerstand in je 
trilling aanwezig. Weerstand wordt veroorzaakt doordat je 
je aandacht richt op de afwezigheid van iets wat je wenst... 
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Toelaten wordt veroorzaakt doordat je je aandacht richt op 
wat je wenst... Weerstand wordt veroorzaakt door gedachten 
die niet in overeenstemming zijn met het perspectief van je 
Bron... Toelaten wordt ervaren als je huidige gedachten wel in 
overeenstemming zijn met het perspectief van je Bron.

Je natuurlijke staat is er één van gezondheid, van absolute 
gezondheid, van een perfecte fysieke staat. Als je iets anders dan 
dat verwacht, komt dat doordat je meer denkt aan de afwezig-
heid van wat je wilt dan aan wat je wel wilt.

Jouw weerstand veroorzaakt een ziekte, en jouw weer-
stand tegen ziekte houdt de ziekte in stand als die er eenmaal 
is. Jouw aandacht voor wat je niet wilt creëert ongewenste 
dingen in je ervaring, dus is het logisch dat je aandacht voor 
wat je wel wilt gepaster zou zijn.

Soms denk je dat je denkt aan gezond zijn, terwijl je je 
eigenlijk druk maakt over ziekte. En de enige manier om het 
verschil qua trilling te voelen is door aandacht te schenken 
aan de emoties die met je gedachten gepaard gaan. Het is veel 
gemakkelijker om via je gevoel bij de gedachten te komen die 
gezondheid bevorderen dan via je gedachten.

Zeg jezelf toe dat je jezelf eerst goed wilt voelen en dan 
pas je gedachten stuurt. Dan zul je ontdekken dat je zonder 
het te beseffen gevoelens van rancune in je hebt, van onwaar-
digheid en machteloosheid. Maar nu je hebt besloten om 
aandacht te schenken aan je emoties, blijven deze gedachten 
die voor weerstand zorgen en ziekte bevorderen niet meer 
onopgemerkt. Het is onnatuurlijk voor je om ziek te zijn en 
het is onnatuurlijk voor je om negatieve emoties te koesteren. 
Want in de kern ben je als je Innerlijk Wezen: je bent gezond 
en je voelt je heel erg goed.
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Maar kunnen de gedachten van een baby ziekte aan-
trekken?

Jerry: Hoe kan een baby een ziekte aantrekken waarvan 
hij of zij zich nog niet bewust is?

Abraham: In de eerste plaats willen we duidelijk stellen 
dat jij de enige bent die je werkelijkheid creëert, maar het is 
belangrijk om te beseffen dat de ‘jij’ die je als jezelf kent niet 
als dat kleine baby’tje begon. Je bent een Oneindig Wezen 
dat al vele ervaringen heeft gehad en dat in dit fysieke li-
chaam is geïncarneerd en al heel lang creëert.

Mensen denken vaak dat de wereld veel beter zou zijn als 
alle pasgeboren baby’s aan alle eisen van een ‘perfect’ fysiek 
lichaam zouden voldoen, maar dat is niet per se de intentie 
van elk Wezen dat in een fysiek lichaam incarneert. Er zijn 
veel Wezens die doelbewust de intentie hebben om af te wij-
ken van wat ‘normaal’ is, want dat contrast creëert een inte-
ressant effect dat op talloze andere manieren zeer waardevol 
is. Met andere woorden, je kunt niet aannemen dat er iets is 
misgegaan als een baby met een bepaalde ziekte of afwijking 
wordt geboren.

Stel je iemand voor die heel goed kan tennissen. De toe-
schouwers zouden kunnen denken dat deze tennisster het ge-
lukkigst is als zij altijd tegen iemand speelt die minder goed 
is dan zijzelf, en die zij dus gemakkelijker kan verslaan, maar 
zij zou net zo goed de voorkeur kunnen geven aan het tegen-
overgestelde: aan tegenstandsters die op de top van hun kun-
nen spelen en haar dwingen tot een focus en precisie die ze 
nog nooit aan de dag heeft hoeven leggen. Veel mensen die op 
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de top van hun kunnen creëren, willen graag kansen om anders 
naar het leven te kijken, zodat er nieuwe opties kunnen zijn 
en nieuwe ervaringen kunnen worden beleefd. En deze Wezens 
begrijpen ook dat dit zeer heilzaam kan zijn voor anderen die 
bij hen in de buurt zijn als er iets wordt ervaren dat afwijkt van 
wat als ‘normaal’ wordt gezien.

Mensen veronderstellen vaak ten onrechte dat doordat 
een baby niet kan praten, hij of zij zijn of haar eigen werke-
lijkheid niet kan creëren, maar dat is niet zo. Zelfs als je wel 
taal kunt gebruiken, creëer je niet met woorden, maar met 
gedachten. Baby’s denken als ze worden geboren, en voor-
dat ze worden geboren zijn ze zich op trillingsniveau bewust. 
Hun trillingsfrequentie wordt beïnvloed door de trillingen 
in hun geboorte-omgeving, maar je hoeft je geen zorgen om 
hen te maken, want zij zijn net als jij geboren met een Bege-
leidingssysteem met behulp waarvan ze onderscheid kunnen 
maken tussen heilzame gedachten en het niet toelaten van 
gedachten die Wel-Zijn bevorderen.

Waarom worden sommige kinderen met een ziekte gebo-
ren?

Jerry: U heeft het over ‘evenwichtige gedachten’, maar 
heeft u het dan ook over de periode voorafgaand aan de ge-
boorte? Is dat de reden waarom iemand met een fysiek pro-
bleem geboren kan worden?

Abraham: Dat klopt. Net zoals het evenwicht tussen je 
gedachten bepalend is voor wat je nu ervaart, bepaalde het 
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evenwicht van de gedachten die je voorafgaand aan je ge-
boorte had wat je toen ervoer. Maar je moet wel begrijpen 
dat er wezens zijn die bewust hebben gekozen voor een fysie-
ke ‘handicap’, omdat ze wilden profiteren van de voordelen 
die daaruit voort zouden komen. Ze wilden iets toevoegen 
aan hun perspectief.

Voordat je in dit fysieke lichaam kwam, begreep je dat 
je vanuit je huidige positie altijd een nieuwe beslissing kunt 
nemen over wat je wilt. Dus was er geen zorg over het start-
moment en je fysieke lichaam, omdat je wist dat als de om-
standigheden je ertoe zouden inspireren om iets anders te 
wensen, die nieuwe wens haalbaar zou zijn. Er zijn veel men-
sen die op veel levensgebieden zeer succesvol zijn geweest, 
terwijl ze zijn geboren onder omstandigheden die door veel 
mensen gezien zouden worden als het tegenovergestelde van 
succes.

En die lastige beginomstandigheden zijn juist zeer goed 
voor hen geweest, want uit die armoede of disfunctie kwam 
een zeer sterk verlangen voort. Dit was het begin van het 
vragen dat noodzakelijk was voordat succes naar hen toe kon 
stromen.

Alle Wezens die in een fysiek lichaam incarneren hebben 
een volledig begrip van het lichaam dat ze gaan betreden. 
En je mag erop vertrouwen dat als ze incarneren en in het 
lichaam blijven, het in het Niet-Fysieke hun intentie was om 
dat te doen. En zonder uitzondering is het zo dat als je van-
uit je huidige positie een andere beslissing wilt nemen over 
wat je nu wilt, je het vermogen hebt om de essentie van die 
creatie tot stand te brengen, mits je je gedachten op de juiste 
manier focust.
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De meeste mensen die ‘minder dan gezondheid’ aantrek-
ken, doen dat bij gebrek aan beter. Waarschijnlijk verlangen 
ze wel naar gezondheid, maar het merendeel van hun ge-
dachten is gericht op dingen die gezondheid niet ondersteu-
nen. Het is geen goed idee om vanuit je eigen perspectief na te 
gaan hoe gepast het is wat andere mensen doen, want daar kom 
je toch nooit achter. Je weet echter wel altijd waar jij staat in re-
latie tot wat je wilt. En als je aandacht schenkt aan wat je denkt 
en je gedachten laat leiden door het gevoel dat in je opkomt, zul 
je zien dat je je gedachten vaker in de richting stuurt van wat je 
een prettig gevoel geeft.

Hoe zit het met ‘ongeneeslijke’ ziekten?

Jerry: De meest recente van wat wij onze ‘ongeneeslijke’ 
ziekten noemen is aids, maar toch zien we steeds meer men-
sen die deze ziekte overleven, mensen die veel ouder worden 
dan hun door artsen werd voorspeld. Wat zou u tegen ie-
mand zeggen die al aids heeft en nu hulp wil?

Abraham: Er is geen enkel fysiek apparaat, ongeacht de 
mate van aftakeling, dat geen perfecte gezondheid kan berei-
ken... Maar wat je gelooft heeft alles te maken met wat je in 
je ervaring toelaat. Als je ervan overtuigd bent dat iets onge-
neeslijk is – dat het ‘terminaal’ is – en vervolgens te horen 
krijgt dat je het hebt, is je overtuiging meestal dat je het niet 
zult overleven... en dat zul je dan ook niet.

Je overleving heeft niets te maken met de ziekte, maar al-
les met je gedachten. Als je dus tegen jezelf zegt: dat is mis-
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schien voor anderen waar, maar niet voor mij, want ik creëer 
mijn ervaring, en ik kies op dit moment voor herstel, niet de 
dood... dan kun je wel degelijk herstellen.

Voor ons zijn deze woorden gemakkelijk te zeggen, maar 
ze zijn niet zo gemakkelijk te horen voor mensen die niet 
geloven in hun eigen kracht om te creëren, maar jouw er-
varingen weerspiegelen altijd de balans tussen je gedachten. 
Je ervaringen zijn duidelijke indicaties van de gedachten die je 
hebt. Als je anders denkt, verandert je ervaring, of indicator, 
ook. Dat is een wetmatigheid.

Je aandacht op leuke dingen richten zodat je weer ge-
zond wordt?

Jerry: Norman Cousins was een schrijver die een ziekte 
kreeg die als ongeneeslijk werd beschouwd. (Ik geloof niet 
dat iemand er ooit van genezen was.) Maar hij overleefde 
het wel, en hij zei dat dat was gelukt door het bekijken van 
humoristische televisieprogramma’s. Ik heb begrepen dat hij 
alleen maar naar deze programma’s keek – en lachte – en dat 
de ziekte verdween. Wat zit er volgens u achter zijn herstel?

Abraham: Zijn herstel werd tot stand gebracht doordat 
hij zich afstemde op Wel-Zijn. Er zijn twee factoren die hier-
bij betrokken waren: in de eerste plaats, zijn verlangen naar 
gezondheid werd enorm versterkt door zijn ziekte. En in de 
tweede plaats, de programma’s waarnaar hij keek leidden zijn 
aandacht van de ziekte af. Het plezier dat hij voelde toen hij 
om de humor lachte was een indicatie dat het niet toelaten van 
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Wel-Zijn was beëindigd. Dat zijn de twee factoren die zijn 
vereist voor de creatie van wat dan ook: willen en toelaten.

Doorgaans is het zo dat als mensen lang genoeg op pro-
blemen en dergelijke zijn gericht om hun Wel-Zijn niet toe te 
staan, waardoor ze ernstig ziek worden, ze al hun aandacht 
op de ziekte richten, waardoor de ziekte alleen maar langer 
duurt. Soms kan een arts je geloof in gezondheid verster-
ken als hij een bepaalde procedure of een geneesmiddel heeft 
waarvan hij gelooft dat die je kan helpen. In dat geval wordt 
het verlangen versterkt dankzij de ziekte, en het geloof wordt 
versterkt door het voorgestelde medicijn. Maar in het geval 
van de zogenaamd ongeneeslijke ziekte, of in het geval van 
de zogenaamd geneeslijke ziekte, waren de factoren die de ge-
nezing mogelijk maakten hetzelfde: wens en geloof.

Iedereen is in staat om onder alle omstandigheden Wel-
Zijn te verwachten en tot stand te brengen. De truc is dat je 
Wel-Zijn verwacht of, zoals de man in je voorbeeld deed, de 
aandacht afleidt van de afwezigheid van Wel-Zijn.

Zorgde het negeren van de ziekte voor de genezing ervan?

Jerry: Gedurende mijn volwassen leven ben ik nooit zo 
ziek geweest dat ik niet in staat was om het werk te doen dat 
ik die dag wilde doen. Met andere woorden, ik heb altijd het 
gevoel gehad dat mijn werk zo belangrijk was dat ik niet eens 
overwoog om het niet te doen. Ik heb echter wel gemerkt dat 
als ik me wat minder goed begon te voelen – als ik bijvoor-
beeld op het punt stond om verkouden te worden of griep 
te krijgen – de symptomen verdwenen als ik mijn aandacht 
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richtte op wat ik moest doen voor mijn werk. Komt dat door-
dat ik mijn aandacht richtte op iets wat ik wilde?

Abraham: Doordat je een sterke intentie had om je werk 
te doen – en ervan genoot terwijl je het deed – had je het 
voordeel van een sterk momentum in de richting van je Wel-
Zijn. Dus toen het leek dat er iets was wat je afleidde van dat 
Wel-Zijn als gevolg van aandacht voor iets wat ongewenst 
was, hoefde je je aandacht alleen maar te richten op je gebrui-
kelijke intentie om de afstemming terug te laten keren. En 
de symptomen van het niet afgestemd zijn verdwenen snel.

Vaak proberen jullie te veel tot stand te brengen door mid-
del van actie. Daardoor voelen jullie je moe of overweldigd, 
en die gevoelens zijn een aanwijzing van het feit dat je even 
wat tijd voor jezelf moet nemen om te herstellen. Maar vaak 
gaan jullie dan door in plaats van dat je de tijd neemt om te 
herstellen en je opnieuw af te stemmen. Dat is een veel voor-
komende oorzaak van onaangename symptomen die aan de 
oppervlakte verschijnen.

Bij de meeste mensen is het zo dat als ze een symptoom 
van een ziekte voelen, ze hun aandacht op het symptoom 
richten en doorgaans afglijden naar nog meer ongemak en 
het niet afgestemd zijn. De sleutel is om hier op tijd bij te 
zijn. Met andere woorden, als je negatieve emotie ervaart, 
kun je dat als signaal gebruiken om naar een andere gedachte 
te zoeken, zodat je op trillingsniveau weer in balans komt. 
Als je dat niet doet, wordt het signaal steeds sterker, tot je uit-
eindelijk fysiek ongemak kunt ervaren. Maar zelfs dan kun 
je net als in het voorbeeld van daarnet je aandacht richten op 
iets wat je wenst (de aandacht afhalen van datgene wat je uit 
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evenwicht haalt) en weer afstemmen. De symptomen van de 
ziekte moeten dan wel verdwijnen. Er is geen enkele aandoe-
ning waarvan je niet kunt herstellen, maar het is veel gemak-
kelijker als je er al in de vroege, subtiele stadia bij bent.

Soms zorgt een ziekte ervoor dat je iets niet hoeft te doen 
wat je niet wilt doen. In jouw omgeving wordt ziekte vaak 
toegelaten omdat mensen dan iets niet hoeven te doen. Maar 
als je zo’n spelletje met jezelf gaat spelen, zet je de deur naar 
nog veel meer ziekte open.

Wat is het effect van vaccinaties op ziekten?

Jerry: Aangezien we onze ziekten door middel van onze 
gedachten creëren, hoe kan het dan dat vaccins – zoals het 
vaccin tegen polio – bijna een einde lijken te maken aan de 
verspreiding van die specifieke ziekten?

Abraham: De ziekte versterkt je verlangen, en het vac-
cin versterkt je overtuiging of geloof. Zo bereik je het delicate 
evenwicht van creatie: Je wilt het en je laat het toe, of gelooft 
het. Zo zal het dan ook geschieden.

Hoe zit het dan met artsen, gebedsgenezers en medicijn-
mannen?

Jerry: Dat brengt me op een volgende vraag. Mensen 
zoals medicijnmannen, gebedsgenezers en artsen hebben al-
lemaal de reputatie dat ze mensen kunnen genezen, maar 
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ook dat ze sommige patiënten verliezen. Welke plaats hebben 
deze mensen op het vlak van het denken, of het leven?

Abraham: Het belangrijkste wat zij gemeen hebben is dat 
ze het geloof in hun patiënten stimuleren. Het eerste deel van 
de creatiebalans is tot stand gebracht doordat de ziekte het 
verlangen naar gezondheid heeft versterkt. En alles wat voor 
geloof of verwachting zorgt, levert positieve resultaten op. Als 
de geneeskunde en de wetenschap stoppen met het zoeken 
naar vormen van genezing en gaan zoeken naar de oorzaken 
op trillingsniveau, of onbalansen, zal dit tot een veel groter 
herstelpercentage leiden.

Als een arts niet gelooft dat je van je ziekte kunt genezen, 
is je omgang met die arts zeer schadelijk. En vaak is het zo dat 
goedbedoelende artsen hun twijfel over je herstel verdedigen 
door te wijzen op de kleine kans en zeggen dat het niet waar-
schijnlijk is dat jij een uitzondering zult zijn. Het probleem 
met die logica – ook al is die gebaseerd op feiten of bewijs dat 
de geneeskunde en wetenschap zijn gaan verwachten – is dat 
het niets met jou te maken heeft. Er zijn slechts twee factoren 
die met je herstel te maken hebben: je verlangen en je geloof. 
En deze negatieve diagnose verhindert je geloof.

Als je een sterk verlangen naar herstel hebt, en artsen 
geven je geen hoop, is het logisch dat je op zoek gaat naar 
alternatieve benaderingen, waar hoop niet alleen wordt toe-
gestaan, maar ook aangemoedigd, want er is bewijs genoeg 
dat mensen van zogenaamde ‘ongeneeslijke’ ziekten kunnen 
genezen.
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Je arts als middel om Wel-Zijn te bereiken

Abraham: Verwerp jullie moderne geneeskunde niet, 
want die is tot stand gebracht als gevolg van de gedachten, 
verlangens en overtuigingen van alle leden van de maatschap-
pij. Maar wij willen tegen jullie zeggen dat jullie de kracht 
hebben om alles te bereiken wat je verlangt, maar je kunt niet 
buiten jezelf kijken voor een bevestiging dat het is gelukt. 
De bevestiging komt van binnenuit in de vorm van emoties.

Zorg eerst voor afstemming op trillingsniveau en ga vervol-
gens verder met geïnspireerde activiteiten. Laat je door de me-
dische gemeenschap tijdens je herstel ondersteunen, maar vraag 
haar niet om het onmogelijke te doen, vraag haar niet om je 
een geneesmiddel te geven ter compensatie van het feit dat jouw 
Energie niet goed op de Bron is afgestemd.

Zonder vragen kan er geen antwoord komen, en aandacht 
voor het probleem is eigenlijk het vragen om een oplossing, 
dus het is niet ongebruikelijk dat artsen het fysieke lichaam 
onderzoeken en op zoek zijn naar problemen waarvoor ze 
mogelijk een oplossing hebben. Maar het zoeken naar proble-
men is een krachtige katalysator voor het aantrekken ervan. 
Dus goedbedoelende artsen dragen vaak sterker bij aan het 
in stand houden van ziekte dan aan het vinden van een op-
lossing. We zeggen niet dat ze je niet willen helpen. We zeggen 
dat als ze je onderzoeken, ze vooral op zoek zijn naar bewijs dat 
er iets mis is. En aangezien dat hun overheersende intentie is, 
trekken ze dat vooral aan.

Na verloop van tijd, als ze er al heel lang mee bezig zijn, 
beginnen ze te geloven in de feilbaarheid van de mens. Ze 
zien vooral wat er mis is in plaats van wat er goed is. Dat is de 
reden waarom zoveel artsen zelf last hebben van ziekten.
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Jerry: Is dat de reden waarom artsen zichzelf vaak niet 
kunnen genezen?

Abraham: Dat is de reden. Het is niet gemakkelijk om 
je aandacht te richten op dingen die bij anderen mis zijn, 
zonder daarbij de negatieve emotie in je eigen wezen te erva-
ren. En ziekte bestaat doordat negativiteit wordt toegelaten. 
Iemand die nooit negativiteit ervaart, wordt niet ziek.

Wat kan ik doen om ze te helpen?

Jerry: Wat is het beste wat ik, als individu, kan doen voor 
andere mensen die fysieke problemen hebben?

Abraham: Je helpt anderen nooit als je een klankbord bent 
voor hun klachten. Het meest waardevolle wat je voor hen kunt 
doen is hen zien zoals jij weet dat ze willen zijn. Soms betekent 
dat dat je bij hen uit de buurt blijft, omdat als je wel bij hen 
in de buurt bent, het moeilijk is om niet op hun klachten 
te letten. Je zou tegen hen kunnen zeggen: ‘Ik heb geleerd 
wat de kracht van mijn aandacht en gedachten is, dus als ik 
je hoor praten over iets waarvan ik weet dat je het niet wilt, 
moet ik tegen je zeggen dat ik even afstand van je neem, 
want ik wil niet bijdragen aan je schadelijke manier van cre-
eren.’ Probeer hun aandacht van hun klachten af te leiden. 
Probeer hun aandacht op positieve aspecten te richten. Doe 
je best om hun herstel te visualiseren.

Je weet dat je voor iemand van waarde bent als je in staat 
bent om aan die persoon te denken en je tegelijkertijd goed te 



108

gezondheid: vraag en het is gegeven

voelen. Als je van anderen houdt zonder je zorgen te maken, 
ben je van waarde voor hen. Als je van ze geniet, help je ze. Als 
je verwacht dat ze succesvol zijn, help je ze ook. Dus, als je ze 
ziet zoals je eigen Innerlijk Wezen ze ziet, dan, en alleen dan, 
hebben ze iets aan jouw omgang met hen.

Maar wat als ze in coma liggen?

Jerry: Soms zegt iemand: ‘Ik heb een vriend of familielid 
dat in coma ligt.’ Kunnen we iets doen voor een geliefde die 
in een bewusteloze toestand verkeert?

Abraham: Op trillingsniveau communiceer je veel ster-
ker met de mensen om je heen dan met je woorden, dus ook 
al vertoont iemand geen tekenen van herkenning, wil dat 
nog niet zeggen dat je communicatie niet op de een of an-
dere manier wordt ontvangen. Je kunt zelfs communiceren met 
mensen die fysiek zijn overgegaan via wat jullie de ‘ dood’ noe-
men, dus denk niet dat een ogenschijnlijk onbewuste toestand je 
communicatie blokkeert.

De belangrijkste reden waarom mensen in een comateuze 
of onbewuste staat blijven, is dat ze even geen last willen heb-
ben van de op gebrek gerichte gedachten waarvan ze al zo-
veel last hebben gehad. Met andere woorden, terwijl ze hun 
bewuste aandacht hebben teruggetrokken van de details van 
hun normale leven, verkeren ze op trillingsniveau in een toe-
stand van communicatie met hun eigen Innerlijk Wezen. Het 
is een mogelijkheid tot verkwikking en vaak een moment 
van besluitvorming waarbij ze bepalen of ze hun afstemming 
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kunnen vinden door terug te keren naar het Niet-Fysieke, 
of dat ze weer zullen ontwaken in hun fysieke lichaam. In 
veel opzichten lijkt dit op het geboren worden in hun fysieke 
lichaam.

Dit is de beste houding die je tegenover zulke mensen 
kunt hebben: ik wil dat je doet wat belangrijk is voor jou. Ik 
keur alles wat je beslist goed. Ik houd onvoorwaardelijk van je. 
Als je blijft, ben ik ontzettend blij en als je gaat ben ik ook ont-
zettend blij. Doe wat voor jou het beste is. Dat is het beste wat 
je voor hen kunt doen.

Jerry: Dus mensen die jarenlang in een dergelijke toe-
stand verkeren doen wat ze willen doen?

Abraham: De meesten van hen die zo lang in coma liggen 
hebben al lang geleden de beslissing genomen om niet terug te 
keren. Iemand in de fysieke wereld heeft die beslissing overschre-
ven en heeft ze aan een machine gekoppeld, maar hun Bewust-
zijn is allang weg en komt niet meer in dit lichaam terug.

Kan ik een ziekte van mijn oma erven?

Jerry: Ik heb mensen horen zeggen: ‘Ik heb last van mi-
graine omdat mijn moeder ook last van migraine had,’ of 
‘Mijn moeder is te zwaar, mijn oma was te zwaar en mijn 
kinderen zijn ook te zwaar.’ Erven sommige mensen fysieke 
problemen?
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Abraham: Wat een erfelijke aanleg lijkt te zijn is meestal 
de reactie van de Wet van Aantrekkingskracht op de gedach-
ten die je van je ouders hebt overgenomen. De cellen van je 
lichaam zijn echter ook denkende mechanismen, en je cellen 
kunnen net als jij de trilling van omliggende cellen overne-
men. Als je echter een verlangen hebt en gedachten vindt die 
goed voelen – wat erop wijst dat je qua trilling bent afge-
stemd op je Innerlijk Wezen of de Bron – trillen de cellen van 
je lichaam met dezelfde frequentie als die van het Wel-Zijn 
dat door je positieve gedachten tot stand is gekomen. De cel-
len van je lichaam kunnen geen negatieve aanleg ontwik-
kelen die tot ziekte leidt als jij bent afgestemd op je Bron. Je 
cellen kunnen alleen maar niet afgestemd zijn op je Innerlijk 
Wezen als jij dat niet bent.

Je lichaam is een verlengstuk van je gedachten. Je besmette-
lijke of ‘geërfde’ negatieve symptomen worden ondersteund door 
je negatieve gedachten en zouden niet kunnen plaatsvinden in 
aanwezigheid van aanhoudende positieve gedachten, ongeacht 
de ziekten die je ouders hebben gehad.

Jerry: Als ik mijn moeder over haar hoofdpijn hoor pra-
ten en ik ga erin mee, dan kan ik zelf ook last krijgen van 
hoofdpijn?

Abraham: Of je het nu van je moeder of van iemand 
anders hebt gehoord, je aandacht voor iets dat je niet wilt, 
brengt de essentie ervan na verloop van tijd naar je toe. De 
hoofdpijn is een symptoom van weerstand tegen Wel-Zijn, 
die plaatsvindt als je tegen de trilling in gaat van het Wel-Zijn 
van je Innerlijk Wezen. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt 
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over je werk of boos bent op de overheid, kan dat fysieke 
symptomen veroorzaken. Je hoeft niet op hoofdpijn gefocust te 
zijn om hoofdpijn te kunnen krijgen.

Jerry: Als ik mijn moeder over hoofdpijn hoor klagen en 
ik dat bewust verwerp en zeg: ‘Dat is voor jou misschien wel 
waar, maar niet voor mij,’ beschermt me dat tot op zekere 
hoogte?

Abraham: Het is altijd gunstig voor je als je praat over 
wat je wilt, maar je kunt niet afgestemd blijven op wie-je-
werkelijk-bent en je aandacht tegelijkertijd op de hoofdpijn 
van je moeder richten. Als je praat over wat je wel wilt ter-
wijl je kijkt naar wat je niet wilt, zorgt dat er niet voor dat je 
bent afgestemd op wat je wel wilt. Houd je aandacht af van de 
dingen die je niet wilt aantrekken en richt je aandacht op de 
dingen die je wel wilt aantrekken. Richt je aandacht op som-
mige aspecten van je moeder die je een goed gevoel geven, 
of richt je op iets anders dan je moeder en dat je een goed 
gevoel geeft.

Welke rol spelen de media bij epidemieën?

Jerry: De laatste tijd hoor ik in de media dat er gratis 
griepprikken zijn voor mensen die dat willen. Heeft dat 
nieuws invloed op de verspreiding van het griepvirus?

Abraham: Ja, dat bevordert de verspreiding van het 
griepvirus sterk. Er is geen grotere bron van negatieve in-
vloed in je omgeving dan de televisie. Natuurlijk is er net 
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als bij alle andere aspecten van je omgeving altijd sprake van 
gewenst en ongewenst, en je hebt het vermogen om te focus-
sen en dus ook te profiteren van televisie en media, maar die 
bronnen weerspiegelen een zeer verwrongen, onevenwichtig 
gezichtspunt. Men zoekt overal in de wereld naar problemen, 
richt de schijnwerpers erop en vergroot ze met dramatische 
muziek. Vervolgens komen die problemen in de huiskamer 
terecht, waardoor je een sterk verwrongen beeld krijgt van de 
verhouding tussen problemen en Wel-Zijn op jullie planeet.

Het spervuur van medische commercials is een krachtige 
bron van negatieve invloed, want ze zeggen bijvoorbeeld dat 
‘bij één op de vijf mensen deze ziekte op de loer ligt, en waar-
schijnlijk ben jij die ene persoon.’ Ze beïnvloeden je om er-
over na te denken en zeggen vervolgens: ‘Maak een afspraak 
met je huisarts.’ En als je naar de huisarts gaat (en je weet nog 
dat het de intentie van de arts is om iets te vinden wat mis 
is), worden je negatieve verwachtingen geboren of versterkt. 
En als je voldoende op die manier wordt beïnvloed, begint 
je lichaam bewijs te vertonen van die doordringende gedach-
ten. De medische wetenschap is tegenwoordig geavanceerder 
dan ooit tevoren, maar toch zijn ook meer mensen ziek dan 
ooit tevoren.

Vergeet niet dat als je iets wilt creëren, je erover na moet 
denken en het vervolgens moet verwachten. Ze laten je de sta-
tistieken zien. Ze vertellen de vreselijke verhalen. Ze stimule-
ren je tot bepaalde gedachten en als je tot in detail tot bepaal-
de gedachten wordt gestimuleerd, komt er een emotie: het 
schrikbeeld, de angst... dat wil ik niet! Dan zijn ze halverwege. 
Vervolgens moedigen ze je aan om je door de huisarts te laten 
onderzoeken en de gratis griepprik te halen: ‘Het is duidelijk 
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dat wij weten dat het om een epidemie gaat, want anders 
zouden we de gratis griepprik niet aanbieden,’ en dan is het 
plaatje compleet, want de verwachting en het toelaten zijn er 
nu ook bijgekomen. Nu verkeer je in een perfecte positie om 
griep te krijgen of de essentie van waar ze het over hebben.

Je krijgt waar je over nadenkt, of je dat nu wilt of niet. Dus 
is het van groot belang voor jou om je eigen verhaal te vertellen 
over je Wel-Zijn, zodat als je op tv dat beangstigende verhaal 
hoort (over iets wat jij absoluut niet wilt meemaken), je hun 
versie kunt horen en de humor er wel van kunt inzien in plaats 
van dat je bang wordt.

Onaangename gevoelens opmerken als ze nog niet zo 
heftig zijn?

Abraham: De eerste indicatie dat je je fysieke welzijn 
niet toestaat komt in de vorm van een negatieve emotie. Je 
lichaam laat het dan niet meteen afweten, maar als je je aan-
dacht richt op dingen die gedurende langere tijd negatieve 
emoties bij je veroorzaken, levert dat uiteindelijk on-gemak 
op.

Als je je er niet van bewust bent dat een negatieve emotie 
een aanwijzing is van de disharmonie op trillingsniveau die 
de mate van Wel-Zijn verhindert waar je om vraagt, accep-
teer je net als de meeste mensen wellicht een bepaald niveau 
van negatieve emotie en heb je niet het gevoel dat je daar iets 
aan moet doen. Zelfs als ze schrikken van de mate van nega-
tieve emotie of stress die ze ervaren, weten de meeste mensen 
niet wat ze ermee aan moeten, want ze geloven dat ze reage-
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ren op omstandigheden waarover ze geen controle hebben. 
En aangezien ze geen controle hebben over die onprettige 
omstandigheden, denken ze dat ze ook niet in staat zijn om 
te veranderen hoe ze zich voelen.

We willen dat je begrijpt dat je emoties een reactie zijn op 
je focus. Onder alle omstandigheden kun je gedachten vin-
den die net wat beter of slechter voelen, en als je telkens kiest 
voor de iets beter voelende gedachten, zorgt de Wet van Aan-
trekkingskracht ervoor dat je leven mooier wordt. De sleutel 
tot het bereiken en in stand houden van een fysieke toestand van 
welzijn is zo snel mogelijk ingrijpen als er sprake is van inner-
lijke disharmonie. Het is veel gemakkelijker om je gedachten in 
dit beginstadium bij te sturen dan nadat de Wet van Aantrek-
kingskracht heeft gereageerd op chronische negatieve gedachten 
en voor ernstigere negatieve ervaringen heeft gezorgd.

Als je de beslissing neemt om niet in een negatieve emotie 
te blijven hangen – en tegelijkertijd erkent dat het volledig 
jouw verantwoordelijkheid is om je aandacht bij te sturen 
zodat je je beter voelt in plaats van dat je aan iemand anders 
vraagt om zijn of haar gedrag te veranderen of verlangt dat 
een omstandigheid verandert, zodat jij je beter kunt voelen 
– zul je niet alleen zeer gezond zijn, maar ook vreugdevol. 
Vreugde, appreciatie, liefde en gezondheid zijn allemaal syno-
niemen van elkaar. Rancune, jaloezie, depressie, boosheid en 
ziekte zijn ook synoniemen.

Zijn artritis en de ziekte van Alzheimer te genezen?

Jerry: Kunnen de knokige gewrichten die door artritis 
worden veroorzaakt, of het geheugenverlies dat door de ziek-
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te van Alzheimer wordt veroorzaakt, genezen? Is het moge-
lijk om van dat soort ziekten te genezen, ongeacht je leeftijd?

Abraham: De toestand waarin je fysieke lichaam ver-
keert zegt iets over de balans van je gedachten, dus als je 
je gedachten verandert, moet die toestand ook veranderen. 
De enige reden waarom sommige ziekten zo volhardend en 
onveranderlijk lijken te zijn is dat je gedachten vaak zo vol-
hardend en onveranderlijk lijken te zijn.

De meeste mensen leren hun contraproductieve gedach-
ten op basis van ‘waarheden’ die ze van anderen hebben ge-
zien of overgenomen. Als ze koppig aan die gedachtepatronen 
vasthouden (die hen niet dienen), ervaren ze de gevolgen van 
die gedachten. En dan is er sprake van een onprettige vicieu-
ze cirkel, waarbij ze denken aan ongewenste dingen (dingen 
die ze echt niet willen). Door dat te doen voorkomen ze als 
gevolg van de Wet van Aantrekkingskracht dat gewenste din-
gen op hun pad komen. Vervolgens richten ze hun aandacht 
nog sterker op die ongewenste dingen, waardoor er ook nog 
meer ongewenste dingen op hun pad komen.

Je kunt elke ervaring veranderen, maar dan moet je wel 
anders naar de wereld gaan kijken. Je moet het verhaal gaan 
vertellen zoals jij het wilt in plaats van zoals het is. Als je je ge-
dachten en gesprekken kiest op basis van hoe ze voelen als je 
ze denkt of uitspreekt, dan straal je doelbewust bepaalde tril-
lingen uit. Jullie zijn Wezens van Trilling, of je dat nu weet 
of niet, en de Wet van Aantrekkingskracht reageert altijd op 
de trillingen die je uitzendt.
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Jerry: Kunnen bepaalde stoffen, zoals alcohol, nicotine 
of cocaïne, het lichaam negatief beïnvloeden?

Abraham: Je fysieke gezondheid wordt veel sterker beïnvloed 
door je trilling dan door de dingen die je in je lichaam stopt. En 
nog belangrijker voor je vraag is het feit dat als je bent afgestemd 
op je Innerlijk Wezen, je niet de neiging hebt om stoffen tot je 
te nemen die je uit balans halen. Vrijwel zonder uitzondering 
komt het zoeken naar dergelijke stoffen voort uit een minder 
sterke afstemming op je Bron. De impuls om zulke stoffen in 
je lichaam te stoppen komt voort uit een verlangen om de leegte 
op te vullen die ontstaat doordat je niet op je Innerlijk Wezen 
bent afgestemd.

Zijn beweging en voeding belangrijk voor je gezondheid?

Jerry: Zijn goede voeding en meer beweging goed voor 
de gezondheid?

Abraham: Het is je wellicht opgevallen dat er mensen 
zijn die heel bewust met voeding en beweging omgaan en 
die fysiek duidelijk gezond zijn. Maar er zijn ook mensen die 
hun uiterste best lijken te doen met betrekking tot voeding 
en beweging, maar die desondanks al jaren worstelen om 
hun fysieke gezondheid in stand te houden. Wat je doet is 
veel minder belangrijk dan wat je denkt, hoe je je voelt, je 
trillingsbalans of het verhaal dat je vertelt.

Als je de tijd neemt om qua trilling in balans te zijn, levert 
je fysieke inspanning fantastische resultaten op, maar als je er 
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niet eerst voor zorgt dat die balans in orde is, kun je dingen doen 
tot je een ons weegt, maar dat zal nooit genoeg zijn om die niet 
afgestemde Energie te compenseren. Als je afgestemd bent op je 
Innerlijk Wezen, voel je je geïnspireerd tot gezond gedrag, net 
zoals je geïnspireerd bent tot schadelijk gedrag als je niet op je 
Innerlijk Wezen bent afgestemd.

Jerry: Ik herinner me een uitspraak van Winston 
Churchill. (Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog de Brit-
se premier.) Hij zei: ‘Ik ren nooit als ik kan lopen en ik loop 
nooit als ik kan staan, ik sta nooit als ik kan zitten en ik zit 
nooit als ik kan gaan liggen,’ en hij rookte altijd een dikke 
sigaar. Hij werd 90 jaar oud en voor zover ik weet verkeerde 
hij in goede gezondheid. Maar zijn levensstijl was nu niet 
bepaald wat wij tegenwoordig gezond zouden noemen. Was 
het dan puur een kwestie van geloof of overtuigingen?

Abraham: (Al zo vroeg sterven? (Gekscherend)) De re-
den waarom zoveel mensen verward zijn over hoe je gezond 
moet leven is dat ze het alleen over gedrag hebben en niet 
over wat je denkt, je emoties en het verhaal dat je vertelt.

Wat als een gezond persoon bijna altijd moe is?

Jerry: Als iemand gezond lijkt te zijn maar meestal moe 
is of zich lusteloos voelt, wat zou u voorstellen als oplossing?

Abraham: Mensen verwijzen vaak naar die toestand van 
vermoeidheid of lusteloosheid als een toestand van weinig 
energie, en dat is een goede manier om het te omschrijven. 
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Hoewel je jezelf niet kunt afsnijden van je Energiebron, voel 
je weerstand of weinig energie als je dingen denkt die niet in 
overeenstemming zijn met die bron. Hoe je je voelt heeft altijd 
te maken met de mate waarin je op je Bron bent afgestemd. 
Zonder uitzondering.

Als je het verhaal vertelt over wat je wilt (het verhaal dat 
de Bron in je altijd vertelt), voel je je gelukkig en energiek. 
Het gevoel dat je weinig energie hebt is altijd het gevolg van 
het vertellen van een ander verhaal dan dat het verruimde, 
Bronenergie-deel van je vertelt. Als je een verhaal vertelt dat 
gericht is op de positieve aspecten van je leven, voel je je 
energiek. Als je een verhaal vertelt dat gericht is op de nega-
tieve aspecten, voel je je futloos. Als je je aandacht richt op 
de afwezigheid van iets dat je wilt ervaren, voel je negatieve 
emotie. Als je een verbeterde toestand visualiseert, voel je 
positieve emotie. Hoe je je voelt heeft altijd te maken met de 
relatie tussen waar je je aandacht aan besteedt en je werkelijke 
verlangen. Als je nadenkt over wat gewenst is, voel je je ver-
sterkt, krachtig en geïnspireerd.

Wat is de belangrijkste oorzaak van ziekte?

Jerry: Kunt u in eenvoudige bewoordingen uitleggen wat 
de belangrijkste oorzaak van ziekte is?

Abraham: Ziekte wordt veroorzaakt doordat je aan on-
gewenste dingen denkt, negatieve emoties voelt maar die ne-
geert, en je aandacht blijft richten op ongewenste dingen, 
waardoor de negatieve emotie steeds sterker wordt, maar je 
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negeert deze nog steeds en je blijft je aandacht richten op het 
ongewenste... tot je als gevolg van de Wet van Aantrekkings-
kracht nog meer negatieve gedachten en ervaringen aantrekt. 
Er ontstaat ziekte als je de vroege, subtiele signalen negeert van 
het niet afgestemd zijn op je Innerlijk Wezen. Die signalen heb-
ben de vorm van emoties.

Als je een negatieve emotie voelt en je doet niets aan je 
gedachten, waardoor je het ongemak van die negatieve emo-
tie niet meer zo sterk zou voelen, wordt die negatieve emotie 
altijd groter, tot zij uiteindelijk een fysieke gewaarwording 
wordt, en daarna fysieke aftakeling. De ziekte is echter slechts 
een indicatie van je trilling, en als je je trilling verandert, ver-
andert ook de indicator, want die past zich aan je nieuwe tril-
ling aan. Ziekte is niets anders dan een fysieke indicator van 
Energie die uit balans is.

Veel mensen die ziek zijn, zijn het niet eens met onze uit-
leg over de oorzaak van een ziekte, namelijk dat de Wet van 
Aantrekkingskracht reageert op hun gedachten. Ze zeggen 
dan dat ze nooit over die specifieke ziekte hebben nagedacht. 
Maar ziekte ontstaat niet doordat je over die ziekte nadenkt 
of over welke ziekte dan ook. Ziekte is een overdreven indi-
cator van negatieve gedachten die begonnen als een subtiele in-
dicator van negatieve emotie en steeds sterker werden naarmate 
de negatieve gedachten langer in stand werden gehouden. Een 
negatieve gedachte is een vorm van weerstand, ongeacht het on-
derwerp waaraan de negatieve gedachte is gerelateerd. Dat is de 
reden waarom er telkens nieuwe ziekten bij komen. Totdat de 
daadwerkelijke oorzaak van de ziekte wordt aangepakt, zal er 
nooit een definitieve genezing mogelijk zijn.

Op dit moment kun je in principe elke ziekte in je lichaam 
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krijgen, maar je hebt ook het potentieel voor een perfecte ge-
zondheidstoestand in je lichaam. Je trekt een van beide aan, of 
een mengeling, afhankelijk van wat je denkt.

Jerry: Dus met andere woorden is er vanuit uw perspec-
tief geen fysieke oorzaak van ziekte? Het draait allemaal om 
gedachten?

Abraham: We begrijpen je drang om geloof te hechten 
aan actie of aan gedrag in een poging om oorzaken te ach-
terhalen. Als je uitlegt waar water vandaan komt, heb je ge-
lijk als je de kraan aanwijst als bron van het water dat in je 
gootsteen terechtkomt. Maar er zit veel meer achter de vraag 
‘waar het water vandaan komt’ dan alleen de kraan. Zo zit 
er ook veel meer achter de vraag wat de oorzaak van gezond-
heid of ziekte is. Gezondheid of ziekte zijn symptomen van wat 
je denkt, en de balans tussen je gedachten manifesteert zich via 
de weg van de minste weerstand, op dezelfde manier als water 
van een berg af stroomt.

Een voorbeeld van mijn ‘oude’ verhaal over mijn fysieke 
gezondheid

Ik voel symptomen in mijn lichaam die me zorgen 
baren. Naarmate ik ouder word, voel ik me minder 
sterk, minder stabiel, minder gezond en minder zeker. 
Ik maak me zorgen over hoe het met mijn gezondheid 
zal gaan. Ik heb mijn best gedaan om zo goed moge-
lijk voor mezelf te zorgen, maar ik heb niet het idee 
dat het veel heeft geholpen. Het zal wel normaal zijn 
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dat ik me steeds slechter ga voelen. Ik heb het ook 
bij mijn ouders zien gebeuren, dus ik maak me echt 
zorgen over mijn gezondheid.

Een voorbeeld van mijn ‘nieuwe’ verhaal over mijn 
fysieke gezondheid 

Mijn lichaam reageert op mijn gedachten over 
mijn lijf en op mijn gedachten over alles waarover ik 
denk. Hoe beter mijn gedachten voelen, hoe meer 
ik mijn persoonlijke Wel-Zijn toelaat.

Ik vind het prettig om te weten dat er een ver-
band bestaat tussen hoe ik me voel en mijn chro-
nische gedachten en hoe die gedachten voelden 
toen ik ze had. Ik vind het prettig om te weten dat 
die gevoelens bedoeld zijn om mij te helpen bij het 
kiezen van gedachten die beter voelen, die op hun 
beurt een lichaam produceren dat beter voelt. Mijn 
lichaam reageert zeer sterk op mijn gedachten, en 
dat is heel goed om te weten.

Ik word steeds beter in het kiezen van mijn ge-
dachten. Ongeacht de toestand waarin ik verkeer, 
ik heb altijd de kracht om die toestand te verande-
ren. Mijn fysieke gezondheid is slechts een indica-
tie van mijn chronische gedachten. Over beide heb 
ik controle.
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Een fysiek lichaam is iets fantastisch. Het be-
gon als een hoopje cellen en groeide uiteindelijk uit 
tot dit volledig tot wasdom gekomen menselijk li-
chaam. Ik ben onder de indruk van de stabiliteit 
van het menselijk lichaam en de intelligentie van de 
cellen waaruit het menselijk lichaam bestaat, ter-
wijl ik zie hoe mijn lichaam zoveel belangrijke func-
ties uitvoert zonder dat ik me daar bewust mee 
hoef te bemoeien.

Ik vind het prettig dat het niet mijn bewuste 
verantwoordelijkheid is om het bloed door mijn 
aderen of de lucht door mijn longen te laten stro-
men. Ik vind het prettig dat mijn lichaam weet hoe 
het dat moet doen en dat het dit zo goed doet. Het 
menselijk lichaam is verbazingwekkend: een intel-
ligent, flexibel, duurzaam, veerkrachtig, ziend, ho-
rend, ruikend, proevend en aanrakend ding.

Mijn lichaam dient mij op een geweldige ma-
nier. Ik vind het fantastisch om het leven via mijn 
fysieke lichaam te verkennen. Ik geniet van mijn 
uithoudingsvermogen en lenigheid. Ik vind het leuk 
om in mijn lichaam te leven.

Ik ben zo blij met mijn ogen die deze wereld 
kunnen zien, dat ik dingen dicht bij mij en ver van 
mij vandaan kan zien, dat ik vormen en kleuren kan 
onderscheiden met een levendige perceptie van 
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diepte en afstand. Ik geniet van het vermogen van 
mijn lichaam om te horen en ruiken en proeven en 
voelen. Ik houd van de tactiele, sensuele aspecten 
van deze planeet en mijn leven in mijn fantastische 
lichaam.

Ik voel waardering en fascinatie voor het zelf-
helend vermogen van mijn lichaam als ik zie hoe 
wonden met nieuwe huid bedekt worden, en als 
ik hernieuwde veerkracht ontdek als mijn lichaam 
met trauma’s wordt geconfronteerd.

Ik ben me zeer bewust van de flexibiliteit van 
mijn lichaam, de behendigheid van mijn vingers en 
de directe respons die mijn spieren laten zien op 
alles wat ik doe.

Ik vind het prettig dat ik begrijp dat mijn li-
chaam weet hoe het gezond moet zijn en altijd in 
de richting van gezondheid gaat, en dat als ik niet 
in de weg sta met mijn negatieve gedachten, ge-
zondheid altijd zegeviert.

Ik vind het fantastisch om de waarde van mijn 
emoties te begrijpen, en ik begrijp dat ik het ver-
mogen heb om fysieke gezondheid te bereiken en 
in stand te houden omdat ik het vermogen heb om 
positieve gedachten te vinden en in stand te hou-
den.

Zelfs als dingen in mijn lichaam niet optimaal 
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zijn, ben ik me ervan bewust dat er veel meer din-
gen wel werken zoals ze moeten werken, en dat 
de aspecten van Wel-Zijn van mijn lichaam over-
heersen.

En boven alles houd ik van de snelle reactie van 
mijn lichaam op mijn aandacht en intenties. Ik vind 
het fantastisch om de Verbinding tussen mijn li-
chaam, geest en spirit te begrijpen, en de krachtige 
productieve eigenschappen te kennen van mijn be-
wuste afstemming op de Bron.

Ik vind het fantastisch om in dit lichaam te leven.
Ik voel zoveel waardering voor deze ervaring.
Ik voel me fantastisch.

Er is geen goede of verkeerde manier waarop je je verbe-
terde verhaal kunt vertellen. Het kan over je vroegere, hui-
dige en toekomstige ervaringen gaan. Het enige criterium 
dat van belang is, is dat je je bewust bent van je intentie 
om een versie van je verhaal te vertellen die beter voelt. Als 
je gedurende de dag meerdere goed voelende korte verhalen 
vertelt, verander je je punt van aantrekking. Onthoud dat het 
verhaal dat jij vertelt aan de basis ligt van jouw leven. Vertel 
het dus zoals jij het wilt vertellen.

 



DEEL III

   Een kijk op gezondheid,     
            gewicht en de geest



126

gezondheid: vraag en het is gegeven

Ik wil van een gezond lichaam genieten

Het is enorm waardevol om je lichaam af te stemmen op 
de Bron. Hier bestaan twee redenen voor:

• Ten eerste is er geen onderwerp waarover mensen va-
ker nadenken dan hun eigen lichaam. (Dat is logisch 
want je neemt je lichaam overal mee naartoe.)

• In de tweede plaats is het zo dat elk perspectief of elke 
gedachte die je hebt door de lens van je fysieke li-
chaam stroomt, waardoor je houding ten opzichte van 
vrijwel elk onderwerp wordt beïnvloed door je gevoel 
over je fysieke lichaam.

Doordat de (medische) wetenschap niet zo snel is met het 
herkennen van de Verbinding tussen lichaam en geest, tus-
sen gedachten en wat zich manifesteert en tussen je geestes-
houding en wat er in je leven gebeurt, ontvangen de meeste 
mensen een enorme verscheidenheid aan tegenstrijdig advies 
met betrekking tot hun lichaam. Als de basis van het begrip 
van iets onjuist is, kan geen enkele methode, geen enkel mid-
deltje en geen enkele remedie consequent bewijsbare resultaten 
opleveren. En doordat de afstemming van Energieën voor elk 
individu als gevolg van een verscheidenheid aan factoren anders 
is, zoals overtuigingen, verlangens, verwachtingen en vroegere 
en huidige invloeden, is het geen wonder dat er geen medicijnen 
bestaan die ‘altijd werken’, en is het ook geen wonder dat de 
meeste mensen veel verwarring ervaren met betrekking tot hun 
lichaam.
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Als je probeert informatie te verzamelen en verwerken 
over wat er gebeurt in het lichaam van iemand anders, in 
plaats van dat je je eigen Emotionele Begeleidingssysteem 
gebruikt om erachter te komen hoe het zit met jouw huidige 
afstemming op de Bronenergie, zou je dat kunnen vergelij-
ken met het gebruik van een routekaart van een ander land 
om de weg in je eigen land te vinden. Die informatie is niet 
op jouw huidige locatie van toepassing.

Je hebt zoveel informatie gekregen die in tegenspraak is 
met wat wij weten (en ook met de Wetten van het Univer-
sum) dat we heel blij zijn dat we met jullie over jullie en jullie 
lichaam kunnen praten in relatie tot het grotere geheel. We 
willen jullie helpen bij het ontwikkelen van jullie begrip van 
hoe je een gezond mens kunt zijn die fysiek fit is, die eruitziet 
zoals je eruit wilt zien (heel in de zin van lichaam, geest en 
spirit). Als je je geest gebruikt om je gedachten doelbewust 
te sturen, zodat ze zijn afgestemd op de gedachten van je In-
nerlijk Wezen (of spirit), is je fysieke lichaam het gemanifes-
teerde bewijs van die afstemming.

Ik wil mijn verlangens en ervaringen op elkaar afstem-
men

Het is niet mogelijk om je lichaam in een toestand van 
perfecte gezondheid te brengen door alleen maar te denken 
aan de fysieke aspecten van je wezen en vervolgens met je 
fysieke lichaam een bepaalde activiteit uit te voeren. Zonder 
begrip van de Verbinding tussen de fysieke jij en de Niet-Fy-
sieke Innerlijke Jij op trillingsniveau kan er geen consequent 
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begrip of consequente controle zijn. Met andere woorden, 
hoewel het voor jou kan voelen dat de weg naar een goed 
voelend, er goed uitziend lichaam het resultaat is van je ge-
drag in termen van voedselinname en activiteit, gaat het veel 
meer om je afstemming op trillingsniveau tussen de fysieke 
en Niet-Fysieke aspecten van je wezen.

Als je de totaliteit van je Wezen eenmaal accepteert en 
je zet je afstemming bovenaan je prioriteitenlijstje, dan ben 
je goed op weg om je gewenste fysieke lichaam te bereiken 
en in stand te houden. Maar als je de omstandigheden van 
andere mensen, ervaringen van anderen of meningen van 
anderen gebruikt als graadmeter voor je gezondheid, heb je 
geen controle over de toestand van je eigen fysieke lichaam. 
Met andere woorden, als je streeft naar een fysieke standaard 
op basis van een vergelijking met de ervaringen van anderen 
in plaats van dat je streeft naar de persoonlijke afstemming 
tussen jou en Jou, zul je nooit de sleutel ontdekken waarmee 
je de controle over je eigen lichaam hebt.

Ik hoef mijn lichaam niet met dat van anderen te verge-
lijken

We willen graag dat je begrijpt dat er niet een zijnstoe-
stand is die de enige juiste is, of zelfs de meest gewenste, 
want er is een grote variatie aan toestanden waarin fysieke 
lichamen kunnen verkeren en die jullie ook wilden hebben 
toen jullie incarneerden. Als jullie allemaal hetzelfde hadden 
willen zijn, zouden veel meer mensen hetzelfde zijn, maar 
dat is niet zo. Jullie zijn in allerlei soorten en maten, en met 
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jullie eigen mate van flexibiliteit en behendigheid geïncar-
neerd. Sommige mensen zijn sterker, anderen zijn flexibeler... 
Er is een enorme variatie aan mensen, waardoor er allerlei 
verschillen zijn die zeer voordelig zijn voor het geheel. Jullie 
zijn in al jullie verscheidenheid geïncarneerd om meer even-
wicht in deze tijd en op deze plek te brengen.

We willen jullie aanmoedigen om niet naar jezelf te kij-
ken met de intentie om erachter te komen wat er ontbreekt, 
wat de meesten van jullie wel doen, maar om naar de voor-
delen te kijken van wat jullie zijn. Met andere woorden, als 
je je fysieke lichaam beoordeelt of analyseert, besteed dan 
voornamelijk tijd aan het zoeken naar de voordelen die je 
lichaam niet alleen voor jou heeft, maar voor het evenwicht 
van Al-wat-is.

Jerry: Ik herinner me dat toen ik op een trapeze werkte 
(bij het circus), ik te zwaar was voor wat ze een ‘vlieger’ noem-
den, en ik was te licht voor wat ze een ‘vanger’ noemden. Dus 
de trapeze was niet de plek om me prettig te voelen, tenzij we 
een zwaardere vanger of een lichtere vlieger zouden vinden, 
om het maar even zo te zeggen. Dus ik was nog steeds een 
trapezeacrobaat, maar ik voerde een act op waarbij niemand 
mij hoefde te vangen en ik niemand hoefde te vangen. Ik zag 
mezelf echter niet als iemand die iets tekortkwam, want ik 
vond niet dat ik zwaarder of lichter moest zijn. Ik vond ge-
woon iets wat ik leuk vond om te doen en wat me nog steeds 
hetzelfde algemene gevoel gaf van het optreden als trapeze-
acrobaat. 

Abraham: Mooi. Dat is fantastisch.
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Wat als ik mezelf als perfect zou zien?

Jerry: Zouden we niet ook zo naar ons gewicht, onze 
geestelijke vermogens of talenten kunnen kijken? Zou ieder-
een zichzelf als perfect kunnen zien?

Abraham: We moedigen jullie niet aan om naar jullie 
huidige toestand te kijken en die als ‘perfect’ te betitelen, 
want je zult altijd streven naar iets wat boven wat-is uitstijgt. 
Maar als je aspecten van je huidige ervaring vindt die goed 
voelen als je je aandacht erop richt, stem je af op het perspec-
tief van je Innerlijk Wezen, dat altijd is gericht op je Wel-Zijn. 
We moedigen je aan om qua gevoel een afstemming te vinden 
tussen jouw gedachten over je lichaam en de gedachten van je 
Innerlijk Wezen over je lichaam, in plaats van dat je de toe-
stand van je lichaam probeert aan te passen aan de toestand van 
de lichamen die je om je heen ziet.

Weerstand tegen iets wat ongewenst is, trekt meer van 
het ongewenste aan

Abraham: Als je begrijpt dat je creëert door wat je denkt 
in plaats van wat je doet, vervul je veel meer van je verlan-
gens, en met veel minder inspanning. En als je niet zo wor-
stelt, beleef je er ook veel meer plezier aan. In elk moment 
waarop je wakker bent, heb je gedachten, dus heb je er heel 
veel aan als die gedachten positief zijn en goed voelen.

Je bent in een maatschappij geboren die je zo gauw je 
werd geboren begon te waarschuwen voor ongewenste din-
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gen. Na verloop van tijd ben je daardoor waakzaam gewor-
den. Jullie strijden tegen drugs, aids en kanker. De meeste 
mensen geloven echt dat ze iets moeten overwinnen wat ze 
niet willen om te krijgen wat ze wel willen, dus geven jullie 
zoveel aandacht aan het weerstand bieden tegen wat je niet 
wilt. Maar als je de Wet van Aantrekkingskracht zou zien 
zoals wij hem zien – als je zou kunnen accepteren dat jullie 
gedachten een aantrekkende kracht hebben – dan zouden 
jullie begrijpen dat die aanpak niet productief is.

Als je zegt: ‘Ik ben ziek en ik wil niet ziek zijn, dus ga ik 
deze ziekte overwinnen, ik ga dat en dat doen om deze ziekte 
te overwinnen,’ houd je vanuit je behoedzaamheid, agressivi-
teit, defensiviteit en negatieve emotie de ziekte in stand.

Mijn aandacht voor gebrek trekt meer gebrek aan

Abraham: Elk onderwerp bestaat eigenlijk uit twee on-
derwerpen: het onderwerp van wat je wilt, en het onderwerp 
van de afwezigheid van wat je wilt. Met betrekking tot je li-
chaam is het zo dat aangezien elke gedachte die je hebt wordt 
gefilterd door het perspectief van dit lichaam, en dit lichaam 
niet voelt zoals je graag zou willen, of er niet uitziet zoals je 
graag zou willen, het heel natuurlijk is dat een groot aantal 
van je gedachten (een onevenwichtig deel van je gedachten) 
vooral gericht is op de afwezigheid van wat je wilt in plaats 
van op wat je echt wilt.

Doordat je op de afwezigheid ervan focust, trek je daar 
meer van aan, en dat is de reden waarom de meeste diëten 
niet werken. Je bent je bewust van je vet – je bent je ervan 
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bewust dat je lichaam er niet uitziet zoals je graag zou wil-
len – dus als het zo erg wordt dat je er niet meer tegen kunt 
(ofwel vanuit je eigen perspectief of doordat andere mensen 
afkeurend naar je kijken), zeg je: ‘Ik kan deze negativiteit 
niet meer aan. Ik ga op dieet en ik zorg ervoor dat alles wat 
ik niet wil, verdwijnt.’ Niettemin richt je je aandacht dan op 
datgene wat je niet wilt, dus houd je het vast. De manier om 
te komen waar je wilt zijn, is je volledige aandacht richten op 
wat je wel wilt, niet op wat je niet wilt.

Als je angstzaadjes plant, kweek je alleen maar meer 
angst

Jerry: Een goede vriend van mij, mijn leermeester in de 
zakenwereld, deed als vrijwilliger mee aan een medische stu-
die. Hij zei dat hoewel hij een goede gezondheid had, hij 
bereid was om mee te doen als anderen er baat bij zouden 
kunnen hebben, omdat zoveel mannen van zijn leeftijd in 
die regio aan een bepaalde ziekte overleden. Binnen enkele 
weken kregen we een bericht van hem waarin hij zei dat die 
ziekte ook bij hem was vastgesteld. Heeft hij die ziekte in zijn 
lichaam gecreëerd alleen maar door er op te focussen?

Abraham: Het was zijn aandacht ervoor. Met andere 
woorden, het was zijn intentie om van waarde voor andere 
mensen te zijn. Zodoende liet hij toe dat ze hem onderzoch-
ten, aan hem frutselden en van alle kanten bekeken. Hier-
door ontving hij voldoende stimulans om te denken dat hij 
die ziekte ook zou kunnen krijgen. Sterker nog, hij dacht niet 
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alleen aan de mogelijkheid, maar aan de waarschijnlijkheid. 
Ze plantten het zaadje van waarschijnlijkheid in hem en door 
het onderzoeken, frutselen en bekijken reageerde zijn lichaam 
op wat toen de balans van zijn gedachten was.

Het is een prachtig voorbeeld, want die ziekte was niet 
actief in hem tot zijn aandacht voor de ziekte in hem actief 
was, maar toen de aandacht voor de ziekte eenmaal in hem 
actief was, reageerde zijn lichaam dienovereenkomstig.

Het potentieel voor gezondheid en ziekte zit altijd in je. De 
gedachten die je kiest bepalen welke van de twee je ervaart en 
in welke mate.

Trekt aandacht voor ziekte altijd de ziekte aan?

Jerry: Hoe ver kunnen we gaan met het spelen met deze 
gedachten over ziekte? Als iemand bijvoorbeeld op tv een 
aanbieding ziet voor een gratis onderzoek van een bepaald 
deel van zijn of haar lichaam, en hij of zij zegt: ‘Ik denk dat 
ik dat ga doen, ik voel me goed, maar waarom niet, het is 
toch gratis?’, hoe groter is dan de kans dat dit leidt tot waar u 
het over heeft: een stimulans om bepaalde gedachten te heb-
ben en uiteindelijk een ongewenst resultaat?

Abraham: Bijna honderd procent. Als gevolg van de aan-
dacht voor ziekte in jullie maatschappij zijn er zoveel mensen 
ziek. Ondanks alle medische technologie – alle hulpmidde-
len, en alle ontdekkingen – zijn er tegenwoordig meer men-
sen ernstig ziek dan ooit tevoren. De prevalentie van zoveel 
ernstige ziekten is voornamelijk het gevolg van jullie aan-
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dacht voor ziekte.
Je zei: ‘Hoe ver kunnen we gaan?’ Wij zeggen dan: je bent 

heel kieskeurig over wat je eet, welke kleding je draagt en in 
welke auto je rijdt, maar niet zo kieskeurig over wat je denkt. 
Wij willen jullie graag aanmoedigen om ook kieskeurig te zijn 
met betrekking tot wat je denkt. Zorg ervoor dat je gedachten in 
harmonie zijn met wat je wilt. Denk aan gezondheid, niet aan 
het gebrek eraan. Denk aan hoe je wilt zijn in plaats van hoe je 
niet wilt zijn.

Jullie ziekten ontstaan niet alleen en worden niet alleen 
in stand gehouden door jullie negatieve aandacht voor ziek-
te. Vergeet niet dat ziekte voortkomt uit jullie gevoelens van 
kwetsbaarheid en behoedzaamheid. Train je gedachten over 
alle onderwerpen (dus niet alleen over je fysieke gezondheid) 
in de richting van wat je wilt. Als je een verbeterde emotione-
le toestand tot stand brengt, is je fysieke welzijn verzekerd.

Is mijn aandacht voornamelijk gericht op Wel-Zijn?

Jerry: Een andere dierbare vriendin van ons heeft on-
langs een extra kamer bij haar huis gebouwd, zodat haar 
schoonmoeder, die hard aan het achteruitgaan was, bij haar 
kon wonen. Haar schoonmoeder praatte bijna voortdurend 
over hoe slecht ze zich voelde, hoe slecht haar gezondheid 
was, hoe ongelukkig ze was en over allerlei operaties.

Op een dag kwam de moeder van onze vriendin, die 85 
jaar oud was, voor de feestdagen logeren. Zij had nog nooit 
in het ziekenhuis gelegen, maar nadat ze een week in het ge-
zelschap van deze andere dame was geweest – die de hele tijd 
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over ziek zijn praatte – ging haar gezondheid ook drastisch 
achteruit. Ze moest naar het ziekenhuis en werd vervolgens 
in een verpleegtehuis geplaatst. Kan iemands gezondheid zo 
drastisch achteruitgaan doordat hij of zij een paar dagen ne-
gatief beïnvloed is geweest?

Abraham: Het potentieel voor ziekte of gezondheid zit 
voortdurend in jullie. Als je je aandacht op iets richt, zet je de 
manifestatie van de essentie ervan in gang. Gedachten zijn zeer 
krachtig.

Hoewel het niet noodzakelijk is, hebben de meeste men-
sen die de leeftijd van 85 bereiken een aanzienlijke negatieve 
invloed met betrekking tot hun fysieke lichaam ontvangen. 
Jullie worden voortdurend gebombardeerd met gedachten 
over een aftakelende gezondheid: de noodzaak om een ziek-
tekostenverzekering af te sluiten, de noodzaak om een uit-
vaartverzekering af te sluiten, de noodzaak om je testament 
op orde te hebben ter voorbereiding op je dood, enzovoort. 
Dus deze vrouw ontving niet voor het eerst een negatieve 
invloed over haar fysieke welzijn van die andere vrouw.

Maar doordat ze al een beetje onstabiel was met betrek-
king tot haar eigen levensduur, zorgde de intensiteit van wat 
die andere vrouw allemaal zei – en de reacties die ze bij an-
dere mensen om haar heen bemerkte – ervoor dat ze zoveel 
nadacht over ziekte dat ze zelf negatieve symptomen ervoer. 
In die intense omgeving richtte ze haar aandacht extra op 
haar eigen symptomen, die daardoor nog sneller aan de op-
pervlakte kwamen.

Als je iemand tegenkomt die je gedachten zodanig stimu-
leren dat je vooral over ziekte nadenkt in plaats van over ge-
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zondheid, vooral over de afwezigheid van Wel-Zijn in plaats 
van de aanwezigheid ervan, waarbij je je kwetsbaar of de-
fensief of zelfs boos voelt, beginnen de cellen van je lichaam 
te reageren op je gedachten. En ja, het is mogelijk dat dit 
negatieve proces binnen enkele weken, of zelfs dagen of uren 
in gang wordt gezet. Alles wat je ervaart is het resultaat van je 
gedachten, zonder uitzondering.

De fysieke symptomen van andere mensen hoeven niet 
mijn ervaring te zijn

Abraham: Als je fysiek bewijs om je heen ziet, lijkt dat 
fysieke bewijs reëler te zijn dan een gedachte. Je zegt dan din-
gen zoals: ‘Abraham, dit is echt, dit is niet slechts een gedach-
te,’ alsof datgene wat werkelijk echt is, en een gedachte, twee 
verschillende dingen zijn. Maar wij willen je erop wijzen dat 
het Universum geen onderscheid maakt tussen de gedachten 
met betrekking tot de huidige realiteit en gedachten met be-
trekking tot een voorgestelde realiteit. Het Universum en de 
Wet van Aantrekkingskracht reageren eenvoudigweg op je 
gedachten, of ze nu met de werkelijkheid te maken hebben 
of niet en of ze nu je huidige gedachten zijn of gedachten die 
je je herinnert. Wat je als bewijs om je heen ziet is niets meer 
dan de manifestatie van iemands gedachten, en er is geen reden 
om je bang te laten maken of je kwetsbaar te voelen door wat 
anderen met hun gedachten creëren.

Er bestaat niet zoiets als een onveranderlijke omstandigheid. 
Er is geen enkele fysieke situatie, ongeacht de mate van afta-
keling, waarin je geen gezondheid kunt ontvangen. Maar het 
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vereist een begrip van de Wet van Aantrekkingskracht, de stu-
ring in de vorm van emoties, en een bereidheid om je aandacht 
doelbewust te richten op dingen die je een goed gevoel geven. Als 
je zou kunnen begrijpen dat je lichaam reageert op wat je denkt, 
en als je in staat was om alleen gewenste gedachten te hebben, 
zouden jullie allemaal gezond zijn.

Hoe kan ik andere mensen beïnvloeden zodat ze gezond 
blijven?

Jerry: Wat is het beste dat we kunnen doen om gezond 
te blijven of weer gezond te worden of om andere mensen te 
beïnvloeden zodat zij een perfecte gezondheid verkrijgen?

Abraham: In wezen zijn gezond worden en gezond blij-
ven hetzelfde proces: Richt je aandacht op meer dingen die 
je een goed gevoel geven. Het grootste verschil tussen gezond 
worden en gezond blijven is dat het gemakkelijker is om po-
sitieve gedachten te hebben als je je goed voelt dan wanneer 
je je niet goed voelt, dus gezond blijven is veel gemakkelijker 
dan gezond worden. De beste manier om andere mensen te 
beïnvloeden zodat ze gezond worden of blijven is door het zelf te 
leven. De beste manier om anderen zodanig te beïnvloeden dat 
ze ziek worden, is zelf ziek worden.

Wij begrijpen dat voor mensen die nu ergens in zitten 
waar ze niet in willen zitten, het heel simplistisch klinkt als 
we zeggen dat je alleen maar een gedachte hoeft te hebben die 
beter voelt dan je huidige gedachte. Maar het is onze absolute 
belofte aan jullie dat als je vastbesloten bent om verbetering 
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te brengen in hoe je je voelt door doelbewust gedachten te 
kiezen die je een beter gevoel geven, je direct verbetering ziet 
in wat je dwarszit.

Ik ontspan en slaap mezelf naar Wel-Zijn

Abraham: Je natuurlijk staat is absoluut Wel-Zijn. Je 
hoeft ziekte niet te bestrijden. Ontspan je gewoon in je ge-
zondheid. Ga ‘s avonds lekker slapen en voel het comfort 
van het bed waarop je ligt. Merk op hoe groot het bed is. 
Voel het kussen onder je nek. Voel de stof op je huid. Richt 
je aandacht op dingen die goed voelen, want op elk moment 
waarop je aan dingen kunt denken die je een goed gevoel 
geven, knijp je de brandstoftoevoer naar die ziekte af. Op het 
moment dat je denkt aan iets wat je een goed gevoel geeft, stop je 
het voortschrijden van de ziekte. En op elk moment dat je aan 
de ziekte denkt, wakker je het vuur van de ziekte extra aan.

Als je in staat bent om vijf seconden aan iets te denken 
dat je een goed gevoel geeft, wordt de ziekte vijf seconden 
lang niet gevoed. Als je dat tien seconden kunt, wordt de 
ziekte tien seconden niet gevoed. Als je denkt aan hoe goed 
je je nu voelt, en als je bedenkt dat je natuurlijke staat een 
staat van gezondheid is, voed je je gezondheid.

Wijzen negatieve emoties op ongezonde gedachten?

Abraham: Als je aan ziekte denkt, ervaar je negatieve 
emoties omdat je gedachten dan totaal niet in harmonie zijn 
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met je diepere weten en dat je niet resoneert met wie-je-wer-
kelijk-bent. De negatieve emotie die je ervaart, in de vorm 
van zorg of boosheid of angst over je ziekte, is de werkelijke 
indicator van het feit dat je de stroom van Energie tussen jou 
en wie-je-werkelijk-bent zeer sterk beperkt.

Je gezondheid komt of blijft als je de volledige stroom 
van Niet-Fysieke Energie vanuit je Innerlijk Wezen toelaat. 
Dus als je denkt ik ben gezond of ik word weer gezond of ik 
ben heel of het is een natuurlijke staat om gezond te zijn, trillen 
die gedachten in harmonie met datgene waarvan je Innerlijk 
Wezen weet dat het waar is, en haal je volledig profijt uit de 
gedachte-Energie die uit je Innerlijk Wezen voortkomt.

Elke gedachte heeft een trilling. Richt je aandacht dus op 
gedachten die je een goed gevoel geven. Die gedachten trekken 
positieve gedachten aan, en weer andere, en weer andere... tot je 
trillingsfrequentie zo hoog wordt dat je Innerlijk Wezen je vol-
ledig kan omhullen. Dan heb je Wel-Zijn bereikt en je fysieke 
lichaam zal daar snel op reageren. Dat kun je echt van ons aan-
nemen. Je kunt dan zelfs tekenen van drastisch herstel zien. Dat 
is een Wetmatigheid.

In welke mate heb ik controle over mijn lichaam?

Jerry: Dit onderwerp is eigenlijk ‘Een kijk op gezond-
heid, gewicht en de geest’: hoe kan ik er komen en blijven? Ik 
zie veel mensen die zich druk maken over hun gewicht en 
hun fysieke en geestelijke gezondheid. En aangezien er zoveel 
aandacht wordt besteed aan ziekte, begrijp ik de zorg van 
deze mensen wel.
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Als kind had ik het geluk dat ik besefte dat ik controle 
over mijn eigen lichaam had. Ik weet nog dat ik ongeveer 
negen jaar oud was en naar een braderie ging, waar twee 
professionele boksers het tegen de bezoekers opnamen. Met 
andere woorden, elke boer kon tegen betaling met die bok-
sers in de ring stappen en als ze zouden winnen, zouden ze 
daar geld voor krijgen. Maar de boeren hadden geen schijn 
van kans....

Ik weet nog dat ik in die kleine canvastent stond die door 
kerosine- of gaslampen werd verlicht, en ik weet nog dat ik 
het licht op de bezwete rug van de professionele boksers zag 
flikkeren. En ik was gefascineerd door het feit dat hun wer-
velkolom bijna verborgen lag tussen twee prachtige spieren 
die van boven naar beneden over zijn rug liepen, terwijl mijn 
wervels uit mijn rug staken, zonder ontwikkelde spieren er-
langs, terwijl die van hen prachtig tussen twee spieren in la-
gen, zodat ik ze niet eens kon zien. Ik keek zo graag naar 
die prachtige rugspieren. Wat ik die dag zag, vond ik fan-
tastisch, en binnen acht jaar zagen mijn rugspieren er ook 
zo uit. Door die ervaring besefte ik dat ik zelf mijn fysieke 
lichaam kan creëren.

Als gevolg van de slechte gezondheid die ik als kind had, 
leerde ik op de een of andere manier controle over mijn eigen 
gezondheid te krijgen. Ik ben een paar keer bij artsen langs 
geweest, maar hun diagnoses en behandelingen waren bijna 
altijd verkeerd. Het duurde dus niet lang voor ik besefte dat 
ik beter bij artsen vandaan kon blijven, want ik kon er geen 
vinden van wie ik zeker wist dat ze het bij het rechte eind 
hadden. Ze hadden het bijna altijd mis, dus besloot ik dat ik 
zelf voor mijn lichaam moest zorgen.
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Maar nog steeds vraag ik me weleens af of mijn lichaam 
het wel volhoudt en hoe het in de toekomst met mijn ge-
zondheid zal gaan. Ben ik in staat om, zoals ik het zeg, deze 
perfecte toestand van gewicht, gezondheid en geest in stand 
te houden? Ik heb het gevoel dat ik dat nu wel kan, maar 
soms vraag ik me af: Kan ik in deze toestand blijven? Daar-
over zou ik het graag willen hebben.

Abraham: Wij waarderen de woorden die je gebruikt, 
want je lichaam en geest zijn altijd met elkaar verbonden. Je 
lichaam reageert voortdurend op je gedachten. Sterker nog, je 
lichaam reageert op niets anders dan je gedachten. Je lichaam 
is de pure weerspiegeling van hoe je denkt. Alleen je gedachten 
zijn van invloed op je lichaam. En het is maar goed dat je op 
jonge leeftijd aan jezelf hebt laten zien dat je enige controle 
over je eigen lichaam had.

Als je bewust de absolute relatie erkent tussen wat je denkt 
en wat je ontvangt, kun je uiteindelijk onder alle omstandig-
heden je eigen ervaring bepalen. Het enige wat je hoeft te 
doen om alleen datgene te krijgen wat je wilt, in tegenstelling 
tot wat je niet wilt, is erkennen dat je de controle die je zoekt 
al hebt, en vervolgens bewust te denken aan dingen die je 
wilt ervaren.

Gedachten aan aftakeling voelen altijd slecht omdat je 
niet wilt aftakelen. Gebruik dus je Begeleidingssysteem en 
kies voor gedachten die goed voelen. Dan is er geen reden 
om je zorgen te maken over het ouder worden. Eigenlijk 
komt het neer op deze beslissing: Ik wil erkennen dat ik de 
enige – en absolute – controle over mijn eigen fysieke lichaam 
heb. Ik erken dat ik het resultaat van mijn gedachten ben.
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Op de dag dat je werd geboren, bezat je kennis (geen 
hoop of verlangen, maar diep begrip) dat je in de basis ab-
solute vrijheid bent, dat je altijd naar vreugde streeft en dat 
het resultaat van je ervaringen groei zou zijn. En je wist dat 
je perfect bent en desondanks op zoek blijft gaan naar nog 
meer perfectie.

Kunnen we met ons bewustzijn nieuw spierweefsel en 
botweefsel aanmaken?

Jerry: Ik heb in mijn vroege jaren doelbewust meer spier-
weefsel gekweekt omdat ik dat wilde, maar kunnen we dat 
ook met botweefsel doen?

Abraham: Ja, dat kan op dezelfde manier. Het verschil is 
dat de huidige overtuiging over de spier er is. Die overtuiging 
is er niet met betrekking tot botweefsel.

Jerry: Dat klopt. Ik heb eens een man gezien die ontzet-
tend veel spiermassa had, en dat wilde ik ook. En omdat 
andere mensen het ook deden, dacht ik dat ik het ook kon. 
Maar met botweefsel heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.

Abraham: De reden waarom veel dingen in jullie maat-
schappij niet sneller veranderen is dat de meeste mensen hun 
aandacht vooral richten op wat-is. Om iets te kunnen veran-
deren, moet je verder kijken dan wat-is.

Het remt je enorm af als je eerst het bewijs van iets moet 
zien voordat je het gelooft, want dat betekent dat je eerst op 
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iemand anders moet wachten die het wel creëert, omdat je het 
dan pas gelooft. Maar als je begrijpt dat het Universum, en de 
Wet van Aantrekkingskracht, net zo snel op je gevisualiseerde 
ideeën reageren als op iets wat je kunt observeren, kun je veel 
sneller nieuwe dingen creëren zonder dat je hoeft te wachten tot 
iemand anders dat eerst doet.

Jerry: Dus de uitdaging zit hem in het ‘pionier’ zijn, de 
eerste die iets doet.

Abraham: Als je een voorloper bent, vereist dat visie en 
positieve verwachtingen, maar daar ligt wel de krachtigste 
stimulans. Als je iets verlangt en je hebt geen enkele twijfel 
over de vraag of je het zult krijgen, is dat de meest bevre-
digende ervaring die je kunt hebben, maar als je iets wilt 
en niet gelooft in je vermogen om het tot stand te brengen, 
voelt dat niet goed. Als je alleen maar nadenkt over wat je 
verlangt, zonder voortdurende tegenstrijdigheden die geken-
merkt worden door twijfel of ongeloof, komt de reactie van 
het Universum op je verlangen zeer snel, en na verloop van 
tijd begin je de kracht van je doelbewuste gedachten te voe-
len. Maar het vasthouden van dat soort ‘zuivere’ gedachten 
vereist oefening. Bovendien moet je minder tijd besteden aan 
het observeren van wat-is, en meer tijd aan het visualiseren 
van wat je graag wilt ervaren. Om het nieuwe, verbeterde 
verhaal over je fysieke ervaring te kunnen vertellen, moet je 
nadenken en praten over de ervaringen die je graag wilt heb-
ben.

Het krachtigste wat je kunt doen – hetgeen wat je meer 
kracht geeft dan fysieke actie – is elke dag je leven visualiseren 
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zoals je het graag wilt hebben. We moedigen jullie aan om dan 
telkens 15 minuten in een rustige omgeving te gaan zitten of 
liggen, waar je je ogen kunt sluiten en je je lichaam, omgeving, 
relaties en leven voor kunt stellen zoals je ze graag hebt.

Wat geweest is, heeft niets te maken met wat zal zijn, en 
wat anderen ervaren heeft niets te maken met wat jij ervaart... 
maar je moet een manier zien te vinden waarop je jezelf van dit 
alles kunt scheiden – van het verleden en van anderen – om te 
kunnen zijn wie jij wilt zijn.

Wat als je verlangen sterker is dan je overtuiging?

Jerry: Mensen lopen al duizenden jaren hard, maar voor-
dat Roger Bannister op het toneel verscheen, had nog nie-
mand de mijl onder de vier minuten gelopen. En toen hij dat 
eenmaal had gedaan, lukte het opeens een heleboel andere 
atleten ook.

Abraham: Als mensen zich door het feit dat iemand an-
ders iets nog nooit heeft gedaan, niet laten weerhouden om 
het wel te doen, doen ze ook veel voor anderen, want als zij 
eenmaal de doorbraak maken en iets voor het eerst creëren, 
kunnen anderen ernaar kijken en na verloop van tijd kun-
nen andere mensen het ook geloven of verwachten. Om die 
reden is alles wat je tot stand brengt van waarde voor de 
maatschappij waarvan je deel uitmaakt.

Je platform voor vooruitstrevend leven blijft zich uitbrei-
den en het leven wordt voor iedereen steeds beter. Wij wil-
len je echter voorbij het punt van ‘eerst zien, dan geloven’ 
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brengen. Wij willen dat je begrijpt dat als je in iets gelooft, je 
het zult zien. Alles waarmee je in je hoofd speelt tot het idee 
natuurlijk aanvoelt, moet tot fysieke verwezenlijking komen. 
De Wet van Aantrekkingskracht garandeert dat.

Je zult een enorme bevrijding ervaren als je beseft dat 
je niet hoeft te wachten tot iemand anders iets doet om te 
bewijzen dat het mogelijk is of om jezelf toe te staan om het 
ook te doen. Terwijl je nieuwe gedachten hebt en zoekt naar 
betere emoties en vervolgens het bewijs ziet waar het Univer-
sum mee komt, kom je achter je ware kracht. Als iemand dan 
tegen je zou zeggen dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, zou je 
vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘Ik beslis hoe ik leef en wat ik er-
vaar, want ik creëer mijn eigen ervaring.’ Als je verlangen sterk 
genoeg is, weegt het zwaarder dan je negatieve overtuigingen en 
kan je herstel beginnen.

Dit verschilt niet zoveel van het verhaal over de moeder 
met een kind dat vastzit onder iets wat vele malen zwaar-
der weegt dan wat ze ooit heeft opgetild, maar door haar 
krachtige verlangen om haar kind te redden, lukt het haar 
om het op te tillen. Onder normale omstandigheden zou dit 
haar nooit zijn gelukt, maar met een dergelijk sterk verlangen 
worden haar gebruikelijke overtuigingen tijdelijk irrelevant. 
Als je tegen haar zou zeggen: ‘Geloof je dat je dat op kunt til-
len?’, zou ze zeggen: ‘Natuurlijk niet. Ik kan mijn koffer niet 
eens optillen als hij vol zit.’ Maar dit had niets te maken met 
overtuigingen: haar kind was stervende en ze wilde haar kind 
bevrijden, en dat lukte.
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Maar wat als ik in gevaarlijke ziekteverwekkers geloof?

Jerry: Ik wil echt gezond zijn, maar ik geloof ook dat ik 
besmet kan raken. Dus als ik mensen in het ziekenhuis be-
zoek, houd ik mijn adem in als ik door de gangen loop, zodat 
ik geen ziektekiemen inadem.

Abraham: Dat zijn korte bezoekjes dan. (Gekscherend)

Jerry: Het zijn inderdaad korte bezoekjes en ik probeer 
altijd in de buurt van een raam te gaan staan of zitten om een 
beetje frisse lucht te krijgen... Dus als ik geloof dat ik ziek-
teverwekkers kan vermijden door mijn adem in te houden, 
voorkomt die overtuiging dan dat ik ziek word?

Abraham: Op jouw vreemde manier houd je dan een 
trillingsevenwicht in stand. Je wilt gezondheid, je gelooft dat 
ziekteverwekkers je ziek kunnen maken, je gelooft dat jouw 
manier van het vermijden van ziekteverwekkers voorkomt 
dat je ziek wordt, dus bereik je een evenwicht dat voor jou 
werkt. Je doet het echter wel op de moeilijke manier.

Als je echt naar je Begeleidingssysteem zou luisteren, zou 
je geen omgeving betreden waarvan jij gelooft dat er ziekte-
verwekkers zijn die schadelijk kunnen zijn voor jouw Wel-
Zijn. De angst die je hebt voor het ziekenhuisbezoek geeft 
aan dat je iets gaat doen voordat je op trillingsniveau op je 
Innerlijk Wezen bent afgestemd. Je zou er ook voor kunnen 
kiezen om helemaal niet naar het ziekenhuis te gaan, maar 
dan zou je je onprettig voelen omdat je weet dat je zieke 
vriend het leuk vindt dat je komt. Dus zoek je een manier om 
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je vriend te kunnen bezoeken zonder bang te zijn. En dat be-
doelen we met het vinden van afstemming op trillingsniveau 
voordat je iets doet, in dit geval het ziekenhuis binnenlopen. 
Na verloop van tijd kun je zo sterk in je Wel-Zijn geloven, of 
is je verlangen naar Wel-Zijn zo sterk en actief, dat het niet 
uitmaakt in welke omgeving je bent, want je zult dan nooit 
een bedreiging voor je Wel-Zijn ervaren.

Als je bent afgestemd op wie-je-werkelijk-bent en luistert 
naar je krachtige Begeleidingssysteem, zou je nooit een om-
geving betreden waarin je Wel-Zijn bedreigd zou kunnen 
worden. Helaas zijn veel mensen niet trouw aan hun Begelei-
dingssysteem omdat ze bij andere mensen in de gunst willen 
vallen. Twee mensen lopen het ziekenhuis binnen zoals jij 
het hebt geschreven. De een voelt geen bedreiging voor zijn 
Wel-Zijn en de ander voelt een grote bedreiging. De eerste 
persoon zou niet ziek worden. De tweede persoon wel. Niet 
door de ziekteverwekkers die in het ziekenhuis aanwezig zijn, 
maar als gevolg van zijn of haar relatie op trillingsniveau met 
zijn of haar eigen gevoel van Wel-Zijn.

We willen je overtuigingen niet veranderen, want we zien 
ze niet als ongepast. Wij willen je graag bewust maken van je 
eigen Emotionele Begeleidingssysteem, zodat je een evenwichtige 
trilling kunt bereiken tussen je verlangens en overtuigingen. Het 
‘ juiste’ doen betekent doen wat in overeenstemming is met wat 
je beoogt én met je huidige overtuigingen.

Jerry: Dus er is niets mis ‘laf ’ zijn?

Abraham: Er zijn veel mensen die het belangrijker vin-
den om bij andere mensen in de smaak te vallen dan dat ze 
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naar hun eigen Begeleidingssysteem luisteren, en er zijn veel 
mensen die jou ‘egoïstisch’ of ‘laf ’ zouden noemen als je het 
lef zou hebben om jezelf te plezieren in plaats van hen. Vaak 
noemen andere mensen je ‘egoïstisch’ (omdat je niet bereid 
bent om mee te gaan in hun eigen egoïsme) zonder het hypo-
criete van hun eis te beseffen.

Soms worden wij ervan beschuldigd dat we mensen leren 
om egoïstisch te zijn. We geven toe dat dit waar is, want als 
je niet egoïstisch genoeg bent om op je eigen trilling te letten 
en afgestemd op je Bron te blijven (op wie-je-werkelijk-bent), 
heb je immers niets om aan iemand anders te geven. Als an-
deren je ‘egoïstisch’ of ‘laf ’ noemen, is hun trilling duide-
lijk uit evenwicht. Een verandering van jouw gedrag zal dat 
evenwicht echt niet herstellen.

Hoe meer je denkt en praat over je eigen fysieke welzijn, 
hoe steviger je eigen trillingspatronen van gezondheid veran-
kerd zullen zijn, en hoe meer de Wet van Aantrekkingskracht 
je zal omringen met de dingen die die overtuigingen verster-
ken en ondersteunen. Hoe meer je je verhaal over je Wel-Zijn 
vertelt, hoe minder kwetsbaar je je zult voelen. Dan verschuift 
niet alleen je punt van aantrekking, waardoor je andere situa-
ties zult meemaken, maar je zult ook een ander gevoel hebben 
over de situaties die komen.

Ik word geleid naar datgene wat ik wel leuk vind

Abraham: De enige weg naar het leven dat je wenst is via 
de weg van de minste weerstand, of de weg van de meeste 
toelating: toelating van je Verbinding met je Bron, je Innerlijk 
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Wezen, met wie-je-werkelijk-bent, en met alles wat je wenst. 
Positieve emoties geven aan dat je die Verbinding toelaat. Als 
je een goed gevoel als prioriteit hebt, voel je je slecht als je een 
gesprek hebt dat niet in harmonie is met de gezondheid die je 
wenst, dus word je geattendeerd op je weerstand... vervolgens 
kun je kiezen voor een gedachte die beter voelt en dan ben je 
weer op koers.

Telkens als je een negatieve emotie ervaart, is het je Be-
geleidingssysteem dat je helpt beseffen dat je op dat moment 
met je gedachten weerstand biedt aan de Stroom van Wel-
Zijn die jou anders volledig zou bereiken. Het is alsof je Be-
geleidingssysteem zegt: Kijk, je doet het weer. Kijk, je doet het 
weer. Kijk, je doet het weer. Deze negatieve emotie betekent dat 
je dingen aantrekt die je niet wilt.

Veel mensen negeren hun Begeleidingssysteem door ne-
gatieve emoties te tolereren. Door dat te doen ontzeggen ze 
zichzelf het voordeel van Begeleiding vanuit een Breder Per-
spectief. Maar als het leven er eenmaal voor heeft gezorgd 
dat je vast hebt gesteld dat je iets wilt, ben je nooit meer in 
staat om naar het tegenovergestelde of de afwezigheid ervan 
te kijken zonder negatieve emoties te ervaren. Als er eenmaal 
een verlangen in je is ontstaan, moet je naar het verlangen 
kijken als je je goed voelt. De reden daarvoor is dat je nooit 
meer terug kunt vallen op minder dan wat jij door het leven 
bent geworden. Als je eenmaal het verlangen naar gezond-
heid hebt vastgesteld, of naar een bepaalde fysieke toestand, 
kun je nooit meer op de afwezigheid ervan focussen zonder 
negatieve emoties te voelen.

Telkens als je een negatieve emotie ervaart, stop dan met 
wat je aan het doen of denken bent en zeg: ‘Wat wil ik wel?’ En 
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doordat je je aandacht dan weer hebt gericht op wat je wel wilt, 
wordt het negatieve gevoel vervangen door een positief gevoel, 
en de negatieve aantrekking wordt vervangen door een positieve 
aantrekking. Dan ben je weer helemaal op koers.

Eerst moet ik bereid zijn om mezelf te plezieren

Abraham: Als je een poosje een bepaalde gedachtegang 
hebt gehad, is het niet zo gemakkelijk om daar abrupt veran-
dering in te brengen, want de Wet van Aantrekkingskracht 
voorziet je van gedachten die overeenkomen met je huidige 
gedachtegang. Als je vooral negatieve emoties ervaart, is het 
soms zo dat iemand anders die daar niet in zit, het niet eens 
is met je negatieve kijk op een bepaald onderwerp, maar dat 
heeft alleen maar tot gevolg dat jij jouw positie wilt verdedi-
gen. Als je je eigen mening wilt verdedigen of rechtvaardigen, 
zorg je er alleen maar voor dat je langer in de weerstand blijft 
zitten. De reden waarom zoveel mensen onnodig in de weer-
stand zitten, is dat ze het belangrijker vinden om ‘gelijk’ te heb-
ben dan zich goed te voelen.

Als je mensen ontmoet die vastbesloten zijn om jou ervan 
te overtuigen dat ze gelijk hebben, en ze proberen je mee te 
slepen in een negatief gesprek in een poging om je te overtui-
gen, word je soms gezien als ‘onverschillig’ of ‘kil’ als je niet 
naar hen luistert en het uiteindelijk niet met hen eens bent. 
Maar als jij je eigen goede gevoel (dat je hebt als je gedachten 
kiest die in harmonie zijn met je Bredere Perspectief) opof-
fert ten voordele van anderen, betaal je een enorme prijs. Die 
onaangename knoop in je maag is je Innerlijk Wezen dat zegt: 
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Dit gedrag, dit gesprek, is niet in harmonie met wat je wilt. Je 
moet bereid zijn om eerst jezelf te plezieren, anders raak je 
verzand in de negativiteit die zich om je heen bevindt.

Is er een juist moment om te sterven?

Jerry: Zitten er beperkingen aan de controle over onze 
lichaamsfuncties als we in de buurt van de 100 komen?

Abraham: Uitsluitend de beperkingen die worden ver-
oorzaakt door je eigen beperkte denken. En al die beperkin-
gen leg je jezelf op.

Jerry: Is er een moment om te sterven, en zo ja, wanneer 
dan?

Abraham: Er is geen einde aan het Bewustzijn dat Jij 
bent, dus eigenlijk is er geen ‘dood’. Maar er komt een einde 
aan de tijd dat je Bewustzijn door dit specifieke fysieke li-
chaam, dat jij als jou identificeert, heen stroomt.

Dus het is aan jou wanneer je je focus van dit lichaam af-
haalt. Als je hebt geleerd om je aandacht op dingen te richten 
die je een goed gevoel geven, en je blijft dingen in deze omge-
ving vinden die je leuk vindt en die je interesseren, is er geen 
grens aan de hoeveelheid tijd die je in je fysieke lichaam ge-
focust kunt blijven. Maar als je je aandacht op negatieve din-
gen richt en aanhoudend je Verbinding met de Stroom van 
de Bronenergie minder sterk maakt, wordt je fysieke ervaring 
korter, want je fysieke lichaam kan niet langdurig in stand 
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worden gehouden zonder dat de Bronenergie wordt aange-
vuld. Je negatieve emotie is een signaal dat je de aanvulling 
van Bronenergie tegenhoudt. Dus word gelukkig en leef lang.

Is de dood altijd een vorm van zelfmoord?

Jerry: Is de dood dan altijd een vorm van ‘zelfmoord’?

Abraham: Zo zou je het kunnen zeggen. Aangezien al-
les wat je ervaart tot stand komt als gevolg van je gedach-
ten, en niemand jouw gedachten kan denken of jouw trilling 
kan voortbrengen, is alles wat er in je leven gebeurt, dus ook 
wat jij je fysieke dood noemt, door jezelf teweeggebracht. De 
meeste mensen beslissen niet om te sterven. Ze kiezen er gewoon 
niet meer voor om te blijven leven.

Jerry: Wat vindt u van mensen die wel beslissen om te 
sterven en zelfmoord plegen, zoals wij dat noemen?

Abraham: Het maakt niet uit of de gedachte die je hebt 
een gedachte is waarvoor je bewust hebt gekozen, of dat je 
iets een beetje lui observeert en als gevolg daarvan de ge-
dachte hebt. Waar het om gaat, is dat je de gedachte en bij-
behorende trilling hebt, en de manifestatie van de gedachte 
ervaart. Dus je creëert altijd je eigen werkelijkheid, of je dat 
nu bewust doet of niet.

Er zijn mensen die om verschillende redenen proberen 
om jouw gedrag te controleren. Ze proberen zelfs je gedrag 
met betrekking tot je persoonlijke ervaring te controleren, 
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maar hun frustratie is groot doordat ze andere mensen niet 
kunnen controleren. Elke poging daartoe is vergeefs. Dus 
veel mensen voelen zich onprettig bij het idee dat mensen 
door middel van ‘zelfmoord’ bewust uit deze fysieke erva-
ring stappen, maar wij willen dat je begrijpt dat zelfs als je 
dat doet, je niet ophoudt te bestaan. En of je deze fysieke 
ervaring nu verlaat door middel van bewuste ‘zelfmoord’ of 
door middel van een niet bewust loslaten, het Eeuwige We-
zen dat je bent, blijft voortbestaan. Het kijkt vanuit liefde 
en waardering terug naar de fysieke ervaring die het zojuist 
achter zich heeft gelaten.

Er zijn mensen die tijdens hun fysieke ervaring zo sterk 
vervuld zijn van haat, dat het aanhoudend afgesloten zijn van 
de Bron en het Wel-Zijn de reden van hun dood is. Er zijn 
mensen die geen interessante dingen meer hebben waarop ze 
hun aandacht willen richten, waardoor ze geen reden meer 
hebben om hier te willen blijven. Zij richten hun aandacht 
op het Niet-Fysieke, en dat is in hun geval de reden van hun 
dood. En er zijn mensen die nog geen begrip hebben van 
Energie of gedachten of afstemming, en die zich wanhopig 
goed willen voelen en geen manier kunnen bedenken waarop 
ze de chronische pijn die ze al zo lang hebben, kunnen stop-
pen. Daarom kiezen ze er bewust voor om weer terug te gaan 
naar het Niet-Fysieke. Maar jullie zijn allemaal Oneindige 
Wezens die, als jullie weer gefocust zijn in het Niet-Fysieke, 
heel worden, vernieuwd worden en volledig afgestemd zijn 
op wie-jullie-werkelijk-zijn.

Jerry: Kiezen we dan tot op zekere hoogte hoe lang we 
leven?
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Abraham: Je incarneert met de intentie om te leven en 
je ervaringen vreugdevol uit te breiden. Als je niet op je Be-
geleidingssysteem let en voortdurend gedachten hebt die je 
Verbinding met je Bron tegengaan, verzwak je je Verbinding 
met je vernieuwende Stroom van Bronenergie. Zonder die 
ondersteuning kwijn je weg.

Een techniek om je lichaamsgewicht onder controle te 
houden?

Jerry: Welke procedure zou u aanbevelen aan mensen die 
hun lichaamsgewicht onder controle willen houden?

Abraham: Er heersen zoveel overtuigingen over dit on-
derwerp. Er zijn al zoveel verschillende methoden uitgepro-
beerd, en de meeste Wezens die met hun lichaamsgewicht 
worstelen hebben een groot aantal van die methoden gepro-
beerd, maar helaas zonder blijvend succes. Hun overtuiging is 
dus dat ze geen controle over hun lichaamsgewicht hebben, 
dus hebben ze dat ook niet.

Wij zouden visualisatie aanbevelen van jezelf zoals je wilt 
zijn, jezelf zo zien en dit dus ook aantrekken. De ideeën en 
bevestiging van anderen en alle omstandigheden en gebeur-
tenissen die het gewenste gemakkelijk en snel tot stand bren-
gen, komen op je pad als je jezelf op die manier gaat zien.

Als je het gevoel hebt dat je te dik bent, kun je geen 
slankheid aantrekken. Als je je arm voelt, kun je geen rijk-
dom aantrekken. Wat je bent – de zijnstoestand die je voelt – 
vormt de basis van wat je aantrekt. Daarom geldt: ‘hoe beter 
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het wordt, hoe beter het wordt, en hoe slechter het wordt, 
hoe slechter het wordt.’

Als je een zeer negatief gevoel over iets hebt, probeer dat ge-
voel dan niet geforceerd kwijt te raken en het probleem meteen 
op te lossen, want je negatieve aandacht maakt het alleen maar 
erger. Leid je aandacht af van de gedachte tot je je beter voelt. 
Kijk er vervolgens nog eens naar vanuit je positieve, nieuwe per-
spectief.

Jerry: Is dat de reden waarom mensen vaak een ‘crash-
dieet’ volgen en veel kilo’s kwijtraken, maar vervolgens weer 
aankomen? Komt dat doordat het verlangen zo sterk was, 
maar dat ze niet de overtuiging en het beeld van zichzelf als 
slank persoon hadden, waardoor ze daarna het beeld dat ze 
te dik zijn weer manifesteerden?

Abraham: Ze willen het eten. Ze geloven dat het eten hen 
dik maakt. Als ze nadenken over wat ze niet willen, creëren 
ze op basis van hun overtuiging iets wat ze niet willen. Maar 
dat is ook kiezen voor de moeilijke weg. De belangrijkste 
reden waarom ze eerst afvallen en daarna weer aankomen is 
dat ze geen beeld van zichzelf hebben zoals ze willen zijn. Ze 
blijven voelen dat ze te dik zijn. Ze blijven zo over zichzelf 
nadenken en dat is dus het beeld dat ze van zichzelf hebben... 
Je lichaam reageert altijd op het beeld dat je van jezelf hebt. 
Dat is de reden waarom je gezond zult zijn als je jezelf als 
gezond ziet. Als je jezelf als slank ziet, of hoe je er ook uit wilt 
zien qua gespierdheid of lichaamsvorm of lichaamsgewicht, 
zul je er zo uitzien.
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Kan ik mijn passie ook op het gebied van voeding vol-
gen?

Abraham: Sommige mensen hebben gezegd dat als ze 
ons advies ter harte nemen en hun hart volgen en altijd naar 
dingen zoeken die goed voelen, ze dingen zouden eten die 
slecht voor hun gezondheid en lichaamsgewicht zijn. Men-
sen kiezen vaak voeding om de leegte op te vullen die ze 
ervaren als ze zich niet goed voelen. Als je echter een poosje 
goed op je trilling hebt gelet en hebt geleerd hoe je je gedach-
ten op een positieve manier kunt sturen in de richting van 
een lichaamsbeeld zoals je dat wilt hebben, en je gelooft dat 
het eten van een bepaald product dat beeld in de weg staat, 
merk je dat in de vorm van een negatieve emotie. Het is nooit 
een goed idee om iets te doen wat een negatieve emotie tot gevolg 
heeft, want de negatieve emotie betekent dat er een onbalans in 
de Energie aanwezig is. En alles wat je doet terwijl je een nega-
tieve emotie ervaart levert alleen maar negatieve resultaten op.

Negatieve emoties ontstaan niet in iemand doordat een 
bepaald voedselproduct tegen Wel-Zijn ingaat, maar als ge-
volg van tegenstrijdige gedachten. Twee mensen kunnen 
exact hetzelfde dieet en een vergelijkbaar fitnessprogramma 
volgen, maar tegenovergestelde resultaten boeken. Dit bete-
kent dat er veel meer bij komt kijken dan de consumptie van 
het voedsel en het verbranden van calorieën. Wat je ervaart is 
altijd en uitsluitend gebaseerd op je afstemming op Energie zoals 
die wordt veroorzaakt door je gedachten.

Een goede vuistregel is: ‘Zorg ervoor dat je je goed voelt 
en eet dan. Maar probeer het geluk niet te vinden door wat je 
eet.’ Als je je emotionele balans als prioriteit hebt, verandert 
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je relatie met voeding en je impuls ten opzichte van voeding 
verandert ook, maar vooral je reactie op voeding verandert. 
Als je gedrag met betrekking tot voeding verandert zonder 
dat je op je trilling let, krijg je minimale resultaten, maar als 
je je gedachten verandert, bereik je uitstekende resultaten zon-
der dat je noodzakelijkerwijs je gedrag hoeft te veranderen.

Laten we er even van uitgaan dat je slank wilt zijn, maar 
dat je jezelf momenteel niet ziet zoals je wilt zijn. En je over-
tuiging is: Als ik dit eet, word ik dik. Je hebt een verlangen 
om slank te zijn, maar ook een overtuiging dat het eten van 
dit voedingsmiddel je dik maakt, dus voel je een negatieve 
emotie als je het eet. Dat zou je een schuldgevoel, teleurstelling 
of boosheid kunnen noemen. Wat de emotie ook is, het eten 
van het voedingsmiddel voelt slecht omdat die handeling niet in 
harmonie is met je overtuigingen en verlangen. Dus als je je pas-
sie volgt, merk je dat je een goed gevoel hebt over het eten van de 
dingen die in harmonie zijn met je overtuigingen, en een slecht 
gevoel over het eten van dingen die daar niet mee in harmonie 
zijn. Als je eenmaal een verlangen hebt, is het niet mogelijk om 
gedrag te vertonen waarvan jij denkt dat het in tegenspraak is 
met dat verlangen zonder negatieve emoties te voelen.

Wat zijn mijn overtuigingen met betrekking tot voeding?

Abraham: De overtuigingen die je hebt met betrekking 
tot voeding worden weerspiegeld in je ervaringen:

• Als je de overtuiging hebt dat je vrijwel alles kunt eten 
zonder aan te komen, dan is dat je ervaring.
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• Als je de overtuiging hebt dat je gemakkelijk aankomt, 
dan gebeurt dat.

• Als je de overtuiging hebt dat bepaalde voedingsmid-
delen je energie geven, dan doen ze dat.

• Als je de overtuiging hebt dat je van bepaalde voedings-
middelen juist minder energie krijgt, dan gebeurt dat.

• Als je slank wilt zijn, maar je hebt de overtuiging dat 
een bepaald dieet daar niet voor geschikt is, en je volgt 
dat dieet toch, dan kom je aan.

Mensen stribbelen in het begin vaak tegen als ze deze 
simplistische analyse over je overtuigingen met betrekking 
tot voeding horen en hoe die je fysieke realiteit beïnvloeden. 
Ze denken namelijk dat hun overtuigingen tot stand zijn ge-
komen door het observeren van ervaringen en het is moeilijk 
voor hen om het ‘feitelijke’ bewijs dat het gevolg is van het 
leiden van hun eigen leven en het observeren van het leven in 
twijfel te trekken.

Maar het observeren van de resultaten levert maar wei-
nig, en bovendien ontoereikende informatie op, want tenzij 
je verlangen en verwachting erbij betrekt, is het inschatten 
van wat bepaalde voedingsmiddelen met je doen niet rele-
vant. Zonder het belangrijkste ingrediënt van het recept van 
creatie kun je het resultaat niet begrijpen.

Mensen reageren verschillend op voedingsmiddelen omdat de 
voedingsmiddelen niet de constante vormen. De gedachten van 
de mensen wel. Hoe je denkt over voeding maakt het verschil.
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De mening die andere mensen over mijn lichaam heb-
ben is niet van belang

Vraag: Een geliefde wees me erop dat ik een vetrol om 
mijn middel heb en dat het goed zou zijn als ik mijn best zou 
doen om ervan af te komen, bijvoorbeeld door meer te gaan 
bewegen of minder te eten of meer salades te eten. En door-
dat zij een geliefde van mij is, nam ik haar advies ter harte, 
maar de vetrol werd groter.

Abraham: Het belangrijkste dat wij willen dat jullie be-
grijpen is dat wanneer je het woord ‘anderen’ gebruikt, je 
altijd ook het woord ‘onbelangrijk’ in relaties tot de anderen 
moet gebruiken. (Gekscherend)

Wij begrijpen dat mensen in je leven belangrijk voor je 
zijn, maar je moet hun mening over jou niet belangrijker la-
ten zijn dan je eigen mening over jezelf. Elke keer als iemand 
ervoor zorgt dat jij je aandacht richt op iets wat je een slecht 
gevoel heeft, heb je een negatieve invloed ontvangen.

Wij zouden graag willen dat je zo stabiel gaat denken dat 
je geen belang meer hecht aan de mening van andere men-
sen. De enige vrijheid die je ooit zult ervaren komt voort uit 
de afwezigheid van weerstand. Dat wil zeggen dat je weet 
hoe je je chronische gedachten kunt afstemmen op de ge-
dachten van je eigen Innerlijk Wezen. We zijn nog nooit ie-
mand tegengekomen die dat is gelukt als hij of zij zich liet 
beïnvloeden door de wensen en overtuigingen van andere 
mensen. Dan zijn er te veel factoren waarmee je rekening 
moet houden.

Dus als iemand tegen je zegt: ‘Ik zie iets aan jou wat mij 
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niet bevalt,’ zouden wij zeggen: ‘Kijk dan ergens anders naar. 
Wat vind je bijvoorbeeld van mijn neus? Leuk dingetje, hè? 
(Gekscherend) En wat dacht je van dit oor?’ Met andere 
woorden, we zouden de ander aanmoedigen om naar posi-
tieve aspecten te kijken en we zouden er speels mee omgaan 
en niet toestaan dat we gekwetst worden. Wij zouden zo lang 
met positief denken over ons leven bezig zijn tot onze gevoe-
lens niet meer gekwetst kunnen worden.

Een voorbeeld van mijn ‘oude’ verhaal over mijn li-
chaam

Ik ben niet blij met hoe mijn lichaam eruitziet. Er zijn 
periodes geweest waarin ik afgetraind en fit was, 
maar het is nooit eenvoudig geweest en die periodes 
duurden nooit lang. Het lijkt wel alsof ik altijd over-
dreven hard mijn best moest doen om in de buurt te 
komen van hoe ik eruit wilde zien. Vervolgens lukte 
het me niet om daar te blijven. Ik ben het zat om 
dingen die ik lekker vind niet te kunnen eten als het 
toch niet helpt. Dit is moeilijk. Ik heb gewoon niet de 
stofwisseling die het mogelijk maakt om veel te eten 
van dingen die lekker zijn. Het is gewoon niet eerlijk. 
Maar ik vind het ook niet leuk om dik te zijn...
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Een voorbeeld van mijn ‘nieuwe’ verhaal over mijn 
lichaam

Mijn lichaam is voornamelijk een weerspiege-
ling van mijn gedachten. Ik ben blij dat ik de kracht 
begrijp van het sturen van mijn gedachten, en ik 
kijk uit naar het zien van fysieke veranderingen in 
mijn lichaam, die de verandering van mijn gedach-
ten weerspiegelen. Ik heb een goed gevoel als ik 
anticipeer op mijn verbeterde fysieke omvang en 
lichaamsvorm, en ik heb er vertrouwen in dat er 
veranderingen gaande zijn. Ondertussen voel ik me 
zo goed dat ik niet ongelukkig ben met waar ik nu 
sta. Het is leuk om doelbewust te denken en het is 
nog leuker om de resultaten van die doelbewuste 
gedachten te zien. Mijn lichaam reageert sterk op 
mijn gedachten. Ik vind het prettig om dat te weten.

Er is geen verkeerde of goede manier om je verbeterde 
verhaal te vertellen. Het kan over je vroegere, huidige of toe-
komstige ervaringen gaan. Het enige criterium dat van be-
lang is, is dat je je bewust bent van je intentie om een verbe-
terde versie van je verhaal te vertellen die je een beter gevoel 
geeft. Als je de hele dag door verhalen vertelt die je een goed 
gevoel geven, verander je je punt van aantrekking. Onthoud 
wel dat het verhaal dat jij vertelt de basis van jouw leven is. 
Vertel het dus zoals jij het wilt meemaken.
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DEEL IV

   Verlichting 
          is waar het om gaat
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De navolgende tekst is integraal overgenomen uit een live 
workshop.

Past dit qua trilling bij elkaar?

Goedemorgen. We vinden het zeer prettig dat jullie hier 
zijn. Het is goed om samen te komen om te cocreëren, vin-
den jullie niet? Weten jullie wat je wilt? Werkelijk? Wij ge-
loven dat jullie geloven dat jullie het weten, tot op zekere 
hoogte. Met andere woorden, als je weet wat je niet wilt, is 
het gemakkelijker om te weten wat je wel wilt, nietwaar?

Laten we het zo zeggen: Geloof je dat je qua trilling bent 
afgestemd op je verlangens? Werkelijk? We zullen je vertellen 
hoe je erachter kunt komen of je qua trilling bent afgestemd 
op je verlangens: dan leef je ze. Als je qua trilling bent afge-
stemd op wat je wilt, dan leef je het. Als je qua trilling bent 
afgestemd op de euro’s waaraan je door je levenservaringen 
de voorkeur geeft, dan heb je ze, je geeft ze uit en je hebt 
er toegang toe... ze stromen je leven in en uit, in en uit, in 
en uit. Als je qua trilling bent afgestemd op de relatie die je 
wenst, dan leef je die.

Het was dus een strikvraag (je hoeft je niet te schamen) 
omdat de meesten van onze fysieke vrienden echt denken 
dat als wij vragen: Weet je wat je wilt?, we het hebben over de 
dingen die nog niet gemanifesteerd zijn. Met andere woor-
den, ik wil het nog.

Iemand heeft ooit tegen ons gezegd – toen we haar pro-
beerden zover te krijgen dat ze zich op positieve dingen con-
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centreerde, en we haar een soort lijst van positieve dingen 
voorschotelden die ze zou kunnen overwegen – ‘O, Abra-
ham, die dingen wil ik allemaal niet, die heb ik al.’ Wat ze 
werkelijk bedoelde was: ‘De dingen die ik wil zijn de dingen 
die nog niet zijn gebeurd.’

We willen je helpen beseffen dat als je aan dingen denkt 
die je wilt vanuit het gezichtspunt dat ze nog niet verwezen-
lijkt zijn (dat je ze nog niet hebt ervaren, dat je nog steeds de 
afwezigheid ervan ervaart, en, nog belangrijker, als je daar 
negatieve emoties bij voelt, zoals frustratie over het feit dat 
het zo lang duurt, of teleurstelling dat jij die dingen nog niet 
hebt, terwijl iemand anders ze al wel heeft), dan wijst dat 
sterk op een trillingsfrequentie die regelmatig in jou actief 
is (je zou het zelfs een chronische trilling kunnen noemen, 
wat hetzelfde is als een overtuiging). Je houdt die trilling dan 
vast en de afstand tussen waar jij bent en waar datgene wat 
je wenst zich bevindt, wordt dan niet kleiner. Met andere 
woorden, dat is de reden waarom zoveel mensen zo lang in 
dezelfde situatie blijven zitten.

Ken je dat soort mensen, mensen die een slechte relatie 
hebben en er altijd over klagen als jullie samen zijn? Ver-
volgens wordt de relatie beëindigd omdat ze het niet meer 
aankunnen en die deur sluiten... en voor je het weet hebben 
ze weer een nieuwe relatie, waar ze binnen de kortste keren 
ook weer over klagen?

En als je goed op hen let (of misschien praten ze wel over 
jou), dan zul je opmerken dat er verschillende gezichten en 
plekken in hun ervaring komen, zonder dat er veel verandert. 
Het is net alsof ze elke keer met dezelfde persoon trouwen. 
(Gekscherend) Ze gaan keer op keer met dezelfde persoon 



166

gezondheid: vraag en het is gegeven

een relatie aan. Ze blijven dezelfde buurt bezoeken met de-
zelfde buren in dezelfde huizen met dezelfde problemen.

Jerry zegt tegen Esther: ‘Je hebt nog steeds een probleem 
met vloeren, nietwaar?’, terwijl het ene na het andere project 
met een vloerprobleem gepaard gaat.

En Esther zegt dan: ‘Ik vind vloeren belangrijk.’
En Jerry zegt dan: ‘Dat is duidelijk. Als je helemaal niet 

over vloeren zou nadenken, dan zouden we een perfecte vloer 
kunnen hebben.’ (Gekscherend)

Je hebt een gedachtepatroon en de Wet van Aantrek-
kingskracht helpt je bij het in stand houden van het overtui-
gingspatroon dat je hebt. (Een overtuiging is een gedachte 
die je blijft denken.) Vroeg in je ervaring begon je als gevolg 
van je blootstelling aan het leven bepaalde gedachtepatronen 
te ontwikkelen. Soms heb je ze van iemand anders overge-
nomen. Soms zijn ze het gevolg van iets wat je hebt gezien, 
waarover je hebt gepraat en wat je je herinnert – en vervol-
gens opnieuw aangetrokken... en waarover je weer hebt ge-
praat en wat je je weer herinnerde, en vervolgens weer hebt 
aangetrokken.

Met andere woorden, het leven hier is erg interessant, 
nietwaar? Je hoeft niet eens zo lang over iets te praten voor-
dat het zich in je leven herhaalt. En zo ontwikkel je je patro-
nen van wat je je waarheden noemt. Je zegt: ‘Eerst wist ik het 
niet zeker, en daarna dacht ik er een poosje over na. En toen 
ik mijn aandacht erop richtte, zag ik er het bewijs van. En 
nu geloof ik het. En nu ik het geloof, manifesteert het zich in 
mijn ervaring.’

En wij zeggen: Dat is toch fantastisch?... Als het gaat om 
dingen die je wilt. Maar als je gedachtepatronen herhaalt met 
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betrekking tot dingen die je niet wilt – en daar zijn jullie ont-
zettend goed in – heb je een soort Massabewustzijnstheorie: 
als we onze aandacht niet op ons verleden blijven richten, 
kunnen we er zeker van zijn dat we die herhalen.

En wij zeggen dat het tegengestelde waar is: hoe meer je 
je concentreert op wat dan ook, hoe meer je de essentie ervan 
in je eigen trilling activeert. Hoe meer het in je trilling is ge-
activeerd, hoe meer de Wet van Aantrekkingskracht ervoor 
zorgt dat je dingen ervaart die erop lijken. En hoe meer de 
Wet van Aantrekkingskracht ervoor zorgt dat je dingen er-
vaart die erop lijken, hoe meer je ernaar kijkt. En hoe meer 
je ernaar kijkt, hoe meer je erover praat. Hoe meer je erover 
praat en het observeert, hoe meer je het in stand houdt en de 
trilling ervan in je systeem actief houdt.

Hoe meer de trilling ervan in je systeem actief is, hoe meer 
de Wet van Aantrekkingskracht dingen naar je toe brengt die 
erbij passen, hoe meer je het leest, hoe meer je erover praat, hoe 
meer je de trilling ervan in stand houdt... Hoe meer je de trilling 
ervan in stand houdt, hoe meer de Wet van Aantrekkingskracht 
je er op één lijn meebrengt. Hoe meer de Wet van Aantrek-
kingskracht je ermee op één lijn brengt, hoe meer je het opmerkt, 
hoe meer je het opmerkt, hoe meer je erover praat. Hoe meer je 
erover praat, hoe meer je de trilling ervan uitzendt. Hoe meer 
je de trilling ervan uitzendt, hoe meer de Wet van Aantrek-
kingskracht je ermee op één lijn brengt. Hoe meer de Wet van 
Aantrekkingskracht... Zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
(Gekscherend) De dingen die je in je leven ervaart laten dat 
zien: Als je hetzelfde verhaal blijft vertellen, blijven je omstan-
digheden ongewijzigd.

En dus geven we deze bijeenkomst de titel De kunst van 
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het vertellen van een ander verhaal. De kunst van het vertellen 
van het verhaal zoals je het op basis van je levenservaringen 
geleidelijk hebt gecreëerd, maar dan wel met je woorden, met 
je waarnemingen, met je verwachtingen en met je trilling. 
Als de Wet van Aantrekkingskracht reageert op je doelbe-
wuste gedachten, dan krijg je wat je wilt, niet slechts wat je 
observeert.

Je zendt de trilling van de Bronenergie uit

Het is interessant om naar onze mensenvrienden te luis-
teren als ze tegen ons zeggen dat ze over iets praten omdat 
het ‘waar’ is. Wij zeggen dat dit een slecht excuus is, want er 
zijn zoveel dingen die niet waar zijn. Waar betekent alleen 
maar dat iemand zijn of haar aandacht erop heeft gericht, 
daardoor een trilling heeft geactiveerd, en de Wet van Aan-
trekkingskracht heeft het hem of haar gegeven. Door er ver-
volgens naar te kijken, zond hij of zij een tril-... o, dat verhaal 
hebben we al verteld. (Gekscherend) De enige reden waarom 
iets in iemands ervaring waar is, is dat de persoon in kwestie 
er een trilling over uitzendt.

Je bent de schepper van je eigen levenservaringen, of je 
dat nu weet of niet, dus kun je net zo goed doelbewust schep-
pen. Je kunt je trilling niet uitzetten. Je zendt altijd een tril-
ling uit en de Wet van Aantrekkingskracht reageert er altijd 
op, dus kun je de trilling net zo goed bewust uitzenden.

Veel mensen zeggen: ‘Maar dat doe ik. Ik zend bewust een 
trilling uit, want ik ben me zeer bewust van de dingen die ik 
niet wil, en ik zorg er koppig voor dat die ongewenste dingen 
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niet in mijn ervaring komen. Ik zal je de lijst van dingen ver-
tellen die ik niet wil, zodat je er zeker van kunt zijn dat geen 
van deze ongewenste dingen naar mij toekomen. Het is een 
lange lijst. Ik heb hem mijn hele leven al en ik ben erg goed 
in het bijhouden van de lijst. (Gekscherend) En ik kan hem 
heel slim aan je geven. Ik kan je laten lachen terwijl ik de 
problemen in mijn leven tegen je vertel. Ik vermaak mensen 
er al jaren mee. (Gekscherend) Dus ga er maar eens lekker 
voor zitten en geniet van mijn uitleg over waarom mijn le-
ven niet verloopt zoals ik het graag zou willen. En als ik dit 
verhaal opnieuw heb herhaald (dat heb ik al duizenden ke-
ren gedaan) – als ik dit verhaal opnieuw heb herhaald – dan 
vraag ik aan de Wet van Aantrekkingskracht om goed naar 
me te luisteren en me exact het tegenovergestelde te geven.’

En wij zeggen dat de Wet van Aantrekkingskracht een 
eerlijke vriend is. De Wet van Aantrekkingskracht herhaalt 
altijd de trilling die jij uitzendt. En we willen dat je onthoudt 
dat je je trilling – je trillingsbalans, de expressie van je tril-
ling, je punt van aantrekking, wat naar je toekomt – altijd 
het beste herkent aan de hand van wat je voelt.

Hoe je je voelt zegt iets over de balans van je trilling. Dit is 
de reden waarom: Je bent Bronenergie in een fysiek lichaam, 
en velen van jullie weten dat. Jullie praten over God. Jullie 
praten over de Bron. Jullie praten over Zielen. Jullie praten 
over de hemel en engelen. Jullie proberen het eeuwighei-
daspect te begrijpen van wie-jullie-werkelijk-zijn. Velen van 
jullie geloofden ook al voordat jullie met ons kennismaakten, 
dat er voorafgaand aan het leven in dit lichaam ook leven is 
(en je hoopt dat er ook leven na het leven in dit lichaam is). 
Wij willen tegen jullie zeggen dat het grootste deel van wat 
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jullie daarover denken een beetje vreemd is. (Gekscherend)
Wij willen dat je begrijpt dat je een Eeuwig Wezen bent. 

Maar je bent niet dood of levend. Je bent niet eerst een engel 
en daarna sterfelijk. Je bent niet eerst daar bij de Bron en 
vervolgens hier zonder de Bron. Je bent altijd Bronenergie. Je 
bent voornamelijk trilling en dit fysieke Wezen dat je als jezelf 
kent, en alle fysieke pracht en praal waardoor je wordt omringd, 
zijn intenties van trilling die jij hebt gecreëerd in deze prachtige 
wereld waarin je leeft.

Je bent hier gefocust in je fysieke lichaam en je gedach-
ten zijn zeer vooruitstrevend. En het is fantastisch dat je hier 
bent. Maar we willen zo graag dat je beseft dat niet alles 
van wat Jij bent in dit fysieke lichaam is geïncarneerd. Het 
grootste deel van jou zal altijd stabiel, Niet-Fysiek, Zuiver, 
Positief, Godkracht, de Bron en Liefdesenergie zijn. Dat is 
wie-jij-bent en een deel van dat Bewustzijn is hier in dit fy-
sieke lichaam geprojecteerd.

Net zoals niet alles van wie-jij-bent in dit fysieke lichaam 
vandaag bij deze workshop aanwezig is – je bent ook moe-
der, vader of een zus of een broer of een accountant – zijn er 
talloze aspecten van je leven die niet hier en nu plaatsvinden 
terwijl je hier bij ons gefocust bent. We willen dat je begrijpt 
dat het grootste deel van wie jij bent in de bredere zin van het 
woord gefocust is op het Niet-Fysieke niveau en profiteert 
van het feit dat jij in dit fysieke lichaam zit.
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Alles was de trilling van gedachten

Begrijp je dat je Bronenergie was voordat je incarneerde? 
En volg je onze gedachtegang dat dit deel van je nog steeds in 
het Niet-Fysieke aanwezig is? Vergelijk het maar met de elek-
triciteit die door de muren van gebouwen loopt. Je stopt de 
stekker van het broodrooster in het stopcontact en je maakt 
toast. En iemand zou kunnen zeggen: ‘Waarom is de elektri-
citeit dan niet het broodrooster?’ En wij zeggen dan: Omdat 
de elektriciteit elektriciteit is en het broodrooster het brood-
rooster is. Het Bronenergie-deel van je is het Bronenergie-
deel van je en het fysieke deel van je is het ‘broodrooster’. 
Maar alles werkt samen omdat je hier in je fysieke expressie 
volop aan het verkennen bent. Je bent een voorloper. Je komt 
telkens tot nieuwe conclusies, waarop de Bron in je zegt: ‘We 
zijn het ermee eens en we zijn er qua trilling het equivalent 
van geworden.’

Je moet een flinke stap achteruit zetten om te weten wat 
wij weten over de schepping van bepaalde dingen – over de 
schepping van jullie planeet, over de schepping van wat jullie 
het leven op aarde noemen – maar we willen dat je weet dat 
alles wat jullie manifestatie noemen (fysieke dingen die je 
met je fysieke zintuigen kunt waarnemen)... dat al die dingen 
eerst trilling waren. Alles is eerst een gedachte, vervolgens een 
gedachte met een bepaalde trilling die langer wordt gedacht, tot 
de gedachte na verloop van tijd, als er voldoende aandacht aan 
geschonken is, een bepaalde vorm krijgt.

Jullie zijn zo zeker van de realiteit die jullie ervaren, terwijl 
jullie dingen onderscheiden en het met elkaar eens zijn over 
zoveel omstandigheden. Jullie hebben een bepaald bewust-
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zijn met betrekking tot jullie ruimte-tijdwerkelijkheid waar 
jullie het allemaal mee eens zijn. Jullie zeggen: ‘We zien deze 
kamer, en we meten hem en worden het eens over de afme-
tingen. We zijn op de hoogte van vierkante meters. We zijn 
op de hoogte van maten. We zijn op de hoogte van afstand. 
We zijn het eens over kleuren, de meesten van ons. We zijn 
het over zoveel dingen eens omdat we onze fysieke zintuigen 
gebruiken om trilling te ontcijferen.’

En wat we jullie zo graag willen doen begrijpen (we weten 
dat het niet gemakkelijk is doordat de werkelijkheid van jul-
lie fysieke omgeving zo blijvend en solide, zo statisch en zo 
werkelijk lijkt zijn) is dat het allemaal trilling in beweging is, 
en alles wordt geïnterpreteerd door jou, die alles waarneemt.

Wat je met je ogen ziet, is slechts een interpretatie op tril-
lingsniveau. Wat je met je oren hoort – zelfs wat je ruikt en 
proeft en met je vingertoppen voelt – zijn interpretaties op 
trillingsniveau. En doordat je dit al zo lang doet, zijn jullie 
het over zoveel dingen eens en hebben jullie een statische rea-
liteit, een prachtig platform waarop jullie zo stevig staan. En 
wij willen dat jullie begrijpen dat deze werkelijkheid waarvan 
jullie denken dat ze zo stabiel en solide is, helemaal niet zo 
statisch is. Ze verandert voortdurend. Ze verandert, wordt 
vernieuwd en neemt nieuwe vormen aan voor zover jullie dat 
in jullie fysieke vorm toelaten.

We willen dat jullie een glimp opvangen van hoe de fy-
sieke wereld er door de ogen van de Bron uitziet. Want als 
je je wereld door de ogen van de Bron gaat zien, neem je 
wat afstand en schenk je minder aandacht aan de aspecten 
van jullie planeet en het leven op deze planeet die jullie niet 
willen herhalen en ook niet aan jullie kinderen willen door-
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geven. In plaats daarvan richten jullie je aandacht dan op de 
aspecten die jullie wel in jullie trilling actief willen houden 
en waarvan jullie wel willen dat de Wet van Aantrekkings-
kracht erop reageert.

Je hoeft je geen zorgen te maken over de reactie van de 
Wet van Aantrekkingskracht. Die is altijd in werking. De 
knop van de Wet van Aantrekkingskracht is altijd ingedrukt. 
Dat betekent dat wat je ook voor trilling uitzendt, er altijd op 
wordt gereageerd. Maar wat de meesten van jullie niet besef-
fen is dat er twee aspecten van jullie Wezen zijn waarop de 
Wet van Aantrekkingskracht reageert: het Niet-Fysieke deel 
van je, dat, zoals we al vaker hebben uitgelegd, altijd op het 
Niet-Fysieke is gefocust (en kun je je voorstellen hoe lang dat 
al zo is?). En er is de fysieke jij die er al is zo lang de fysieke jij 
er is, en dat is nog niet zo lang.

Dus er is dit deel van jou waarop de Wet van Aantrek-
kingskracht reageert, en dit deel van jou waarop de Wet van 
Aantrekkingskracht reageert. Wat je moet beseffen is dat het 
grotere deel van jou het overheersende deel van jou is, want 
de Wet van Aantrekkingskracht reageert niet alleen op wie 
je was voordat je werd geboren, maar (luister goed) op wie-
je-werkelijk-bent als gevolg van je aanwezigheid in dit fysieke 
lichaam. Kun je begrijpen dat dit fysieke leven ervoor zorgt 
dat het grotere deel van jou zich uitbreidt en voortdurend in 
wording is? Weet je dat dat de reden is waarom je überhaupt 
bent geïncarneerd?

Mensen vertellen een verhaal dat irrationeel is en onge-
veer zo gaat: ‘Dus de Bron is perfect, en ik ben hier naartoe 
gestuurd om uit te vissen hoe ik perfect moet worden. En de 
Bron heeft Wetten gecreëerd die ik moet leren, en die leer 
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ik, en ik zal volharden en ik zal naar de perfectie streven die 
de Bron heeft bereikt.’ Wij willen dat je begrijpt dat die Bron 
waarover je het hebt zich altijd in je bevindt. Je kunt je niet van 
die Bron afscheiden. Je kunt de verbinding minder sterk maken, 
maar de Bron die zich in je bevindt, bevindt zich altijd in je. 
En door te letten op hoe je je voelt, kun je nagaan in hoeverre je 
gedachten de volheid van de Bron toelaten.

Als je liefde voor jezelf of iemand anders voelt, ben je 
qua trilling perfect afgestemd op de Bron in je. Als je haat of 
boosheid voor iemand of jezelf voelt, kom je daar niet eens 
bij in de buurt. Het verschil qua trilling tussen wie je jezelf 
laat zijn en wie-je-werkelijk-bent voel je door middel van je 
negatieve emoties. Negatieve emoties geven altijd aan dat je 
jezelf afsnijdt van de volheid van wie-je-bent. De intensiteit 
van de emotie geeft aan in welke mate je dat doet.

Als je jezelf in je fysieke menselijke vorm toestaat om het-
zelfde te verlangen als wat de Bron in je verlangt, voel je pas-
sie, voel je enthousiasme, voel je liefde, voel je zekerheid, voel 
je flexibiliteit en vitaliteit, ben je energiek... houd je van het le-
ven – dat is wie-je-werkelijk-bent. En als je frustratie voelt, als 
je je overweldigd voelt, als je boosheid of nog meer boosheid 
voelt, als je woede of teleurstelling, als je angst of depressie 
voelt, snijd je jezelf steeds meer af van wie-je-werkelijk-bent.

We willen dat je begrijpt dat de emoties die je voelt (op 
ieder moment dat je ze kunt voelen, of ze nu als liefde of als 
wanhoop voelen), altijd je indicator zijn van je relatie op tril-
lingsniveau met wat je door je levenservaringen bent geworden 
en wie je jezelf toestaat te zijn, nu, op dit moment, als gevolg 
van waar je je aandacht op richt.

Over Begeleiding gesproken die je van moment tot mo-
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ment krijgt! Je kunt dus altijd weten wie-je-werkelijk-bent en 
wat je echt wilt en waar je werkelijk heen wilt gaan. Met 
andere woorden, dit is een verfijnde Begeleiding die altijd bij 
je is als je hebt geleerd hoe je haar kunt lezen.

Je kunt het vergelijken met het navigatiesysteem in je 
auto. Het systeem weet waar je bent en jij programmeert je 
gewenste bestemming. Het systeem berekent de route tussen 
waar je bent en waar je wilt zijn. Je Begeleidingssysteem doet 
dat ook.

Je bent nu hier en je hebt bijvoorbeeld te weinig geld of je 
zit in een relatie die vreselijk voelt of je hebt fysieke klachten 
die je niet zo prettig vindt of je zelfs bang maken. Je ervaart 
contrasten, stuurt verlangens de kosmos in omdat je een be-
tere ervaring wenst, meer verlangens dan ooit tevoren, want 
doordat je weet wat je niet wilt, kun je beter bepalen wat je 
wel wilt. En je innerlijke Bron weet niet alleen welke verlan-
gens je hebt, maar wordt qua trilling ook het equivalent van 
de nieuwe en uitgebreidere jij.

De vraag die we aan jullie willen stellen is: laat jij jezelf 
nu – door wat je denkt en zegt – zijn wie je bent? Ga je mee met 
wie je bent geworden door je levenservaringen? En zo ja, dan 
ben je volledig afgestemd op de Bron. Je voelt je fantastisch. 
Dan sta je jezelf toe om die uitgebreidere versie van jezelf te 
zijn. Dan zie je de wereld door de ogen van de Bron.

Als je negatieve emoties ervaart, betekent dit dat iets je 
aandacht heeft, en dat is valide. Met andere woorden, we 
weten dat jullie dit niet verzinnen, maar echt observeren. Je 
probeert jezelf niet doelbewust af te scheiden van wie-je-wer-
kelijk-bent, maar elke keer als je een negatieve emotie ervaart, 
doe je dat wel: dan blijft wie-je-werkelijk-bent op afstand.
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Afgestemd op wie-je-werkelijk-bent?

We willen jullie laten zien hoe je je eigen Begeleidings-
systeem kunt herkennen en effectiever kunt gebruiken, van 
moment tot moment. We willen dat als jullie straks naar huis 
gaan, jullie vastbesloten zijn om voortaan heel veel belang te 
hechten aan hoe je je voelt, omdat dit een indicatie is van de 
mate waarin je bent afgestemd op wie-je-bent, met de mate 
waarin je het geheel van wie-je-bent op dit moment toelaat.

Veel fysieke Wezens zijn slechts een schaduw van wie-ze-
zijn. Moeders schreeuwen boos tegen hun kinderen terwijl er 
niemand op de hele planeet rondloopt van wie ze meer willen 
houden. Ze hebben geen controle over zichzelf en weten niet 
hoe ze de trilling van liefde in stand moeten houden doordat 
ze onbewust op dingen reageren. En wij willen dat jullie het 
contrast op een doelbewuste, bewuste, allesomvattende manier 
gebruiken.

We willen dat jullie de componenten van het leven begrij-
pen. Als je begrijpt wie-je-bent, en als je begrijpt hoe wie-je-
werkelijk-bent voelt, en als je afstemt op dat gevoel, stem je af 
op wie-je-werkelijk-bent. En als je zo volledig bent afgestemd 
– als je de trilling uitzendt die uit de kern van je Wezen 
afkomstig is – is je invloed zo sterk dat andere mensen die 
naar je kijken verbaasd zijn over het vertrouwen in de kracht 
waarmee je door het leven gaat. Als je bent afgestemd op wie-
je-bent, zorgt de Wet van Aantrekkingskracht ervoor dat je 
een gestage stroom van krachtige, vreugdevolle kansen krijgt, 
ermee wordt omringd en voor jou in de wacht worden gezet. 
Deze stroom leidt jou beetje bij beetje in de richting van een 
zich voortdurend evoluerende, ontvouwende en vreugdevolle 
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levenservaring.
Het gaat er niet om dat je weet wat je niet wilt, zodat je 

weet wat je wel wilt, en dat je dan vervolgens gaat uitzoeken 
hoe je kunt komen bij wat je wel wilt. We hebben het niet 
over het handjevol – of een dozijn of honderden of zelfs dui-
zenden – dingen die je wilt. Deze workshop gaat niet over 
hoe je die dingen kunt krijgen. In deze workshop word je ge-
holpen bij het begrijpen waarom je hier in dit lichaam bent.

Je bent niet geïncarneerd om ‘iets te volbrengen’. Je bent 
niet geïncarneerd om erachter te komen wat je wilt en die 
dingen vervolgens te manifesteren omdat de manifestatie er-
van beter is dan de afwezigheid ervan. Je bent geïncarneerd 
om erachter te komen wat je wilt zodat je in de richting kunt 
gaan van wat je wilt, zodat je kunt genieten van de Stroom 
van het Leven die constant en Eeuwig is. Je wilt met de 
Stroming meegaan van wie-je-bent, niet tegen de Stroom in 
gaan.

De Wet van Aantrekkingskracht en zijn reactie op deze 
krachtigere versie van jou die je bent geworden, creëert een 
Stroom die voor jou voelt als een rivier of stroom die altijd 
beweegt in de richting van wat je door je levenservaringen 
bent geworden. En als je met die stroom meegaat, ervaar je 
positieve emoties. Maar als je tegen de stroom in gaat, dan 
voel je dat in je lichaam. Je voelt het in elke vezel van je we-
zen. Je voelt het omdat je jezelf niet toestaat om te zijn wie-
je-bent. En die Energetische tegenstrijdigheid verscheurt je. 
Ze geeft je een ellendig gevoel. Ze verstoort je hele lichaam. 
Ze maakt je leven tot op zekere hoogte kapot. Ze weerhoudt 
je ervan om te zijn wie-je-bent.

Als je het loodje legt, stopt dat natuurlijk allemaal. Want 
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als je het loodje legt – we vinden die respectloze beschrijving 
van doodgaan heel leuk... aangezien er geen dood bestaat, 
proberen we zo respectloos mogelijk met jullie idee ervan om 
te gaan – ben je niet meer bezig met de dingen waarover je 
je zorgen maakte toen je nog een fysieke vorm had, en wordt 
de trilling van wie-je-bent dominant. 

Je wordt in één keer het Wezen dat je als gevolg van je 
levenservaringen bent geworden. Maar wij willen jullie dui-
delijk maken dat je niet het loodje hoeft te leggen om dat te 
laten gebeuren. Je kunt in dit fysieke lichaam verblijven, en 
je kunt – van moment tot moment en van dag tot dag – door 
goed te letten op hoe je je voelt, afstemmen op de trilling van 
de kern van je Wezen. En als je afstemt op wie-je-werkelijk-
bent, begin je te begrijpen hoe goed het leven voelt en hoe 
goed het leven voor jou zou moeten voelen. Het is de bedoe-
ling dat het leven goed voelt.

Jerry en Esther hadden afgelopen zomer een fantastische 
ervaring: ze gingen raften op een rivier. Toen ze hun raft 
naar de rivieroever sleepten... (Er waren veel deelnemers. 
Ze waren zelf met een groepje van zes maar in de andere 
rafts zaten nog veel meer deelnemers, onder andere tiental-
len worstelaars die op de middelbare school zaten. Het was 
een fantastische dag waarop ze een watergevecht hielden. De 
worstelaars begonnen niet. De vrienden van Jerry en Esther 
begonnen, maar toen het eenmaal begonnen was, werd het 
een zeer natte dag.)... toen ze bij de rivier aankwamen, haalde 
niemand het in zijn hoofd om de raft stroomopwaarts te la-
ten wijzen en tegen de stroom in te gaan varen. Het was zo 
overduidelijk dat die snelstromende rivier met hen zou doen 
wat hij wilde.
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Ongeveer het eerste wat de gids tegen ze zei was: ‘Vrien-
den, dit is niet Disneyland en we kunnen de rivier niet uit-
zetten.’ Hij wilde dat ze begrepen hoe krachtig de rivier was. 
En dat willen we ook tegen jullie zeggen: we willen dat jullie 
begrijpen hoe krachtig deze rivier is en dat we deze rivier 
ook niet kunnen uitzetten. Je hebt je rivier lang voordat je in 
dit fysieke lichaam incarneerde in beweging gezet. En deze 
rivier stroomt al sinds je incarnatie zeer snel. En elke keer 
dat je weet wat je niet wilt, laat je de rivier een beetje sneller 
stromen door te verlangen wat je wel wilt.

De rivier stroomt steeds sneller doordat elke keer dat je 
een voorkeur of verlangen vaststelt met betrekking tot hoe 
het leven beter zou kunnen zijn, op welk niveau van je Wezen 
dan ook, het Niet-Fysieke deel van je die gedachten volledig 
omarmt en de gedachten vasthoudt, waardoor het de trilling 
ervan gaat uitzenden. En dan, als de krachtige Wet van Aan-
trekkingskracht op die steeds hoger wordende trilling die je 
uitzendt, reageert, is er een prachtig zuigend gevoel dat jou 
ernaartoe trekt. (Voel je wat we bedoelen?)

We proberen jullie te laten inzien hoe snel deze rivier 
stroomt en hoe belangrijk het is dat je met de stroom mee-
gaat. Als je meegaat in de richting van wie je bent geworden, 
voel je het gemak waarmee dat gaat. Als je tegen de stroom 
in gaat, voel je het on-gemak van het jezelf niet toestaan om 
met de stroom mee te gaan. En elke emotie die je voelt is niet 
meer dan dat.

Als je een negatieve emotie voelt, betekent dit elke keer: 
het leven heeft ervoor gezorgd dat je meer bent geworden 
dan deze gedachte, dan deze handeling, dan dit woord jou 
toestaat te zijn. Met andere woorden: ‘Het leven helpt me te 
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weten dat ik meer geld wil – en het Bronenergiedeel van mij 
wordt een rijker Wezen.’

Kun je je voorstellen (wij weten het) hoeveel overvloed er 
voor je is verzameld in je Virtuele Opslagplaats, in je Vortex? 
Daar bevinden zich ware fortuinen die jou naar zich toe roe-
pen. Daar is dus al die overvloed die jij, in al je levens, daar 
hebt verzameld. En hier ben jij, en je zegt vaak: ‘Ik heb niet 
genoeg geld’ – en belangrijker: je voelt de teleurstelling van 
het niet hebben van voldoende geld.

‘Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld. Ik wil 
dat graag kopen, maar ik kan het me niet veroorloven. Ik 
wou dat ik dat kon kopen, maar ik kan het me niet veroor-
loven. Ik ben het zo zat dat ik dingen wil die ik niet kan 
krijgen. Ik ben het zo zat dat ik te weinig geld heb. Ik heb te 
weinig geld. Ik heb te weinig geld. Ik heb te weinig geld. Ik 
heb te weinig geld. Ik heb te weinig geld. Ik heb te weinig 
geld. Bijna niemand die ik ken heeft genoeg geld. (Geksche-
rend) Bijna niemand die ik ken heeft genoeg geld. Ik ken 
niemand die genoeg geld heeft. Niemand heeft genoeg geld. 
Niemand heeft genoeg geld. Niemand heeft genoeg geld. Die 
rijke stinkerd daar heeft een heleboel geld. (Gekscherend) 
Die rijke stinkerd daar heeft meer dan genoeg geld – veel, 
veel meer dan waar hij recht op heeft. Hij verkwist het door 
onnodige dingen te kopen. Weet je wel dat er mensen omko-
men van de honger? (Gekscherend) Ik heb niet genoeg geld. 
Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld. Hij zal wel 
een drugdealer zijn. (Gekscherend) Ik heb niet genoeg geld. 
Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet 
genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld.’

We willen dat je begrijpt dat je je zo niet kunt voelen en 
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tegelijkertijd het geld toe kunt laten. Dat gaat gewoon niet. 
De trillingsfrequenties liggen te ver uit elkaar.

Je teleurstelling wijst erop dat je het geld niet toelaat en 
het feit dat het geld niet binnenkomt is ook een aanwijzing. 
Met andere woorden, dat zijn emotionele aanwijzingen van 
hoe je ervoor staat, en dan is er ook nog het bewustzijn van 
na de manifestatie. We willen dat je beseft dat wat je leeft 
de indicator is van wat je op trillingsniveau doet. Maar nog 
belangrijker... (O, we willen zo graag dat jullie dit begrijpen. 
We blijven hier tot jullie dit begrijpen. (Gekscherend) We 
hebben het zo gezegd.)... wat je leeft is de indicator van wat 
je op trillingsniveau doet. Hoe klinkt die zin voor jou? Klinkt 
hij belangrijk? Wat je leeft is de indicator van wat je op tril-
lingsniveau doet, klinkt belangrijk, maar we willen niet dat 
de zin zo belangrijk is, en wel om deze reden: het is slechts een 
indicator van je trilling.

‘Mijn lichaam doet pijn. Dat voelt zo onprettig. En ik 
wil zo graag dat mijn lichaam beter voelt. Ik heb die en die 
diagnose gekregen en ik vind het helemaal niet leuk wat er 
met mijn lichaam gebeurt.’ Je lichaam en wat je leeft is een in-
dicator van je trilling. Punt uit. ‘Ik weet niet wat er met mijn 
lichaam gebeurt. Ik heb geen controle over mijn lichaam. Ik 
weet niet wat er gebeurt. Ik ben bang. Ik weet niet wat ik 
moet doen...’ Alles wat je leeft is gewoon een indicator van 
de trilling die je uitzendt. Dat is alles.

Mensen praten over de realiteit van hun leven alsof die 
belangrijk is. Wij willen dat jullie begrijpen dat die werke-
lijkheid slechts een tijdelijke indicator is. Ga je naar het ben-
zinestation – de benzinemeter staat op leeg – ga je naar het 
benzinestation en kijk je dan met afgrijzen naar de benzi-
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nemeter? ‘Hoe is dit nu gebeurd? (Gekscherend) Waarom, 
waarom, waarom is mij dit overkomen?’ Leg je je hoofd op 
het stuur en ga je zitten snikken? ‘O, kijk toch in wat voor 
situatie ik zit. (Gekscherend) Dit is het einde. Ik heb mijn 
hele leven geleden en moet je kijken waar ik nu sta.’ Of vul je 
de benzinetank gewoon?

Stel dat je een fysieke klacht hebt en schoorvoetend de 
dokterspraktijk in loopt omdat je bang bent dat je iets te 
horen krijgt wat je niet wilt horen. Misschien kijkt hij met 
zijn instrumenten wel naar plekjes die jij niet kunt zien, en 
misschien zegt hij wel dat er een indicator in je lichaam zit. 
Wij willen dat je dan zegt: ‘Goed om te weten. Prettig om te 
weten. Dat hoefde u me niet te vertellen. Ik weet het. Ik voel 
de disharmonie.’

Wat je leeft, of dat nu met je lichaam of je relatie of je geld 
te maken heeft, wat het ook is, wat je leeft is slechts een tijdelijke 
indicator van de trilling die je tijdelijk uitzendt. Dat is alles.

Het enige probleem is dat je niet weet dat je trilling altijd 
tijdelijk is. Dit komt doordat je die woorden al zo lang ge-
bruikt. Ze zitten als het ware vast in je trilling. Je vertelde zo 
lang hetzelfde verhaal, dat je geen andere verhalen kent. Op 
de een of andere manier ben je ervan overtuigd geraakt dat je 
moet ‘vertellen wat er is’.

Laten we dat eens doen: ‘Vertellen wat er is.’ Je moeder 
zegt: ‘Vertel me de waarheid van wat-is.’ Dus jij zegt: ‘Ik heb 
niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld... Ik haat jou. Ik 
haat jou. Ik haat jou. Ik haat jou... Ik vind het niet leuk wat 
je doet. Ik vind het niet leuk wat je met mijn geld doet. Ik 
vind het niet leuk wat je met mijn overheid doet. Ik vind het 
niet leuk wat je...’ We proberen hier een punt te maken en 
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we weten dat het irritant begint te worden. (Gekscherend) 
Maar we willen dat je begrijpt dat je een ander verhaal moet 
gaan vertellen.

Hebben we het met jullie weleens gehad over de twee as-
pecten van je trilling? Er is de grotere jij en er is de fysieke jij. 
Begrijp je dat? Geloof je dat? Begrijp je dat je dit Wezen van 
Bronenergie bent? Luister maar eens naar het verschil tussen 
beide: ‘Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld. Ik 
heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet 
genoeg geld...

Er is genoeg geld. Het geld is er. Alles staat klaar voor 
mij. De hulpmiddelen staan klaar. De omstandigheden en 
gebeurtenissen zijn voorbereid. Het geld is er. Het geld is 
er. Kijk hier maar eens. Kijk hier maar eens. Kijk hier maar 
eens. Kijk hier maar eens.

Nu willen we graag het emotionele verschil duidelijk ma-
ken: ‘Ik ben ziek. Ik ben ziek. Waarom ben ik ziek? Ik vind 
het zo erg dat ik ziek ben. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik 
had beter voor mezelf moeten zorgen. De artsen hadden be-
ter moeten weten.’

Je leeft, je lichaam werkt. Er is niets misgegaan. Alles wat 
je wilt, staat voor je klaar. Als jij er klaar voor bent, is het er 
gewoon voor jou. Je hoeft niets te doen. Je hebt al het werk al 
gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is je ontspannen en toe-
laten wat je in je leven wilt ontvangen. Luister naar de Bron 
die in je zit. Luister naar de roep van de Bron. De Bron roept 
je in de richting van wat je wilt. Je weet dat je in die richting 
beweegt als je leven gemakkelijker wordt, wat betekent dat alles 
heel goed voor je voelt.

Als je de weg volgt die je voor jezelf hebt uitgestippeld 



184

gezondheid: vraag en het is gegeven

en die wordt onderhouden door de Bron die in je zit en die 
je roept in de richting van wat je wilt, voel je je energiek. 
Je voelt enthousiasme. Maar je weet wat je fysieke wereld je 
leert. Je fysieke wereld zegt: ‘Als het goed voelt, moet je op-
passen.’

Je zegt tegen je vrienden: ‘O, ik vind het zo fantastisch.’ 
En zij zeggen: ‘Pas op. Pas op, die positieve emotie zou kun-
nen betekenen dat er iets heel erg misgaat. (Gekscherend) Ik 
ken andere mensen die heel positief waren en die allerlei nare 
dingen meemaakten. Ik denk dat je beter voor de veilige weg 
kunt kiezen. En dat je beter kunt blijven waar je bent. Ik 
weet dat je man je slaat, maar hij verdient wel veel geld...’

Wij willen dat je dit begrijpt: Alles draait om hoe je je voelt, 
want hoe je je voelt, vertelt je of je de kloof smaller maakt tussen 
wie je jezelf toestaat te zijn en wie-je-werkelijk-bent, of dat je 
die kloof juist breder maakt.

Je gaat zo goed begrijpen dat je kunt voelen of iets wat je 
zegt met de stroom mee of tegen de stroom in gaat. Als het 
met de stroom mee gaat voelt het altijd als verlichting. Het 
voelt niet altijd als rozengeur en maneschijn – het voelt niet 
altijd als het beste gevoel dat je ooit hebt gehad – maar de 
gedachte die met de stroom mee gaat vanuit waar je nu staat, 
voelt altijd beter dan de gedachte die tegen de stroom in gaat. 
Je kunt altijd het verschil voelen tussen iets wat een beetje 
slechter en een beetje beter voelt.

Vaak geeft een bijeenkomst zoals deze je de indruk dat 
je ervoor moet zorgen dat je positieve emoties ervaart. En 
je hebt al zo lang een hekel aan positieve mensen dat het 
idee om er zelf ook één te worden voor de meesten van jullie 
weerzinwekkend is. Met andere woorden, niets is irritanter 
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dan iemand zien die blij is als je het zelf niet bent. Niets 
is irritanter dan iemand zien die het leven leidt wat jij wilt 
hebben terwijl je het zelf niet hebt, en, nog erger, er ook nog 
over loopt te pochen: ‘O, ik zal je eens vertellen wat een mooi 
leven ik heb.’ ‘Zo wil ik niet zijn,’ zeg jij. (Gekscherend)

We willen niet dat je jezelf met anderen vergelijkt. We wil-
len juist dat je je bewust bent van de vraag of een gedachte met 
de stroom mee of tegen de stroom in gaat. En weet je waarom? 
Omdat je huidige gedachten je punt van aantrekking vor-
men. Je leven wordt een indicator van de gedachten die je 
nu hebt. Maar we moeten je nog een klein dingetje vertel-
len (waarschijnlijk weet je het al): Er zit een tijdbuffer tussen 
de trilling die je uitzendt en de manifestatie ervan. Meer dan 
99 procent van elke creatie is qua trilling voltooid voordat het 
bewijs ervan zichtbaar wordt. Je kunt dus gerust een poosje 
tegen de stroom in gaan voordat je daar het bewijs ervan ziet. 
En daardoor weet je niet precies wat je doet. Jullie willen 
daarom liever direct de manifestatie van je trilling zien.

Kun je je Jerry en Esther voorstellen op die rivier met een 
gids die tegen hen zegt: ‘O, wij houden van directe manifes-
tatie. Dus we willen niet die hele tocht over de rivier maken. 
Leg onze boot maar weer terug op de bus. Laten we naar de 
canyon rijden. Dat gaat veel sneller. Leg de boot maar een 
paar honderd meter voor het einde in het water, dan zijn we 
snel klaar.’ En hij zou dan zeggen: ‘Ik dacht dat jullie een 
ritje op de rivier wilden maken!’ (Gekscherend)

We willen zo graag dat je dat begrijpt: Je wilt het ‘ritje’ 
op de rivier. Je wilt contrast ervaren. O, je denkt dat je, als 
je de keuze had (en die had je) – maar je denkt dat je, als je 
de keuze had gehad vanuit deze fysieke ervaring (maar goed 
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dat je die niet had) – je denkt dat je, als je de keuze had (en 
die had je), dat je ervoor zou zorgen dat je na je incarnatie 
meteen alle dingen had die je wilde hebben, en dat er niets 
in je omgeving zou zijn dat je aandacht zou grijpen en je een 
slecht gevoel zou geven.

Veel ouders proberen dat voor hun kinderen te doen, 
maar dan ontneem je hen tijdelijk het contrast dat ze juist 
willen ervaren. Je zei: ‘Ik incarneer in een wereld die wordt 
gekenmerkt door contrast, waardoor ik in staat ben om te 
onderscheiden waaraan ik de voorkeur geef. En dat zou iets 
fantastisch zijn, want als ik weet waaraan ik de voorkeur geef, 
houd ik de trilling ervan actief en vervolgens brengt de Wet 
van Aantrekkingskracht het naar me toe. En dan heb ik een 
nieuw platform van waaruit ik weer kan kiezen waaraan ik 
de voorkeur geef. En ook daarvan houd ik dan weer de tril-
ling actief en de Wet van Aantrekkingskracht brengt het dan 
weer naar me toe. Uit dit buffet van het leven kies ik de din-
gen waaraan ik de meeste voorkeur geef en creëer ik het per-
fecte leven voor mij, vanuit mijn persoonlijke perspectief.’

Maar in plaats daarvan kwam je hier en er waren veel 
‘disfunctionele’ mensen om je heen die het contact met hun 
eigen Begeleidingssysteem waren kwijtgeraakt, en die tegen 
de meesten van jullie zeiden: ‘Ik leid mijn leven zeer voor-
waardelijk, wat betekent dat goede omstandigheden me een 
goed gevoel geven, en dat slechte omstandigheden me een 
slecht gevoel geven. Dit zijn de regels voor de goede om-
standigheden die ik uit jou moet halen. En aangezien je in 
mijn leven bent, zal ik vaak naar je kijken. (Aangezien ik je 
werkgever ben, of aangezien ik je moeder ben, of aangezien 
ik je vader ben, of aangezien ik je leerkracht ben, heb ik de 
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taak om naar je te kijken.) En als ik naar je kijk, wil ik me 
goed voelen, wat betekent dat jij je zo moet gedragen dat ik, 
ik, ik, ik, ik me goed voel. Ik wil niet dat jij egoïstisch bent. Je 
moet je zo gedragen dat ik (ik ben je onzelfzuchtige moeder) 
me goed voel. (Gekscherend) En als ik dingen zie die me een 
slecht gevoel geven, zit jij in de problemen.’

Dit zou allemaal niet zo erg zijn geweest als er maar één 
van hen zou zijn en als die persoon het altijd eens was met 
zichzelf. Maar mensen zijn zo wispelturig, en er zijn er zo-
veel en ze willen zoveel verschillende dingen van jou. Je kunt 
gewoon niet op zoveel verschillende manieren op je hoofd 
gaan staan om iedereen tevreden te houden. En al snel kom 
je erachter dat hoezeer je ook je best doet, je ze niet gelukkig 
kunt maken. We willen tegen jullie zeggen dat geen van jullie 
is geïncarneerd met de intentie om naar iemand buiten jullie te 
luisteren. Jullie wisten allemaal dat het leven ervoor zou zorgen 
dat jullie expansie zouden ervaren, en dat dit uitgebreidere We-
zen je zou roepen. En dat als je in de richting van die expansie 
gaat, dat goed zou voelen. En je was van plan om anderen daar 
niet bij te betrekken. (Echt waar.)

Je was echt niet van plan om je leven te laten leiden door 
wat andere mensen zeggen. Ten eerste is hun aandachtspan-
ne niet echt om over naar huis te schrijven. (Is dat je opge-
vallen?) Hoe lang heeft je geliefde je echt zijn of haar on-
verdeelde aandacht gegeven? Dat durft niemand te zeggen. 
Niet erg lang. Niet echt lang. (Gekscherend) Hoe lang heeft je 
moeder je haar onverdeelde aandacht gegeven? Niet erg lang. 
Niemand kan dat omdat niemand wordt geboren om voor 
jou te zorgen. Iedereen wordt geboren om de schepper van 
zijn eigen ervaring te zijn. En... we denken dat het van een 
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enorme hypocrisie getuigt (datgene wat jullie het meest in 
de problemen brengt) dat ze tegen je zeggen dat je belangrijk 
voor hen bent, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat 
hoe ze zich voelen het belangrijkst voor hen is. Dus proberen 
ze jou en je gedrag een bepaalde richting op te sturen die 
voor hen goed voelt.

En dan word je rancuneus omdat je weet dat de accep-
tatie dat iedereen voor zichzelf leeft, je leven van het ene op 
het andere moment fantastisch zou maken. En daar is niets 
verkeerds aan, want dat wil zeggen dat iedereen Bronenergie is, 
en dat iedereen is geïncarneerd om verlangens de kosmos in de 
sturen. En iedereen heeft een Bron in zich die hen in de richting 
van hun grootste belang begeleidt. Stel je eens voor wat een fan-
tastische wereld dat is.

Als iedereen zijn persoonlijke Begeleidingssysteem heeft, 
en als dit de Bron is, en iedereen naar betere levenservarin-
gen wordt toegetrokken, en iedereen – of de meeste mensen, 
of in ieder geval enkele mensen – aan die roep gehoor ge-
ven... kun je je dan voorstellen hoe fantastisch deze wereld 
zou worden?

Wist je dat iemand die is afgestemd op de Bron nooit 
gewelddadig, of wat jullie negatief zouden noemen, gedrag 
vertoont? Dat gebeurt dan gewoon niet. Honderd procent 
van wat jullie negatief gedrag noemen vindt plaats doordat 
iemand een leegte probeert op te vullen. Hij of zij probeert 
ergens te komen waar hij of zij wil zijn, maar probeert dat op 
een manier die gewoonweg niet kan lukken.
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Wat laat jouw verhaal zien?

We denken dat we iets heel duidelijk hebben gemaakt 
voor jullie. We hebben alles gegeven wat Esther in zich heeft. 
(Gekscherend) We hebben het gedachtenblok naar haar ge-
projecteerd dat zegt: Je bent de schepper van je eigen ervaring, 
en je moet je ervaring doelbewust creëren als je de vreugdevolle 
ervaring wilt hebben die je voor ogen had. Tenzij je de wereld 
door de ogen van de Bron ziet, ben je slechts een schaduw van 
het Wezen dat je bent. Dit betekent dat als je niet houdt van 
datgene waar je je aandacht op richt, je niet echt bent wie je 
wilde worden toen je werd geboren. Negatieve emoties beteke-
nen dat je jezelf voor een deel hebt afgeknepen van wie-je-wer-
kelijk-bent.

Dus we praten over al deze krachtige en fantastische posi-
tieve emoties, maar wij zouden willen dat je naar slechts één 
emotie kijkt, die we eenvoudigweg de emotie van verlichting 
zullen noemen. En we willen zeggen dat waar je ook bent – 
dit is heel belangrijk om te erkennen – je bent waar je bent. 
‘Ik ben waar ik ben. Ik ben waar ik ben, met betrekking 
tot mijn relatie, lichaam, geld, levensfilosofie, wereldbeeld en 
familie-ervaringen – ik ben waar ik ben in relatie tot alles. 
Dat betekent alleen maar dat ik bepaalde trillingen actief 
heb gehouden die me op een punt hebben gebracht van con-
sequente aantrekking op elk denkbaar gebied.’

Met andere woorden, niets wat je meemaakt overkomt 
je zomaar. Alles gebeurt als reactie op je gedachten, en de 
gedachtenpatronen, die je uitzendt. En het grootste deel is 
prima toch? Met andere woorden, we hebben het hier over 
de fijne afstemming. We hebben het over het doelbewust in 
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de richting gaan van wat je wilt.
De reden waarom we zo enthousiast zijn om dit op deze 

manier aan jullie te presenteren is dat we weten dat als jul-
lie straks naar huis gaan en begrijpen dat je zelf het punt 
van aantrekking voor jou bent, en dat je een trillingsignaal 
uitzendt dat door de Wet van Aantrekkingskracht wordt her-
haald, en dat je aan de hand van hoe je je voelt weet hoe 
goed je bent afgestemd op wat je door je levenservaringen 
bent geworden – en als je goed voelen het belangrijkst voor 
je is, en als je je gedachten, woorden en gedrag gaat sturen 
aan de hand van hoe ze voelen in plaats van op basis van hun 
waarheid, als je hoe je je voelt het belangrijkste vindt wat 
er is – ben je de vreugdevolle, Doelbewuste Schepper die je 
wilde worden toen je incarneerde. En alles wat minder is dan 
dat zorgt ervoor dat je blijft afgeknepen van wie-je-werkelijk-
bent.

Dus het gevoel van verlichting is waar je naar streeft. En 
wij zullen gedurende deze dag laten zien hoe je gedachten kunt 
vinden die je dat gevoel van verlichting geven.

Wij weten dat er bij elke bijeenkomst de neiging bestaat 
om eindeloos over dingen te speculeren. En wij zijn bereid 
om over dingen met jullie te praten die voor jullie belangrijk 
zijn. Maar we willen wel dat jullie niet vergeten dat je nu een 
trillingsignaal uitzendt, en dat als jullie dat een poosje doen 
(dat hoeft echt niet zo lang), die trilling een bepaalde fre-
quentie creëert en vervolgens een patroon van aantrekking. 
Het is dus zeer nuttig als je nu begint met het vertellen van 
het verhaal over je leven zoals je het wilt hebben in plaats 
van hoe het is geweest. Want als je vertelt hoe het is geweest, 
houd je dat patroon van aantrekking in stand.
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Kun je voelen dat alles wat je negatieve aantrekking zou 
noemen eigenlijk alleen maar het niet toelaten is van de posi-
tieve aantrekking die al in beweging is? Dat willen we op een 
manier duidelijk maken die echt bij jullie binnenkomt. Er is 
geen bron van duisternis. Als je een kamer binnenloopt, ga 
je niet op zoek naar de donkerknop. ‘O ja, als je op die knop 
drukt, komt dat inktzwarte, mistachtige spul de kamer bin-
nen en bedekt het licht.’ Je weet dat dit niet gebeurt. Er is 
geen bron van slechtheid of een bron van het kwaad of een 
bron van ziekten, er is alleen maar het niet toelaten van de 
Stroom. Er is alleen maar het niet toelaten van het bewegen 
in de richting van wat je bent geworden door je levenserva-
ringen. Dat is alles.

Dus alles is veel eenvoudiger dan je hebt gedacht, want dit 
moment, waarin alle kracht besloten ligt, is het enige moment 
waarop je een trilling kunt activeren. O, je kunt een trilling 
activeren over iets wat lang geleden is gebeurd, maar dat doe 
je nu. Je kunt je iets herinneren dat lang geleden is gebeurd, 
of gisteren, maar dat doe je nu. Je kunt op iets anticiperen 
wat morgen gebeurt, of over tien jaar, maar dat doe je nú.

Dus wat je denkt, veroorzaakt nu een signaal en dat is 
je punt van aantrekking. En als je slechts 17 seconden een 
punt van aantrekking actief houdt, treedt de Wet van Aan-
trekkingskracht in werking. Met andere woorden, dat is het 
omslagpunt waar de gedachte door een andere gedachte met 
dezelfde trilling wordt vergezeld. Als je die gedachte 17 se-
conden vasthoudt, wordt er weer een omslagpunt bereikt. Als 
je qua trilling 68 seconden op een bepaalde gedachte bent 
afgestemd, komen dingen voldoende in beweging, zodat je 
kunt zien dat de manifestatie van de gedachte is begonnen. 
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Dat is alles: 68 seconden vertellen hoe je het wilt hebben in 
plaats van zoals het is. Zijn er dingen in je leven die zijn zoals je 
ze wilt hebben? Blijft dat verhaal vertellen. Zijn er dingen in je 
leven die niet zo zijn zoals je ze wilt hebben? Vertel dat verhaal 
dan niet.

‘Maar ik heb het zo druk. Ik heb meer te doen dan ik 
aankan. Heb je gehoord wat ze zei?’ Het goede nieuws is dat 
je nooit meer negatieve gedachten in stand houdt, zonder je 
daar bewust van te zijn. En dat is ontzettend goed, want je 
kunt niet iets kiezen wat beter voelt zonder je bewust te zijn 
van wat je kiest. Dus, verlichting is waar het om gaat.



DEEL V

   Opnieuw opduiken 
          in het Nonfysieke
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Jerry is inmiddels naar de Niet-Fysieke wereld overge-
gaan. Dat deed hij via leukemie. Toen hij de diagnose 

kreeg, waren Jerry en Esther zeer van hun stuk gebracht, 
want het leek in tegenspraak te zijn met wat zij in de prak-
tijk dachten te brengen. Het leek op een manifestatie die ab-
soluut niet overeenkwam met wat ze wilden. Aanvankelijk 
waren ze geen van beiden in staat om te erkennen dat er zich 
iets in Jerry’s Vortex bevond dat met dit proces kon worden 
beantwoord. Met andere woorden, het leek gewoon niet te 
kloppen.

Dus spraken ze veel over trilling en gevoelens. Hierdoor 
werden ze zich bewust van twee dingen die ze voorheen nooit 
hadden begrepen. In de eerste plaats begrepen ze dat ze een 
trilling uitzonden waarvan ze niet wisten dat die in hen ac-
tief was.

Jerry was zich zeer bewust van het bestaan van kanker. 
Dat kwam door de ervaring van zijn vader met deze ziekte, 
en hij kende veel mensen die er, zoals hij het omschreef, ‘aan 
leden’.

En elke keer als hij met een arts in aanraking kwam, 
en dat gebeurde nogal eens via zijn werk, en de gelegenheid 
had om ze privé te bezoeken, zei hij altijd tegen hen: ‘Wan-
neer denk je dat we ons als maatschappij gaan richten op de 
oorzaak in plaats van het symptoom? Wanneer denk je dat 
we naar de achterliggende trilling gaan kijken en niet alleen 
maar bezig zijn met de behandeling?’ En daar had hij een 
mening over. Hij geloofde dat het allemaal om geld draaide, 
hij geloofde dat het voor sommige bedrijven gunstiger was 
om met het vinden van geneesmiddelen bezig te zijn dan met 
het voorkomen van ziekten. Deze trilling was veel actiever in 
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hem dan hij besefte, ook meer dan Esther besefte. En dat was 
een van de redenen waarom dit voor hem de weg van de minste 
weerstand was.

Maar buiten dat kolkte er een Vortex, een Vortex die 
Jerry gedurende zijn gehele fysieke leven aanvulde en die er 
al was voordat hij incarneerde, en lang voordat Jerry en Es-
ther elkaar leerden kennen. Daarbij ging het om het begrip 
dat de dood niet bestaat, dat wij eeuwige Wezens zijn, dat 
Bewustzijn iets oneindig is, over het willen begrijpen van de 
wisselwerking tussen het Niet-Fysieke en het fysieke, over de 
wens om mensen iets te leren over de Wet van Aantrekkings-
kracht, over de Wetten van het Universum en over het willen 
begrijpen hoe alles in elkaar zit.

Maar wat vooral zeer actief in zijn trilling was, was een 
begrip van de eeuwige aard van Bewustzijn. Dit begon lang 
voordat hij kennis maakte met het Seth-materiaal, maar dat 
versterkte het wel.

En daarna kwamen natuurlijk alle gesprekken die hij met 
Abraham had.

Een poosje geleden schreven we een boek dat niet eens 
meer verkrijgbaar is. De titel was A New Beginning (Een 
nieuw begin), en de subtitel was Joyous Survival (Vreugdevolle 
Overleving). En terwijl Esther het boek doorkreeg, dacht zelfs 
zij dat het ging over de details van deze fysieke Tijd-Ruimte-
werkelijkheid en over het nemen van de juiste beslissingen 
om te kunnen overleven, om in je fysieke lichaam te blijven.

Maar wat wij met die subtitel bedoelden is dat het niet 
mogelijk is om niet te overleven, na je transitie naar het non-
fysieke. Je kunt niet ophouden te bestaan. Maar de vraag is: 
hoe vreugdevol ben jij in jouw eeuwige ervaring?
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Dus iets wat zeer helder in de ervaring van de mens aan-
wezig is, is een misverstand over waarom je bent gekomen, 
en wat je intentie is in het hier zijn, en hoe lang je hier wilde 
zijn en wat er gebeurt nadat je niet meer in je fysieke lichaam 
bent gefocust. Met andere woorden, zeiden we nog niet zo-
lang geleden tegen Esther, hoewel Jerry geloofde dat veel 
mensen ziekte willen begrijpen, of een specifieke ziekte zoals 
kanker, is er vanuit ons Perspectief iets wat mensen nog veel 
liever willen begrijpen, namelijk hoe het is om te sterven, en 
wat de eeuwige aard van je Wezen precies inhoudt.

Je moet er dus iets individueels van maken. Op de eerste 
plaats komt je eigen relatie met wie-je-werkelijk-bent. Pas dan 
kun je andere mensen helpen om het te begrijpen in relatie tot 
wie-zij-werkelijk-zijn.

Wij willen zeggen dat je een manier kunt vinden om op 
natuurlijke wijze te ontspannen in je bewuste besef van de 
eeuwige aard van je Wezen. Probeer het gevoel los te laten 
dat je je aan specifieke dingen in deze incarnatie en deze tijd-
ruimtewerkelijkheid moet vastklampen, dus de drang om je 
vast te klampen aan dit leven. Want als je dat wel doet, leef 
je in strijd met de eeuwige aard van wie je bent. Als je dat 
loslaat, stem je automatisch af op wie je werkelijk bent, op de 
Vortex. Dit gaat alles te boven wat je voorheen hebt ervaren.

Er is zoveel verwarring en onbegrip over de controle die 
je hebt, niet alleen vanuit je Niet-Fysieke standpunt, maar 
ook vanuit je fysieke standpunt, over hoe lang je hier blijft en 
over hoe je je voelt als je hier bent.

Toen Jerry zich in deze trilling ontspande, toen hij zich 
in die trilling bevond, zei hij tegen Esther: ‘Er kunnen twee 
dingen gebeuren. Of ze komen erachter hoe ze mij kunnen 
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helpen en ik keer weer terug naar mijn fysieke lichaam en 
voel me daar goed bij, of ze komen er niet achter en ik ga 
weer naar de Niet-Fysieke wereld. Ik wil dat je weet dat ik 
me hoe dan ook goed zal voelen.’ En Esther zei: ‘Dat is mooi 
voor jou, ik kan leven met slechts één van die opties.’ (Het 
publiek lachte zacht) En wij zeiden tegen Esther: Jerry is eni-
ge die mag kiezen. Jerry is de ENIGE die mag kiezen.

En nadat Esther getuige is geweest van de ontvouwing 
van deze ervaring, en weet wat ze nu weet, beseft ze dat ze 
liever eerder in plaats van later hadden geweten hoe heerlijk 
het is om los te laten, hoe heerlijk het is om niet te worstelen 
en je niet vast te klampen aan iets waar de Vortex op een 
andere manier naar vraagt.

En dat is nu net wat veel mensen van streek maakt, om-
dat we het vaak over Doelbewust Creëren hebben, en we leg-
gen vaak uit hoe je de componenten in je eigen Vortex kunt 
plaatsen. We willen zo graag dat jullie weten dat deze Vortex 
een plek is van Pure Positieve Energie en dat als je afstemt op 
de emotie van wie je werkelijk bent, als je de weerstand kunt 
loslaten en je zuiver afstemt op wie je werkelijk bent, zodat je 
dezelfde trilling hebt als datgene wat zich in je Vortex bevindt, 
de manifestaties ervan altijd in overeenstemming zijn met dat 
grotere verlangen.

De mens worstelt hier al heel lang mee. We voelen het 
zelfs bij de mensen die hier aanwezig zijn. Mensen zeggen 
vaak: ‘Abraham, zeg alsjeblieft niet dat er een groter plan 
voor mij is dan het plan waar ik me hier en nu mee identifi-
ceer, want het plan waarmee ik me identificeer is het plan dat 
ik uit wil werken.’ En wij zeggen: na verloop van tijd zul je 
begrijpen dat je die twee plannen niet van elkaar wilt schei-
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den, want waar het om gaat is dat je begrijpt hoe het werkt. 
Denkt iemand van jullie dat je altijd in je fysieke lichaam 
zult blijven? Natuurlijk niet. Alles wat je hebt waargenomen 
maakt duidelijk dat je hier tijdelijk bent. Denk je dat je meer 
bent dan wat je hier in je fysieke lichaam ziet? Begrijp je dat 
wie je bent als Bewustzijn wordt weerspiegeld in de persoon-
lijkheid die je kent als jezelf?

Dat is wat Esther zo fantastisch vindt, omdat ze dagelijks 
met Jerry kan communiceren. Elke keer wanneer ze dat wil, 
kan ze rustig ergens gaan zitten, zich afstemmen op hem en 
hem ontvangen. Dat doet ze meestal via haar computer als 
ze aan het schrijven is, want dan focust ze volledig op wat ze 
wil vertellen en ontvangt ze hem ook volledig.

Maar Esther twijfelt er geen moment aan dat Jerry vol-
ledig de persoonlijkheid is zoals zij hem kende, zonder de 
weerstand, intens genietend van de heelheid die hij is. En 
wat hij is, helpt jullie begrijpen dat de dood niet bestaat. Er 
is geen einde aan wie je bent, er is alleen een verandering van je 
omgeving, een verandering van wat je ervaart, een verandering 
van perspectief als je je weerstand loslaat, maar er komt nooit 
een einde aan wat jij bent.

En het is zijn vurige verlangen dat jullie op een gegeven 
moment in staat zullen zijn om het vastklampen aan het le-
ven los te laten. Dit vastklampen is irrationeel, want je kunt je 
niet van het leven scheiden. Als je dit vastklampen kunt los-
laten, ga je verder zoals hij is en leef je nog lang en gelukkig.

We willen zo graag dat jullie geen weerstand bieden te-
gen de overgang naar de Niet-Fysieke wereld. Als je je ergens 
zorgen over maakt, manifesteert het zich juist sneller. Is dat 
niet interessant?



199

opnieuw opduiken in het non-fysieke

Vrienden, als jullie de eeuwige aard van jullie Wezen kun-
nen accepteren en stoppen met het vastklampen, het irratio-
nele vastklampen aan iets wat je niet eens kwijt kunt raken, 
zouden er geen ziekten meer op deze planeet zijn. Ziekte is het 
bewijs van de weerstand tegen datgene waar je het bangst voor 
bent. Begrijpen jullie dat?

De dood is expansie. De ziel van Jerry had een breder per-
spectief nodig, dat alleen in niet-fysieke vorm mogelijk was, 
om te kunnen doen wat hij wilde doen. Hij wilde meerdere 
dingen tegelijk doen, op meerdere plaatsen tegelijk zijn, en 
dat kan alleen maar in niet-fysieke vorm, dus zijn ziel koos 
ervoor om naar de niet-fysieke wereld over te gaan.

Het gevoel van verlies

Je kunt het fysieke niet van het nonfysieke scheiden. Die 
zijn volledig geïntegreerd. Het is onmogelijk om dat ooit te 
scheiden. Er is geen afscheiding, maar jullie mensen hebben 
het gevoel daarvan zo goed geoefend. Dus sommige dingen 
zetten het gevoel van afscheiding in gang. En als het gevoel 
van afscheiding er is, dan wordt afscheiding ervaren. Het is 
echt zo eenvoudig. 

Het gevoel van verlies is onzin. Normaal. Maar uit de Vor-
tex. En onnodig. 

De meeste mensen, wanneer ze het over verantwoorde-
lijkheid hebben, zeggen tegen elkaar: ‘Jouw gedrag, en be-
langrijker, mijn aandacht op jouw gedrag, hebben me uit de 
Vortex gehaald en in een afschuwelijk voelende plek gebracht. 
En jij moet iets anders doen, zodat dat ik me beter voel.’ Es-
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ther zei dat tegen Jerry gedurende de dagen na zijn transitie. 
[Gelach] Ze was zo boos op hem. Ze was zo boos op hem, 
omdat hij weg was. En dat vond ze zo belachelijk. Ze kon 
er maar niet mee in het reine komen. En na een paar dagen 
realiseerde ze zich wat ze eigenlijk aan hem vroeg: ‘Maak het 
ongedaan!’ [Abraham maakt vertwijfelde beweging, gelach 
uit de zaal] Toen bedacht ze dat er een andere manier moest 
zijn, er moet een andere manier zijn. En wij willen dat jullie 
allemaal weten dat er altijd een andere manier is, en dat dat 
een makkelijke, makkelijke, makkelijke, makkelijke, mak-
kelijke, makkelijke weg is. En dat is niet iemand anders ver-
antwoordelijk maken voor hoe je je voelt. 

Is de dood niet de meest ultieme aanleiding om dat einde-
lijk te doen: ‘Verdorrie Jerry, je bent dood en ik voel me rot. 
Doe er iets aan!’ [Gelach] ‘Word ondood!’

Er wordt gezegd dat de geboorte een grotere shock is dan 
de dood

Dat zeggen we vaak, en we menen het. Het duurt even 
voordat je opnieuw gefocussed bent in je fysieke lichaam, en 
om je balans te hervinden. Maar in de ervaring van het op-
nieuw opduiken in het Non-fysieke neem je alles wat je bent, 
en je geniet van alles wat je ziet, en je hebt het vermogen om 
alles te zien. 

Het onderwerp van de fysieke dood wordt door jullie 
mensen zo verkeerd begrepen: hoe kan het dat iets dat zo 
verkeerd voelt, eigenlijk goed zijn? Esther ervaarde dit in ex-
treme mate toen Jerry naar het nonfysieke vertrok, want het 
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voelde verkeerd voor haar, het voelde aan alle kanten ver-
keerd: verkeerde timing, ongepast, ongewenst... het was niet 
wat ze wilde. En een tijdlang zuigde die verkeerdheid alle 
leven uit haar weg. Tot ze op een dag toevallig een gedachte 
had – toevallig, want het was geen gedachte waar ze naar op 
zoek was geweest. En die gedachte was: ‘Wat als dit niet ver-
keerd is, maar juist goed is? Wat als het alleen maar goed is?’

En toen kwamen alle blijdschap die ze verloren was, alle 
gevoelens van helderheid die ze verloren was, weer terug. 

Het is zo interessant dat jullie mensen zoveel lijsten heb-
ben met zoveel dingen waarvan jullie hebben besloten dat ze 
verkeerd zijn, dat jullie jezelf vastzetten in weerstand tegen 
alle dingen die goed zijn. En wat hier echt interessant aan is, 
is dat je de goed-heid van iets niet zou kennen, als je de ver-
keerd-heid niet kende. Met andere woorden: als je niet weet 
wat je niet wilt, weet je ook niet wat je wel wilt. Het is nodig 
om een stap terug te doen en vanuit een breder perspectief 
te kijken om niet alleen de goed-heid, maar de perfectie van 
dit almaar doorgaande Bewustzijn dat Jij bent te kunnen 
begrijpen. De mogelijkheden om van perspectief te kun-
nen veranderen, de mogelijkheden om op een andere plek te 
staan, de mogelijkheden om vanuit een ander gezichtspunt te 
kijken, de mogelijkheden om dat allemaal te onderzoeken... 
dat doen jullie wanneer jullie in de Fysieke Ervaring komen. 
Jullie zijn Niet-Fysieke Energie die in een ander perspectief 
terecht komen in het Fysieke. En wanneer je opnieuw in het 
Non-Fysieke opduikt is het weer net zo opwindend om het 
vanuit weer een ander gezichtspunt te bekijken. En waar de 
meeste fysieke wezens over struikelen, is dat jullie denken dat 
het fysieke gezichtspunt de plek is waar alle fysieke wezens 
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komen en over het fysieke nadenken, en vervolgens hebben 
jullie de verkeerde veronderstelling dat als je in het Non-Fy-
sieke bent, je alleen nadenkt over non-fysieke dingen. Terwijl 
waar je altijd mee bezig bent, of je nu Non-Fysieke of Fysiek 
gefocussed bent, is wat er hier gebeurt op deze meest vooruit-
geschoven, vooruitstrevende plek van denken. 

Neem Jerry als voorbeeld. Stel je voor hoe het voor hem 
was om Fysiek gefocust te zijn en bezig met waar hij mee 
bezig was: de seminars voorbereiden, zalen huren, zalen in-
richten zoals hij dat fijn vond, de vragen stellen, een goede 
atmosfeer creëren. Dus stel voor welk een vervulling en be-
vrediging hij had om dat te doen. Dus stel je voor, vanuit een 
perspectief van vreugde, hoe het nu voor hem moet zijn om 
die verschuiving van bewustzijn mee te maken, en het nu 
vanuit het Non-Fysieke gezichtspunt te bekijken. Met andere 
woorden: het was de eerstvolgende, logische stap voor hem, 
vanuit de intensiteit van zijn verlangens. Het is moeilijk om 
je voor te stellen dat iemand dat liever heeft dan dit Fysieke. 
Maar het Non-Fysieke gezichtspunt is echt heel, heel erg goed. 

Vind hem waar hij nu is

Vraag: Ging Jerry op de verkeerde manier dood?

Abraham: Het is niet mogelijk om op de verkeerde ma-
nier dood te gaan. Jerry’s Vortex riep hem. Als Jerry niet ver-
bonden was geweest aan Esther (en dit is puur hypothetisch), 
zou zijn transitie gemakkelijker zijn geweest, en zou het eer-
der plaatsgevonden hebben. Jerry wilde zo graag begrijpen 
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wat het Non-Fysieke is, wilde zo graag weten wat die volgen-
de, logische stap was, wilde zoveel mogelijk het grote geheel 
ten dienste zijn en upliften. En zijn mogelijkheden om te 
upliften zijn nu vanuit het Non-Fysieke groter dan vanuit het 
Fysieke. Esther weet dit, en voelt dit elke dag. Maar Esther’s 
wens om hem hier fysiek te houden... geen van tweeën wilde 
bewust alle fysieke interactie die zij hadden loslaten. Dus dat 
was de weerstand. 

Elke dag waarop Jerry en Esther samen waren, zei een 
van de twee, en dan versterkte de ander het door het terug 
te zeggen: ‘Wij zijn zó goed samen!’ Maar Esther had niet 
gerekend op de samen-heid die nog steeds mogelijk is. Nu ze 
weet wat ze weet, zou ze niet zo hebben vastgehouden, zou 
ze niet die weerstand opgeroepen hebben. 

Je moet begrijpen dat Esther dit werk heeft dat ze wil 
voortzetten, en het is werk dat ze samen deden, maar als 
Jerry van de ene op de andere dag verdwenen was, het zeer 
onwaarschijnlijk is dat Esther ooit weer op dit podium had 
gestaan. Ze zou helemaal kapot zijn geweest van de abrupt-
heid ervan. Maar door de manier waarop het gebeurde, de 
laatste maanden waarin hij al niet meer mee ging en haar 
vanuit huis aanmoedigde en meekeek op de live-stream, be-
gon ze al te wennen het alleen te doen. Hij had een ervaring 
die pijnloos was, en het ging langzaam en geleidelijk genoeg 
om Esther de stabiliteit te geven die ze nodig had voor een 
gemakkelijke overgang, waarbij hij het nu vanuit een ander 
perspectief benadert. 

Hoe geweldig is het te begrijpen dat je eeuwig bent, te 
begrijpen dat er geen dood is, om het onderwerp te nemen 
dat de grootste weerstand oproept, waar de meeste mensen 
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zich meer zorgen over maken dan alle andere dingen samen, 
en het dan in een context te plaatsen waar ze volledig kan 
uitleggen dat ze niet alleen weet dat er geen dood is, maar 
dat er niets aan zit dat ongewenst is. 

Terwijl Esther de films aan het bewerken is, is ze zich be-
wust van wat geweest is, ze denkt een beetje aan wat geweest 
is in relatie tot wat er nu is, en ze is bezig met iets wat Jerry 
anders gedaan zou hebben, en ze voelt een spiertrekking in 
haar voet, precies op de manier waarop zijn voet altijd een 
spiertrekking had, of ze ziet haar vinger op en neer gaan zoals 
zijn vinger altijd op en neer ging, en op dat moment stroomt 
de helderheid over wat hij dan deed, hoe hij het deed, door 
haar hoofd. En dan zal ze denken: toen we samen waren, was 
jij in die kant van de bus en ik in de andere, of was jij in het 
ene deel van het huis en ik in het andere – we waren samen 
en we kwamen elkaar gedurende de dag regelmatig tegen, 
maar nooit heb ik de heerlijkheid ervaren dat jij exact weet 
waar ik mee bezig ben. Hij zat nooit naast haar als ze films 
aan het bewerken was, hij was daar nooit mee bezig, hij was 
nooit gedachte voor gedachte bij haar betrokken. Met andere 
woorden: de samen-heid is nu meer diepgaand en meer bevre-
digend dan het ooit geweest is. 

Het was moeilijk voor Esther om dat in het begin te aan-
vaarden, maar toen ze stopte met zoeken naar Jerry waar hij 
niet was, en begon met hem vinden waar hij is – namelijk in 
elke stap die ze neemt, in elke gedachte die ze denkt, in elke 
hap die ze eet, in élke fysieke ervaring die ze heeft – kan ze 
de ware integratie voelen van wat een ware soulmate is. En 
nu ervaart ze geen gemis meer. 

Dus als er iets is wat Jerry wilde dat de wereld zou begrij-



205

opnieuw opduiken in het non-fysieke

pen, dan is het okee is, hoe dan ook, het is okee om de pijp uit 
te gaan. 

Esther vond het niet leuk, ze zei: ‘Abraham, ik zie wat 
er gebeurt en ik wil dat jullie weten dat ik het absoluut niet 
leuk vind.’ En wij zeiden tegen haar: ‘Dat weten we, maar 
jij hebt hier geen stem in. Dit is tussen Jerry en zijn Bron. 
Dit is tussen Jerry en zijn reden van zijn. En jij, Esther, hebt 
de mogelijkheid om het te ervaren vanuit vreugde, of vanuit 
pijn.’ Ze koos vreugde. 

Jerry’s bredere gezichtspunt maakt hem nu beschikbaar 
voor iedereen: mensen over de gehele planeet ontvangen hel-
dere gedachten van Jerry. En daar geniet hij van. 
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DEEL VI

     Spellen en methodes  
     voor het verbeteren van 
     je gezondheidssvibratie
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Elk spel, elke methode en elk proces is bedoeld om je 
te helpen om je weerstand rondom geld, rijkdom en 

overvloed los te laten en jouw vibratie te verhogen naar een 
van welvaart, welzijn, overvloed en rijkdom. 

belangrijk: voor alle spellen en methodes geldt dat wanneer ze je verdrietig, 
bedrukt, teneergeslagen, angstig of zenuwachtig maken, je er vibrationeel nog 
niet klaar voor bent. Zet niet door, want dan bereik je een ongewenst effect. 
Doe eerst een paar dagen tot weken (tot soms maanden) spellen en methodes 
die wel goed voelen, en/of pas andere aanwijzingen in dit boek toe om je vi-
bratie te verhogen. 
Voor elk spel geldt ook dat wanneer het voelt als werk, wanneer je het moet 
van jezelf, je er beter mee kunt stoppen omdat ze dan averechts werken. Deze 
spellen zijn ontwikkeld om lol mee te hebben en je te ontspannen!

Het Wat als?-spel

Wanneer wij jullie aanmoedigen om altijd naar de po-
sitieve aspecten van dingen te kijken, zijn er vaak mensen 
die vragen: ‘Maar hoe zit het dan met een man die net zijn 
baan kwijt is geraakt en een vrouw en vijf kinderen heeft, 
over twee dagen de huur moet betalen en daar niet genoeg 
geld voor heeft? Of hoe zit het dan met een vrouw bij wie de 
Gestapo op de stoep staat en die meegenomen wordt naar 
de gaskamer om daar vermoord te worden? Hoe kunnen die 
mensen het Kantelproces toepassen?’

Op dat soort extreme vragen geven we vaak het ant-
woord: Het is alsof je op een hoogte van 20.000 voet zonder 
parachute net uit een vliegtuig bent gesprongen, en vraagt: 
‘Oké, wat moet ik nú doen?’

Meestal heb je niet met dergelijke extreme omstandighe-
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den te maken, waarin een prettige uitweg onmogelijk lijkt. 
Toch hebben deze extreme situaties, ondanks alle drama en 
trauma waarmee ze gepaard gaan, ook een kracht die, met de 
juiste focus, een bepaalde beslissing kan opleveren die door 
een buitenstaander verbazingwekkend of zelfs miraculeus 
gevonden zou worden.

Met andere woorden, er is geen situatie die geen moge-
lijke positieve uitkomst heeft, maar je moet wel zeer intens 
kunnen focussen om een dergelijke oplossing tot stand te 
brengen. En de meeste mensen die in dat soort situaties zit-
ten zijn daartoe niet in staat. Dat is de reden waarom ze de 
negatieve situatie überhaupt ervaren.

Als je in extreme situaties zit, komt er een kracht van 
binnenuit naar de oppervlakte. De intensiteit van je verlan-
gen brengt je op een plateau. Als je het voor elkaar krijgt 
om op dat plateau goed te focussen, kun je naar nog grotere 
hoogten stijgen. Met andere woorden, mensen die ernstig 
ziek zijn, verkeren in een betere positie om nog gezonder te 
worden dan andere mensen, omdat hun verlangen om ge-
zond te zijn versterkt wordt. Maar tenzij ze in staat zijn om 
te kantelen (om hun aandacht op hun gezondheidswens te 
richten en niet op hun zorg over de ziekte), kunnen ze niet 
beter worden.

Wij zouden jullie willen aanmoedigen om het Wat als?-
spel te spelen en naar positieve aspecten te kijken. Met ande-
re woorden, in plaats van dat je binnen je maatschappij kijkt 
naar voorbeelden van mensen die niet in hun kracht staan en 
geen controle over de omstandigheden van hun leven hebben, 
kun je ook een verhaal vertellen dat je het gevoel geeft dat je 
wel in je kracht staat. In plaats van dat je verhalen vertelt over 
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machteloze slachtoffers en daardoor je eigen slachtoffergevoel 
versterkt, kun je ook een ander verhaal vertellen.

Bijvoorbeeld: 
Wat als iemand een medicijn vindt voor mijn 

ziekte? Wat als ik al aan het genezen ben? Wat 
als ik geen zin meer heb in suikerhoudende pro-
ducten? Wat als ik weer alles met mijn hand kan 
doen? Wat als ik me vitaal zou voelen? Wat als 
die healing werkt? Wat als ik in contact kom met 
iemand die mij kan genezen? Wat als ik vrij kan 
ademenen? Wat als die operatie werkt? Wat als 
ik twintig kilo lichter ben? Wat als ik me goed voel 
in mijn lichaam? Wat als ik me weer jong zou voe-
len? Wat als ik sigaretten laat staan? Wat als mijn 
huid veerkrachtig en stralend was? Wat als ik weer 
haar had? Wat als ik alles wat ik wilde met mijn 
leven kon doen? Wat als ik gezond ben? Wat als ik 
gezond ben? Wat als ik gezond ben?

Schrijf hier nu de wat-als vragen die voor jouw speci-
fieke situatie gelden op:
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Boekje van positieve aspecten

Koop, of maak een mooi notitie- of dagboek voor jezelf, 
en schrijf op de voorkant: de positieve aspecten van mijn li-
chaam. Schrijf elke dag over de positieve aspecten van je li-
chaam – dit zijn de dingen die je al gelooft, dus schrijf niet 
‘Ik ben gezond’ terwijl je verdrietig wordt bij die gedachte. 
Schrijf alleen over de dingen die jij op het moment waarop 
je ze schrijft als positief ervaart (en terwijl de weken voorbij 
gaan, zul je merken dat door deze focus jij steeds meer po-
sitieve aspecten van je lichaam zult ontdekken). Het gaat er 
niet om dat die dingen gerelateerd zijn aan je ‘probleem’: het 
gaat er om dat je beter en beter en beter gaat voelen over alle 
aspecten van je lichaam. Bijvoorbeeld:

• Ik heb mooie ogen.
• Ik kan goed tennissen.
• Ik ben sterk.
• Ik heb krachtige handen.
• Ik heb mooie nagels. 

Dit boekje helpt je bij het meer gericht zijn op wat je wilt. 
Terwijl je alle positieve aspecten van je lichaam opschrijft, 
verandert je gevoel daarover van negatief naar positief. Op 
het moment dat je je er beter over voelt, verandert je punt van 
aantrekking met betrekking tot je lichaam en je gezondheid. 
Als je elke dag het positieve aspecten boekje gebruikt, word 
je sterker, en duurzamer positief georiënteerd. Schrijf geen 
dingen op die niet waar voelen, of waar je geen goed gevoel 
bij hebt. Door bewust je aandacht te richten op de aspecten 
die je een goed gevoel geven, verhoog je je trillingsniveau. We 
moedigden je aan om niet alleen over je lichaam te schrijven 
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of tekenen, maar ook over de dingen waarover je al een zeer 
positief gevoel hebt, want zo wordt het vinden van goed voe-
lende gedachten een gewoonte, waar je dan weer extra van 
zou kunnen genieten. Dat is een leuke manier om te leven!

Beschrijf hier nu de positieve aspecten van jouw li-
chaam:
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Het OmdatSpelletje

Dit spelletje is erg effectief om je af te stemmen op de 
vibratie van iets wat je wilt. Neem je notitieboek of een vel 
papier, en omschrijf bovenaan wat het is dat je wilt, bijvoor-
beeld een slank lichaam. Wees zo specifiek mogelijk als goed 
voelt, dat wil zeggen: wanneer je specifiek bent over bepaalde 
aspecten van dat slanke lichaam (bijvoorbeeld dat je in ma-
tje 38 moet passen), maar je wordt daar zenuwachtig van of 
krijgt gedachten en gevoelens van minderwaardigheid, laat 
dat dan weg. 

Schrijf daaronder: ‘Ik wil het omdat:’ en omschrijf nu zo 
uitgebreid mogelijk alle redenen, en de bijbehorende gevoe-
lens, waarom je wilt wat je wilt. Bijvoorbeeld:

Ik wil een fit, slank, sexy, goedvoelend, aantrekkelijk, 
gezond, energiek, vrij, flexibel lichaam dat goed is in 
sport, dat makkelijk beweegt, dat maatje 38 past, 
waar ik me trots over voel, dat warmte uitstraalt, 
dat me een veilig gevoel geeft, omdat...
Omdat ik me goed willen voelen. Omdat ik me goed 
wil voelen over mijn lichaam, en omdat ik me goed 
wil voelen in mijn lichaam. Omdat het heerlijk is om 
de energie door me heen te voelen stromen, omdat 
het heerlijk is om te dansen, om te sporten, om vrij 
te kunnen bewegen, om de wereld te ontdekken, 
om alles te kunnen doen wat je met een fit en slank 
lichaam kunt doen. Omdat ik wil voelen wat ik al-
lemaal met mijn lichaam zou kunnen doen, omdat ik 
dingen wil bereiken met mijn lichaam, bijvoorbeeld een 
halve marathon rennen. Omdat ik in de winkel als ik 
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kleren koop me wil verheugen over hoe ik er uit zie 
in die nieuwe kleren, en omdat ik wil ervaren hoe het 
voelt om complimentjes en goedkeurende blikken van 
anderen te krijgen. Omdat ik door de stad wil lopen, 
wétend dat ik er goed en sexy uitzie, en omdat ik me 
zelfverzekerd wil voelen over mijn lichaam. Omdat ik 
op aarde ben om te genieten van het fysieke, en dus 
ook van de sporten die ik zou kunnen doen, of avon-
turen zoals bergbeklimmen. Omdat ik de trap wil kun-
nen oprennen en me goed voel, omdat ik de trein wil 
kunnen halen en me goed voel omdanks dat ik gerend 
heb, omdat ik met mijn partner mee wil fietsen en 
plezier wil beleven aan die ervaring, omdat ik wil skiën 
en plezier wil beleven aan die ervaring. Enzovoort, 
enzovoort. 
Ik verheug me er op slank te zijn, gewoon omdat het 
goed voelt!

Dit spelletje is een goede oefening in visualiseren en het 
oproepen van de bijbehorende gevoelens. Daarnaast stemt 
het je af op de trilling van datgene wat je wilt, en stap je 
daardoor in de Vortex, waar dat wat je wilt vibrationeel al 
aanwezig is. Wanneer je trilling stabiel is rondom wat je wilt, 
zul je het ook in je fysieke leven aantrekken. Dat is de Wet.  
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Beschrijf hier nu wat je wilt, en waarom:
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Cadeau 
Bij dit boek ontvang je een download met twee voorbeel-

den van de Stortvloed aan Waardering Methode en de Fo-
cuswiel Methode. 

Bovendien ontvang je twee gesproken geleidemeditaties 
cadeau die je helpt je vibratie rondom gezondheid te verho-
gen, en de video ‘Het 30-dagen proces’.

Je kunt deze cadeau’s ophalen of afspelen via:

www.palaysia.com/gezondheid

Gebruik je persoonlijke toegangscode: 
H34L7NG

Bestel nu het boek:

https://www.sunshineforthesoul.com/boek/ 
gezondheid-vraag-en-het-is-gegeven
 



218

gezondheid: vraag en het is gegeven

Welke gedachte zou 
jou nu gelukkig, of nog 

gelukkiger maken?
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Esther & Jerry Hicks en Abraham

alle dvd’s zijn geheel Nederlands ondertiteld
en verkrijgbaar via www.vraagenhetisgegeven.nl

Het leven hoort juist leuk te zijn!

www.vraagenhetisgegeven.nl

Meer leringen van Abraham Hicks:
STAP IN DE VORTEX – Harmonie in al je relaties
boek isbn 9789076541396

STEP INTO THE VORTEX 
dvd geheel nederlands ondertiteld isbn 9789076541396

GREAT EXPECTATIONS
isbn 9789076541242

KEYS TO FREEDOM
isbn 9789076541266

REALITY CHECK
isbn 9789076541518



Lees verder in de co-creatie 
met Wayne Dyer:
AFSTEMMEN OP DE BRON
isbn 9789076541969

www.afstemmenopdebron.nl

Maak Abraham mee,
bestel ook de dvd:
MONEY AND THE LAW 
OF ATTRACTION
geheel nederlands ondertiteld

isbn 9789076541303

www.vraagenhetisgegeven.nl

Winst, werk, welvaart en 
de wet van aantrekking – 
lees er over in:
RIJKDOM  
isbn 9789492412041

www.vraagenhetisgegeven.nl



Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp  
gezondheid dan zijn deze titels ook iets voor jou:

HEELHEID - lexicon voor 
positieve gezondheid
Jan-Willem van Aalst
isbn 9789492412010
www.lexiconheelheid.nl

THE TAPPING SOLUTION 
- boek
Nick Ortner
isbn 9789076541976
www.tappingsolution.nl

CHAKRA
Edith Hagenaar
isbn 9789076541952
www.chakraboek.nl

Pas de leringen van Abraham direct 
toe in je eigen Wat als... Werkboekje 
notitieboekje met uitleg

a6, 50 pagina’s

verkrijgbaar via 
www.palaysia.com/gezondheid

www.sunshineforthesoul.com
vind meer waardevolle boeken, dvd’s en cd’s op:



JE KUNT JE LEVEN HELEN 
meditaties voor blakende 
gezondheid - CD
Louise Hay
isbn 9789076541921
www.blakendegezondheid.nl

JE KUNT JE LEVEN HELEN 
de film - Dubbel-DVD
Louise Hay
isbn 9789076541211
www.jekuntjelevenhelen.nl

MAGISCH MEISJE - vier 
de wonderen en de 
kracht van je lichaam
Christiane Northrup
isbn 9789492412225
www.magischmeisje.nl

KIKI TOVERT MET REIKI
Wanda Bijster & Adelheid 
van Driel
isbn 9789076v541778
www.kikitovertmetreiki.nl

edith hagenaar presenteert :

 tweejarig online begeleidingsprogramma

20 KILO LICHTER - diverse 
online trainingsprogramma’s 
en dubbelcd - Edith Hagenaar 
- www.20kilolichter.nl

28 TAPPING SCRIPTS Afvallen • Kalmeren • Stoppen met roken
- bookazines

Edith Hagenaar
www.sunshineforthesoul.com



Als je van Abraham Hicks geniet,  
is dit ook interessant voor jou:

Een boek over macht, geluk en doen  
wat god ons nooit verboden heeft. 

‘Edith is de Nederlandse Byron Katie’  
–Patrick Kicken, RadioDJ en interviewer bij www.nondualisme.nl

‘Een oase van liefdevolle energie... een bijbel voor deze nieuwe tijd... In de 
eenvoud van de zinnen zitten de wijsheden voor het leven.’  
–Marjan van Druenen, boekrecensent bij o.a. NBD-Biblion

‘Verrukkelijk om te lezen en eindeloos te blijven herlezen.’ –Wendy Tol

‘Geeft enorme inzichten die me helpen hobbels te nemen’ –Isabel Timmers

‘Hagenaar voegt een nieuwe dimensie toe aan de tien geboden’ –Prof.Dr. 
Paul de Chauvigny de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit, Universiteit 

Nyenrode

‘Prachtig geschreven. Ieder woord tilt mij op.’ –Liesbeth Steur

DE TIEN HEILIGE GEBODEN
Edith Hagenaar 

hardcover, isbn 9789492412102

WWW.WATDEBRONWERKELIJKBEDOELDE.NL


