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De praktische transformatiegids 

 

De volgende informatie deel ik graag met jullie. Op deze manier maak ik jullie deelgenoot van mijn 

spirituele transformatie reis en maak je kennis met allerlei valkuilen waar jij misschien niet meer in 

hoeft te vallen       

Het zijn losse stukjes tekst die je op zich kan lezen, hoewel er natuurlijk veel onderlinge verbanden 

zijn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Geloof negatieve gedachten en emoties niet! Blz 2 
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1. Geloof negatieve gedachten en emoties niet!  

In het begin van mijn bewustwording proces had ik veel innerlijke pijn. Nadat ik totaal was 

vastgelopen en zelfs gedurende lange tijd nauwelijks meer kon slapen moest ik echt elke dag weer 

bewust kiezen om een stukje van mezelf te helen. Hoe beroerd ik mij ook voelde, ik besloot toch om 

steeds de positieve gedachtes op te schrijven en zoveel mogelijk positief te denken, ondanks de 

depressie, de moeilijke omstandigheden en het trauma wat sterk aanwezig was. Op die manier bleef 

ik gericht op het hogere bewustzijn. Ik putte hoop uit voorbeelden van mensen die zich ook steeds 

op het hogere bewustzijn hadden gericht en zo moeilijke periodes waren doorgekomen. 

Ik begon me onder andere door lichaams- en ademwerk meer en meer op mijn lichaamsbewustzijn 

te richten. Ik kreeg het besef dat aanwezig zijn in het lichaam me automatisch meer uit het hoofd zou 

halen en ontspanning zou gaan brengen. 

Het lastige was dat juist in het lichaam mijn trauma’s zaten en daardoor was er een intense 

confrontatie met mijn kleine zelf, mijn pijnlichaam, ego. 

Naarmate ik meer contact met het lichaam kreeg kon ik ook de gedachten en emoties beetje bij 

beetje meer laten gaan en me richten op de energiestroom in het lichaam. Deze energiestroom 

wordt ook wel kundalini genoemd. Deze energiestroom zit op een diepere laag dan de gedachten en 

de emoties. Daarom kan deze energiestroom je ook bevrijden van de verslaving aan negatief denken 

en pijn. Het is gewoon energie die niks hoeft, die van zichzelf vredig en liefdevol is. Het is de stroom 

van goddelijke energie die in ieder mens zetelt en vanaf je eerste chakra door alle chakra’s omhoog 

stroomt (dit kan overigens per persoon en ook per fase van je proces verschillen). 

Ik herinner mij periodes dat er hele diepe angsten en verdriet omhoog kwamen waardoor ik me 

volslagen eenzaam voelde terwijl ik ook sociaal gezien weinig contacten had. Ik begon me bewust 

voor te stellen dat de gedachten en de pijn niet van mij waren, maar iets wat aan mij voorbij trok. 

Door dit voorbijtrekken toe te laten moest er logischerwijs weer ruimte komen. En zou ik vrede zou 

gaan ervaren. En dit is precies wat er gebeurde!!  
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2. Zoek hulp van iemand die bij je past! 

In mijn geval was ik vrij koppig, ik accepteerde nooit hulp en deed altijd heel zelfstandig. Het was 

belangrijk om krachtig en zelfverzekerd over te komen en niet afgewezen te kunnen worden. Toen 

dat tóch gebeurde omdat het vriendinnetje, waar ik al mijn hoop op had gevestigd om mijn 

eenzaamheid kwijt te kunnen raken, voor haar eigen weg koos. Was ik letterlijk de weg totaal kwijt, 

oude verlatingsangsten die ik niet aankon kwamen op, en ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. 

Dit leidde tot een lange periode van slapeloosheid en een enorme innerlijke spanning, stress en burn-

out. 

Een dag nadat ik voor het eerst in mijn leven tot God had gebeden voor hulp en helderheid kreeg ik 

het besef dat de mensen om me heen die ik waardeerde van zichzelf een bepaalde rust en 

natuurlijke zelfstandigheid hadden. Mijn conclusie was dat ik iets fundamenteels verkeerd aan het 

doen was. Al mijn filosofische ideeën en anarchistische levensovertuigingen waren een kaartenhuis 

geweest waar inmiddels niks meer van over was. 

Deze conclusie leidde ertoe dat ik mezelf toestond andere wegen te zoeken. Via de school waar ik 

inmiddels was uitgevallen kwam ik bij een decaan die me een psycholoog aanraadde, ik nam het 

advies ter harte. Dit leidde tot 10 sessies waarbij extreme vormen van woede geuit werden. 

Ik vond een luisterend oor en dat was zeer belangrijk en ondersteunend voor mij, het nam het gevoel 

van ‘het alleen moeten doen’ een beetje weg. Ik denk dat je niet alles alleen hoeft te doen. Er zijn 

altijd mensen die kunnen helpen. 

In die periode werden er maar 10 sessies vergoed door de verzekering en omdat ik weinig geld had 

en ook moeite had om geld voor mezelf aan sessies uit te geven, stopte het daarmee. 

Inmiddels ging ik wel dagelijks intensief ademen en bleef ik voortdurend positieve affirmaties doen. 

Het universum leidde mij naar iemand toe die al een bepaalde intensieve staat van bewustzijn had 

bereikt, ik werd min of meer zijn leerling en bracht anderhalf jaar in verbinding met hem door 

waardoor er een begin werd gemaakt met het oplossen van de vele trauma’s in mijn systeem. 

Ik kan wel zeggen dat het toestaan van hulp, tijdelijk afhankelijk durven zijn van mensen die het goed 

met me voor hadden mij ontzettend heeft geholpen. 

Ook heb ik ontdekt dat er in iedere fase van je bewustwordingsproces wel iemand is die je verder kan 

helpen. Bepaalde trauma’s bij mij zaten echt vast in gewrichten en organen of werden bijvoorbeeld 

vastgehouden door littekens of ervaringen van inentingen die ik had ondergaan als kind. Hiermee wil 

ik zeggen dat sommige hardnekkige patronen zodanig diep fysiek in het systeem zijn verankerd dat 

het soms lastig is hier zonder hulp vanaf te komen. 

Mijn ervaring is dat mensen die kunnen spiertesten (kinesiologie), en dus eigenlijk rechtstreeks via je 

lichaam met je onderbewuste communiceren, in kaart kunnen brengen welke blokkades jou 

tegenhouden en vaak ook wat je nodig hebt om deze te ontstoren en/of verwerken. 

Wees niet te gauw tevreden! Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat je bij een kundig iemand 

bent waarbij je echt stappen maakt in je proces. Wanneer er niet zoveel veranderd terwijl jij echt 

intentie hebt om te veranderen kun je beter op zoek gaan naar iemand anders. 
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3. Relatie met de ouders, een snelweg in je ontwakingsproces 

Het moeilijkste is de relatie die we met onze ouders hebben. Daar zijn veel gevoelens mee 

verbonden. Veel patronen in ons leven en ook uit vorige levens zijn terug te leiden of worden 

gereflecteerd in de relatie die we met onze ouders hebben. Vele angsten die onze ouders hebben, 

zitten in de familielijn en hebben weer te maken met onze voorouders. Deze emotionele ladingen 

worden automatisch doorgegeven en ook door de kinderen ervaren. Vaak zien we patronen in onze 

ouders, waarvan we zelf liever niet zien dat we ze óók hebben.  

Veel ruzies ontstaan omdat kinderen, net als de ouders, de weerspiegeling van zichzelf niet kunnen 

aanzien. Of omdat ouders ontkennen dat er gevoelsmatig dingen spelen die veel pijn kunnen doen. 

Ouders zitten vaak energetisch in een totaal verschillend patroon. Dingen waar je je bewust van 

wordt kunnen voor hen heel confronterend zijn. Veel spirituele opvattingen zijn wellicht heel ver weg 

voor ze. We hoeven ze niet te overvoeren met onze meningen en ideeën, zij willen gewoon zichzelf 

kunnen zijn. 

Onze ouders hebben het mogelijk gemaakt dat we hier zijn, dat we bestaan, dat we ons pad konden 

gaan. Ouders zijn daarom de grootste zegening. Nergens kun je jezelf zo tegen komen en helen als bij 

je ouders. Daar ligt de meeste groei. Als je je ouders kunt ervaren en liefhebben hoe ze ook zijn en 

wat ze ook hebben gedaan, ben je gezegend. Liefhebben betekent niet dat je over je grenzen heen 

gaat en je ouders gaat pleasen terwijl je eigenlijk boos bent. Het betekent niet dat jij ophoudt jouw 

waarheid op een vriendelijke eerlijke manier uit te drukken wanneer het nodig is. In sommige 

gevallen zijn de ouders zo beschadigend geweest dat contact niet mogelijk of gewenst is. 

Als jij op een liefdevolle manier uitdrukt dat je graag de relatie wilt verbeteren. Dan help je ook je 

ouders. Door jouw kwetsbaarheid en mildheid naar jezelf en hen kan er ruimte ontstaan. Dat hoeft 

niet in een gesprek, het kan een gebaar zijn. Het kan een luisteren zijn naar je ouders, het kan zijn dat 

je iets voor doet waar ze blij van worden. Een relatie heel je door de ander je liefde te laten blijken 

op een manier die door de ander kan worden ontvangen. 

Weet dat er verschillende fases zijn in deze heling, soms moet je eerst groeien in vertrouwen of de 

lading van heftige emoties verwerken voor je dichterbij elkaar kunt komen. 

In de kern wil ieder mens, en dus ook je ouders, onvoorwaardelijk liefde in zichzelf ervaren. We zijn 

allemaal gelijk en hebben dezelfde behoefte aan liefde. 

Door je aandacht op je ouders te durven richten kun je je vaak makkelijker bewust worden van wat je 

voelt, je kunt makkelijker in contact komen met verstopte emoties uit je kindertijd. In die zin is de 

relatie met je ouders dus eigenlijk een spirituele snelweg. Dat werkt echter alleen wanneer je echt 

volledig authentiek en eerlijk naar jezelf durft te zijn. Het vraagt van je dat je erkent dat er heftige 

negatieve emoties in je systeem aanwezig zijn, dit kan je zelfbeeld behoorlijk op zijn kop zetten. 

Toen ik in 2004 in India een transformatiecursus volgde zeiden de monniken tegen mij aan: ‘’Jay als jij 

werkelijk wilt ontwaken en gelukkig wil zijn is de eerste en enigste voorwaarde dat je de relatie met 

je ouders gaat helen.’’ Dat was een behoorlijke domper voor mij.. Dat was nou net waar voor ik niet 

naar India gegaan was..  Toch gaf het me houvast en ik begon me ook meer en meer te verplaatsen in 

de schoenen van mijn ouders. Ik herinner me toen ik voor de eerste keer terugkwam uit India dat ik 

op een bepaald moment de Meesters en Wezens van Licht om mij heen om hulp vroeg, op dat 
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moment ging de telefoon en belde mijn moeder. Ik had op dat moment de moed om te uiten dat ik 

haar miste en te vertellen dat ik boos was dat ze zo afwezig was in mijn leven. Doordat ik in eerste 

instantie ook een soort begrip voor haar had gekregen kon zij mij daarom ook ontvangen in wat ik te 

zeggen had.  

Dat was het begin van een heel diep helingsproces en nu heb ik een goede relatie met mijn ouders. In 

het begin wilde ik mijn ouders ook veranderen en ongevraagd mijn spiritualiteit met hun delen 

gelukkig weet ik nu dat het niet nodig is. In deze relatie laat ik hun zoals zij zijn, want iedere ziel 

maakt nu eenmaal zijn eigen keuzes en is verantwoordelijk voor zichzelf. Het gevolg daarvan is dat ik 

er gewoon ben, zonder oordeel kan ik er gewoon voor ze zijn op mijn manier. Ik hoef niks van ze, dus 

is er ook geen probleem. 

Mocht je helemaal geen contact met je ouders hebben, omdat het te zwaar is, of je bent te veel 

beschadigd in die relatie, of je ouders zijn overleden. Besef dan dat het erom gaat dat de pijnlijke 

lading die in jou zit nog steeds aan de oppervlakte kan komen en gezien en verwerkt wil worden. 

Zolang de vergeving in jou innerlijk niet heeft plaatsgevonden blijf je situaties en mensen aantrekken 

die de oude weerstand omhoog laten komen. Daarom is het wijs jezelf te accepteren en je steeds te 

verbinden met het hogere bewustzijn zodat je steeds kan ervaren dat je geleid wordt. 

Vraag in dit proces om hulp van je gidsen, probeer vastberaden te zijn, te weten dat het voor jou ook 

mogelijk is diepere heling en transformatie te ervaren. In realiteit is alles mogelijk. Het aspect waar jij 

je aandacht op richt kristalliseert. Door innerlijk te weten dat de relatie al geheeld is en daarin te 

geloven (zonder moeten of wilskracht) begin je liefde te ervaren in je relatie met je ouders en 

tegelijkertijd alles en iedereen. Jij begint jezelf als Liefde te ervaren. 
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4. Verbind je met mensen in een hoog bewustzijn 

Om sneller door je transformatie proces te gaan, en positief te blijven zou je bijvoorbeeld kunnen 

mediteren met Braco of AmmaBhagavan. Dit zijn mensen in een heel hoog bewustzijn waarbij het 

ego volledig is opgelost en die een hele sterke energie overdragen op het moment dat je je met hun 

verbindt in je meditatie. Het zal je rust geven en meer ontspanning. Je zou ook kunnen vragen aan 

hun om je te helpen in je proces. Omdat zij in een hoger bewustzijn functioneren hebben zij ook 

allemaal hele goede en positieve verbindingen in de geestelijke wereld. Vanuit deze geestelijke 

dimensie/5D kunnen ze in dit fysieke bestaan jouw werkelijkheid op een hele positieve manier 

beïnvloeden. Dat kan gaan om gezondheid, financiën, relaties et cetera. Probeer te verbinden met 

een zuivere intentie om jezelf en de wereld om je heen te helen, dan werkt het extra goed.   

Je kunt ook een foto uitprinten van hun of bijvoorbeeld van Christus en je daar dagelijks mee 

verbinden of bij je bed hangen. Wanneer je meer communiceert met hun groeit er een band en 

ervaar je meer leiding en ‘Grace’ in het dagelijks leven.  

Ik kan je ook het boek ‘Het Hathor-materiaal’ aanraden want daar staan hele goede praktische 

oefeningen in die je heel goed en makkelijk kan toepassen. Daarnaast geeft het ook een goed 

perspectief over het transformatie proces dat nu op aarde gaande is.  

 

Meditatie met Braco 

https://www.youtube.com/watch?v=2j7Gc9a1i10 

Meditatie met Amma Bhagavan 

https://www.youtube.com/watch?v=VwFxrHs3KqA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2j7Gc9a1i10
https://www.youtube.com/watch?v=VwFxrHs3KqA
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5. Waarom is het belangrijk alles in huis goed te ordenen en schoon te maken? 

Ongeveer een maand geleden keek ik dit filmpje op internet, en dat raakte mij, ik besloot dus 

(hoewel ik best wel redelijk georganiseerd ben omdat ik anders überhaupt niet kan functioneren met 

mijn bedrijf) opeens om alles in mijn huis supergoed te gaan ordenen, en alles beter schoon te 

houden. Het gevolg is dat ik nu gewoon meer tijd heb, alles functioneert gewoon beter omdat ik me 

rechtstreeks kan richten op mijn werk, of op datgene in huis wat ik nodig heb en ook is de 

psychologische druk weg om het huis nog schoon te moeten maken :). De energie die over is kan ik 

gewoon besteden aan zijn, aan de zon en allemaal nieuwe ontwikkelingen:) 

Een paar tips over energie en huis schoonhouden: 

• Over het algemeen denken we dat we wanneer we ons huis moeten schoonmaken, dat het 

iets buiten onszelf is. Maar we zijn vergeten dat wij ons huis zijn! De grenzen van ons 

bewustzijn houden niet op met de grenzen van het fysieke lichaam. Dus eigenlijk is het huis 

in ons, evenals je partner, de bank waar je op zit en de buurman. Wanneer je wat gevoeliger 

bent zul je dat ook rechtstreeks kunnen voelen, in de vorm van energie. En wanneer je boos 

bent op iemand zul je gelijk aan jezelf merken hoeveel ruimte die persoon eigenlijk in jou 

inneemt. Dus wanneer je je huis schoonmaakt en organiseert, maak je eigenlijk jezelf schoon 

en organiseer je eigenlijk je geest. 

 

• Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend, is water een levend geheugen en daarom is het 

belangrijk om niet allemaal rotzooi in je keukenkastje te hebben staan zoals ontstopper en 

andere chemische troep. een klant vertelde me laatst dat ze ook de stofzuiger uit de kast 

heeft gehaald waar de vitaliser was geïnstalleerd, puur omdat dit qua trilling gewoon niet 

klopte. Nu kan de vitaliser dat wel omzetten maar toch symboliseert de stofzuiger de plek 

waar alles wel uit het hele huis samenkomt en heeft deze een zeer negatieve trilling. Zo gauw 

iets chaotisch, vies wordt of in disharmonie komt wordt de energie gelijk negatief. Dus kost 

het jou energie om het om te zetten en trekt het ook weer andere negativiteit aan. 

 

Meer weten over gezond water, zie: https://www.heerlijkwater.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgPv87ZpJsg
https://www.heerlijkwater.nl/
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6. De dualiteit 
 
Iets wat ik af en toe denk en soms in meer of mindere mate helder en dan weer vager in me opkomt 
is wat ik toch eens wil gaan beschrijven: 
 
De meeste mensen leven in dualiteit, wat houdt het in? Je zult herkennen dat een mens de behoefte 
heeft om gezien te worden, om liefde te ontvangen en van daaruit de liefde te geven. Wanneer 
iemand in de eerste plaats niet gezien wordt, geen erkenning krijgt, niet herkend wordt als wie die 
werkelijk is. Dan is de neiging om van alles uit de trukendoos te halen om dat wel te krijgen. 
 
Maakt niet uit op welk zogenaamd maatschappelijk niveau hij functioneert, kan een directeur zijn die 
als kind niet door zijn vader is erkend en altijd maar doorgaat om zijn positie te verbeteren om 
eindelijk een keer de voldoening te gaan krijgen waar hij op hoopt. 
 
Het is de putjesschepper die de directeur vervloekt en iedereen de schuld geeft van zijn gevoel van 
waardeloosheid. 
 
Het is de directeur die langs de putjesschepper loopt en zich beter, meer ontwikkeld, hoger in 
hiërarchie voelt staan. 
 
Er is geen hoger of lager of beter of slechter, dat zijn allemaal verzinsels van ons. 
 
Het is het ego, het afgescheiden deel in de mens wat vergelijkt en zichzelf als hoger of lager 
classificeert.  
 
In beide gevallen blijft de afscheiding intact. Zolang de aandacht op de buitenwereld blijft, aandacht 
blijft bij het willen vergelijken, het willen bereiken van het onbereikbare emotionele doel. Dan wordt 
de mens geleefd. 
 
Enige uitweg is om je met jezelf te gaan vergelijken en te proberen om jezelf op alle niveaus 
tegelijkertijd te ontwikkelen, te groeien in gelijkmoedigheid, kracht, creativiteit, geborgenheid etc. 
Kortom te durven kijken, te durven Zien. Ophouden te vermijden. In mijn ervaring is dit niet een 
soort mentale inspannende actie, het is het gevolg van bewustzijn, intelligentie die automatisch 
ontstaat wanneer weerstand die innerlijk aanwezig is er gewoon mag zijn, gewoon ervaren mag 
worden zonder er te veel bij stil te staan, en het te labelen, het te problematiseren. 
 
Vaak gaat dat in het begin gepaard met tijdelijke emotionele pijn, ik wens iedereen toe dat je de 
veiligheid in de kracht vindt om te leren daarmee te zijn en daar doorheen te zakken. Om met 
zachtheid te leren kijken. (En dat zeg ik ook tegen mezelf want het lukt niet altijd :) :).  
 
Maar het lukt ook regelmatig wel! ;) 
 
Sri Bhagavan zij eens: wanneer je de onmogelijkheid om te veranderen realiseert ontwaak je. 
 
Want wanneer je verzet ophoudt tegen wat er is, wordt de energie niet meer verspild. En waar 
energie vrijkomt is Waarheid en Liefde en Vrijheid. 
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Je neemt alles niet meer zo persoonlijk want de persoon is aan het verdwijnen. 
 

 

Deze praktische transformatiegids is een project in uitvoering.  

Schrijf je in voor de spirituele verdieping is brief en je ontvangt een update als er een nieuw tekst 

is. 
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