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‘Voor mij is manifesteren een ander woord voor zien. Met je ogen 
open of dicht. Zien. En dan kun je er – met vallen en opstaan – op 

aflopen. Happinez is er het levende bewijs van. Als je wilt leren 
manifesteren, dan is dit boek een enorme wegwijzer.’ 
– Inez van Oord, schrijver en oprichter van Happinez

‘Manifesteren vanuit diepe wijsheid gaat verder dan persoonlijk 
gewin. Het draagt bij aan harmonie, gezondheid en heling voor al 

het leven op aarde. Dit boek reikt je daar mooie tools voor aan.’ 
– Karlijn Visser, co-founder Holistik.nl

Baptist de Pape laat zien hoe je door te luisteren naar je hart en ziel het 
leven van je dromen kunt scheppen. Zelfs als je zo’n slechte startpositie 
in het leven hebt gehad als Oprah Winfrey, J.K. Rowling en Anita 
Moorjani, is het mogelijk om het leven te creëren dat werkelijk bij je 
past. Het geheim van hun succes is voor ieder van ons beschikbaar. 
Deze praktische gids leert je goed te kijken naar het leven en de keuzes 
van deze inspirerende vrouwen, zodat ook jij in 6 stappen het leven 
kunt manifesteren waarvoor je geboren bent.

BAPTIST DE PAPE is auteur van de 
bestseller The Power of the Heart. Ook is 
hij producent van de gelijknamige film. 
Dit is zijn tweede boek.
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‘Bestudeer dit boek om te ontdekken hoe jij die onzichtbare, 
magische kracht kunt gebruiken om je eigen toekomst te scheppen.’ 

– MICHAEL PILARCZYK, Founder Meditation Moments
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De mens bestaat enkel uit een 

diepgeworteld, stuwend verlangen. Zo zijn 

verlangen is, zo vormt hij zijn wil. Zo hij wil, zo 

handelt hij. Zo hij handelt, zo zijn de vruchten 

van zijn handelen. 

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5
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VOORWOORD

Manifesteren, oftewel het vermogen om dingen in je leven 
te creëren die je wilt en nodig hebt, heeft drie aspecten.
 Het eerste aspect is puur fysiek en is door middel van 

laboratoriumproeven aangetoond. Deze vorm van manifesteren 
wordt ook wel optimisme genoemd. Optimisten blijken betere en 
productievere keuzes te maken dan pessimisten. Sommige pessi-
misten vinden het moeilijk om überhaupt keuzes te maken, waar-
door ze in hun huidige situatie vast blijven zitten. Optimisten 
zien eerder mogelijkheden die pessimisten over het hoofd zien, en 
door in actie te komen zorgen ze ervoor dat er meer goede dingen 
in hun leven komen. Hierdoor zal de optimist eerder het leven 
manifesteren dat hij of zij voor ogen heeft.
 Het tweede aspect van manifesteren is ook puur fysiek en heeft 
te maken met de inwendige chemie van het lichaam. Als we een 
emotie voelen, brengt het lichaam een chemische verandering te-
weeg die de hersenen beïnvloedt. Als we angstig zijn, maakt het 
lichaam adrenaline aan, waardoor we de energie voelen die aan 
die chemische stof is gerelateerd. Het lichaam maakt ook chemi-
sche stoffen aan als we ons goed voelen. En ons lichaam blijft die 
chemische stof aanmaken als we ons opgewekt blijven voelen. We 
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zijn dan vaker optimistisch, waardoor de kans veel groter is dat 
we goede keuzes in ons leven maken. Dit is een fysiek feit dat in 
proeven al heel vaak is aangetoond.
 Het derde aspect van manifesteren is metafysisch. Het is ge-
makkelijk te begrijpen maar niet zo gemakkelijk in een labora-
torium aan te tonen. Deze vorm van manifesteren vindt plaats 
doordat we reageren op de kracht van het universum en onszelf 
open blijven stellen voor wat het universum ons te vertellen heeft 
en wat het met ons van plan is. Als dit gebeurt merken we dat we 
voor onszelf het best mogelijke leven kunnen scheppen. Dat is het 
moment waarop we het diepgewortelde verlangen gaan voelen om 
de meest volledige versie van onszelf tot uitdrukking te brengen.

Dit boek gaat over deze derde vorm van manifesteren. 
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INLEIDING 

Intentie en de zes 
stappen

Als je het werk van Oprah Winfrey, J.K. Rowling en Anita 
Moorjani volgt, besef je dat ze hun leven hebben gewijd 
aan het verspreiden van magie. Niet het soort magie dat 

op Zweinstein wordt onderwezen, maar magie die ervoor zorgt 
dat je in jezelf gelooft en die je in verbinding brengt met je diepste 
kracht. Mijn relatie met deze drie vrouwen is die van een zoeken-
de leerling die bij elk obstakel op zijn weg inspiratie vindt in de 
wezenlijke natuur en de woorden van zijn leraren.
 Het aantal keren dat ze me de kracht en inspiratie hebben ge-
geven om in mezelf te geloven en de draad weer op te pakken is 
niet meer te tellen. Ik laat me niet alleen door hen inspireren. Ik 
streef er oprecht naar om ook naar hun woorden te leven en hun 
wijsheid in de praktijk te brengen.
 Je kunt je dus wel voorstellen hoe blij ik was toen ik een ge-
sprek tussen Oprah en J.K. zag. Op 30 augustus 2010 interviewde 
Oprah J.K. voor haar show. Dat gebeurde in het luxe Balmoral 
Hotel in Rowlings geboorteplaats Edinburgh. De gereserveerde, 
steenrijke moeder sprak openlijk over haar vlagen van depressie, 
onzekerheden, vroegere relaties, en hoe het Harry Potter-feno-
meen haar leven heeft veranderd. Binnen enkele minuten zat ik 
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aan de buis gekluisterd en gaf ik alle pogingen om nog iets anders 
gedaan te krijgen maar op.
 Ik moet bekennen dat hoe vaak ik Rowlings achtergrondver-
haal ook hoor, ik er nog steeds in mee word gezogen, deels omdat 
de details gewoon heel bijzonder zijn. Hoe manifesteert een door-
snee persoon die uit een bescheiden milieu afkomstig is – een de-
pressieve, alleenstaande moeder in de bijstand die in cafés schrijft –  
zoiets groots? Dezelfde vraag kun je stellen over Oprah. Oprahs op-
voeding in een arm gezin in Mississippi verliep allesbehalve vlek-
keloos. Zelf zegt ze dat ze zo arm was als je maar kon zijn, zonder 
een dak boven je hoofd. Als jong meisje werd ze seksueel misbruikt 
door mannelijke familieleden en vrienden van haar moeder. Dat is 
niet wat mensen op het eerste gezicht verwachten als ze zien wat ze 
in haar leven heeft bereikt. Ze werd een van de invloedrijkste vrou-
wen in Amerika, miljardair en filantroop. Zowel de maatschappij 
als haar familie zagen haar als iemand die voorbestemd was voor 
een doorsnee leven. Oprah maakte een belangrijk keerpunt in haar 
leven mee toen ze besefte dat ze niet een leven hoefde te leiden dat 
door anderen, of door haar verleden, werd bepaald.
 Ze koesterde voortdurend de overtuiging dat haar verleden 
niet haar toekomst zou bepalen en dat ze de innerlijke kracht had 
om haar omstandigheden te overstijgen. Hun gesprek behoort tot 
mijn meest favoriete gesprekken aller tijden. Het gesprek, waarin 
ze bepaalde elementen van hun magische reis bespreken, zit vol 
wijsheid, en het is duidelijk dat ze vanuit hun hart en ziel spreken. 
Maar het meest ontroerende is dat we een glimp opvangen van de 
kracht die we op het diepste niveau allemaal bezitten. Dit gesprek 
gaf me het idee en de inspiratie voor dit boek.

Ik heb ervoor gekozen om me in dit boek op drie vrouwen te 
richten: J.K., Oprah en Anita, die levens hebben gemanifesteerd 
die zelfs hun eigen verwachtingen te boven gingen. Ik had er wel 
dertig kunnen kiezen, of misschien wel honderddertig, als ik iets 
aan de hand van statistieken had willen bewijzen. Maar het gaat 
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hier niet om statistieken. Als je een groot sportman of sportvrouw 
wilt zijn, interview je tenslotte ook niet vijfduizend middelmatige 
sportmensen. Je interviewt alleen de allerbesten.
 Een ander voordeel van het kiezen van slechts drie mensen is 
dat hun verhalen beter bij de lezer blijven hangen. Meer voorbeel-
den zouden alleen maar verwarrend zijn. Ik heb voor Oprah, J.K. 
Rowling en Anita Moorjani gekozen omdat we dankzij hun ver-
halen een duidelijker beeld krijgen van hoe zij in het leven staan 
en wat ze precies doen om dingen te manifesteren, zodat ik dat op 
jou kan overbrengen. Het is onvermijdelijk dat je bij drie mensen 
van wie de levens zo sterk op elkaar lijken een flinke overlap ziet 
en je soms in herhaling valt. Dat is niet erg, want door herhaling 
leren we het beste.
 Waarschijnlijk heb je wel gemerkt dat deze drie totaal ver-
schillende publieke figuren zeer open zijn over hoe hun leven zich 
heeft ontvouwd en hoe ze hun leven hebben gemanifesteerd. Bij-
na alle informatie in dit boek komt uit bronnen die voor iedereen 
beschikbaar zijn. Zoals dingen die ze in interviews, artikelen en 
boeken hebben gezegd en wat ze over het verloop van hun leven 
hebben geschreven. Het zijn uitspraken die ze bewust met ande-
ren te delen. Het is geen geheime informatie die ze uitsluitend 
in de beslotenheid van een privé-interview hebben onthuld. Ze 
willen dat jij deze informatie krijgt! 
 Ik heb ontdekt dat ze alle drie – en dit geldt ook voor alle an-
dere mensen die ik als voorbeeld heb gebruikt – bijna precies het-
zelfde zeggen: om een vervuld en buitengewoon leven te manifes-
teren moet je uitgaan van de werkelijke intenties van je ziel. En 
dit doe je door je open te stellen voor de fluistering van je hogere 
bewustzijn.

‘Dit principe van intentie is wat mij heeft gered en mijn 
levenspad heeft veranderd.’1 Oprah 
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J.K. Rowling omschreef het heel mooi toen ze zei: ‘We hebben 
geen magie nodig om de wereld te veranderen, we hebben alle 
kracht die we nodig hebben al in ons.’2 

Daar gaat dit boek over. Het gaat over de kracht die je op het 
diepste niveau in je hebt, op het niveau van de ziel, en waarmee je 
alles kunt manifesteren wat jij kunt scheppen.
 Het is natuurlijk mogelijk om vanuit andere niveaus te mani-
festeren. Maar een groot deel van wat we manifesteren als we niet 
met onze ziel verbonden zijn, ontstaat eerder vanuit angst dan 
vanuit liefde. Deze manifestaties zijn vaak negatief.
 Om dit proces van positief manifesteren te kunnen begrijpen 
moeten we naar een aantal zeer indrukwekkende mensen kijken. 
Zodat we zien hoe zij zich door hun zielsenergie hebben laten 
leiden tot het manifesteren op het hoogste niveau dat voor hen 
persoonlijk mogelijk was. We kunnen veel leren van hun zware 
levenslessen en we zullen ontdekken dat wij niet zoveel van hen 
verschillen.
 Ik denk dat we ons allemaal weleens hebben afgevraagd hoe de 
grote beroemdheden van onze tijd ooit zo’n leven konden hebben? 
We hebben het hier over mensen die zich moeiteloos door hun 
leven lijken te bewegen. Deuren die voor anderen gesloten lijken 
te blijven, hoeven zij alleen maar aan te raken en ze vliegen meteen 
open. Wellicht zetten ze ons ertoe aan om bij onszelf naar binnen 
te kijken en ons af te vragen waarom wij niet zo’n leven hebben? 
 Wat doen die beroemde mensen dan precies wat wij niet doen? 
Is het gewoon een kwestie van geluk, zien ze er beter uit of hebben 
ze betere connecties? Hoe hebben ze bereikt wat ze hebben be-
reikt? Is het een kwestie van een diepgeworteld verlangen? En wat 
betekent dat eigenlijk?
 Ik weet de antwoorden op deze vragen, en ik ga je ze vertellen. 
Je zult ontdekken dat het geheim van hun succes iets is wat voor 
ieder van ons beschikbaar is. Als je eenmaal begrijpt hoe het werkt 
kun jij ook aan de slag om je leven te transformeren. 



DEEL 1
Erkennen dat je 

een ziel bent



We zijn niet ons lichaam en we zijn niet onze 

verworvenheden en onze bezittingen. We 

zijn allemaal één met de bron van alles wat 

bestaat, en dat is God.

Anita Moorjani
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HOOFDSTUK 1 

Bewijs dat we zielen zijn

Misschien vind je het moeilijk te geloven dat we zowel een 
ziel als een lichaam zijn. Veel mensen twijfelen daaraan. 
Toch zijn er talloze aanwijzingen dat we veel meer zijn 

dan alleen maar het lichaam dat we bewonen. Laten we eens naar 
een aantal van deze aanwijzingen kijken.
 Wat Anita Moorjani heeft meegemaakt lijkt misschien totaal 
ongeloofwaardig. Maar toch heeft het ziekenhuis – waarin ze met 
een terminaal lymfoom (kanker van het lymfestelsel) in stadium 
4b werd opgenomen – de gedetailleerde medische dossiers die 
aantonen dat ze een transformerende bijna-doodervaring heeft 
gehad. Anita heeft vrijuit over deze gebeurtenis gesproken, en in 
haar boek Ik moest doodgaan om mezelf te genezen beschrijft ze die 
ervaring heel mooi. Zoals je zult zien is de titel van haar boek zeer 
toepasselijk.
 Wat zij heeft meegemaakt klinkt als iets wat je in films ziet. Ze 
werd met spoed naar het ziekenhuis in haar woonplaats Hongkong 
gebracht toen ze volgens haar artsen in het laatste stadium van haar 
kanker zat. Haar lichaam was ernstig gezwollen, en ze lag in een 
diepe coma. Haar organen functioneerden steeds minder goed, en 
de dokters zeiden tegen haar familie dat ze het niet zou redden.
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 Wat ze niet wisten was dat Anita deze gebeurtenis heel anders 
beleefde. Terwijl het allemaal gebeurde, zag ze zichzelf van boven-
af, van buiten haar lichaam. Ze kon elk woord horen dat door 
de artsen en haar familieleden werd gezegd, en ze besefte dat ze 
haar hele leven vanuit angst had geleefd, dat ze bang was geweest 
voor wat anderen van haar dachten. ‘Ik gaf mijn kracht weg aan 
de buitenwereld, en dingen die buiten mij gebeurden bepaalden 
mijn leven – mijn gedrag, gemoedstoestand en gedachten,’ schrijft  
ze.19 
 Toen ze dit voelde, wist ze op de een of andere manier dat ze 
nog niet klaar was met wat ze op aarde moest doen. Ze was te 
druk bezig geweest met ‘normaal’ zijn. Plotseling voelde ze zich 
overspoeld door onvoorwaardelijke liefde. Met enorme tegenzin 
trok ze zich terug uit het vredige toevluchtsoord dat de dood haar 
bood, en keerde ze op wilskracht terug in haar lichaam. De bood-
schap, de gedachte die ze in haar geest hoorde toen ze in coma 
lag, weerklinkt sindsdien in haar hoofd: ‘Ga terug en leef je leven 
onbevreesd.’ 20

 Wat er daarna gebeurde verbaasde iedereen. De tumoren die 
zo duidelijk zichtbaar waren geweest op haar lichaam, langs haar 
hele ruggengraat, werden kleiner. Binnen een paar dagen werden 
ze minstens 70 procent kleiner. Haar inwendige organen begon-
nen weer te functioneren. Ze ontwaakte uit haar coma en tot ie-
ders verbazing wist ze precies wat de artsen hadden gezegd toen ze 
hun hoofd braken over haar medische toestand, ook al hadden die 
gesprekken niet in de ruimte plaatsgevonden waar zij lag.
 Binnen enkele dagen zat ze rechtop, praatte ze weer, en at ze 
voor het eerst in weken zonder voedingssonde. Haar kanker was 
helemaal verdwenen.
 De artsen konden niet geloven wat ze zagen. Dat kon nie-
mand. Het medische team bleef haar nog enkele weken onderzoe-
ken om te kijken waar de kanker was gebleven, en ze waren enorm 
verbaasd dat ze er geen enkel spoor van konden vinden. Anita is 
nu een overtuigende, indrukwekkende spreekster die heel goed op 
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het publiek kan overbrengen wat ze heeft ervaren. Wat ze ons te 
vertellen heeft is belangrijk.

Wat kunnen we er dan van leren? Allereerst weten we op basis van 
haar ervaring dat we meer zijn dan alleen ons lichaam. Zij besefte 
dit toen ze van boven op haar eigen lichaam in het ziekenhuisbed 
neerkeek.
 Ten tweede weten we dankzij de beproeving die ze heeft door-
staan dat we een levensdoel hebben, iedereen. En dat dit onder 
andere betekent dat we moedig moeten zijn. En dat we kunnen 
sterven als we dit doel niet nastreven.
 Het duurde even voordat Anita’s levensdoel haar duidelijk 
werd. Ze besefte dat haar bijna-doodervaring andere mensen kon 
helpen om anders naar hun eigen ziekten te gaan kijken. 

Plotseling besefte ik dat ik eigenlijk ten dienste van de 
planeet kanker heb gekregen en ervan ben genezen… 
dat het een instrument is om genezing in anderen te 
laten plaatsvinden.21 

Haar boodschap is allang niet meer alleen persoonlijk. Mensen 
over de hele wereld die over haar genezing hebben gehoord zijn 
anders gaan denken, niet alleen over genezing, maar ook over hun 
relatie met de bron, en wat dat voor hen betekent. Haar missie be-
helst genezing in de allerhoogste zin van het woord. Ze helpt ons 
allemaal te genezen doordat ze ons terugbrengt naar onze ziel. Ze 
werd zich bewust van haar ‘soul signature’, en nu brengt ze die in 
haar leven tot uitdrukking.
 Het derde waar we op moeten letten, is dat ze wist dat haar ziel 
verbonden was met iets veel groters. Iets wat we de bron of een 
wereldziel zouden kunnen noemen, die alle wijsheid, alle liefde en 
alle genezing bevat. De titel van haar boek Ik moest doodgaan om 
mezelf te genezen zegt eigenlijk alles. Want ze moest het verontrus-
tende feit onder ogen zien dat haar oude manier van leven tot haar 
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