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Bewustzijnsproces 
 

Zoals ik al in het werkboek aangaf, gaat het vooral over te genieten van het proces en jezelf niet te 

verliezen in de eindbestemming! 

Voor iedereen gaat dit proces op een verschillend tempo en ook binnen je eigen proces, zijn er 

stukken dat sneller verlopen en anderen zeer traag.  

Echter zijn er wel een aantal stukken binnen het proces, die in het algemeen de meesten op hun 

pad zullen tegenkomen. Het kan dan ook interessant zijn om hier een idee van te krijgen en eens 

een blik te werpen op welk deel jij je bevindt?! 

 

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL        (onbekende bron van facebook + eigen aanvullingen) 

1 Eenzaam zijn 

Vaak verdwijnen vriendschappen door andere interesses. Het is moeilijk om gelijkgestemden te vinden. Als je 

het pad van bewustzijnsgroei volgt is de kans groot dat je hiermee te maken krijgt. Het is ook wel logisch 

omdat jouw opvattingen en gedachten, nu afwijken van mensen waaraan je gehecht was. Het is moeilijk om 

bestaande relaties en vriendschappen te behouden, je kunt niet echt open praten over wat jou boeit… Je 

gaat op zoek naar mensen die ook zoals jij denken. Ik merk wel aan mezelf dat dit niet zoveel meer uitmaakt 

als voorheen. Liever kwaliteit met weinig mensen ervaren, dan kwantiteit met veel mensen die anders 

denken. Uiteindelijk ontdek je dat er meer en meer mensen wel denken zoals jij, alleen komen ze nu effectief 

in je leven doordat je meer en meer jezelf bent! 

2 Niet begrepen worden 

Vooral als het je familie betreft is dit moeilijk. Maar ook bij vrienden, werk en in het dagelijks leven is dit 

moeilijk. Je vindt het vaak moeilijk om over bewustzijnsgroei te praten, mensen oordelen snel als ze weten 

dat je anders bent. Het vergt veel moed om je niets van anderen aan te trekken en gewoon je mening te 

geven waar jij voor staat. In familiekringen ben je dan vaak het zwarte schaap of de anders denkende.  

Dit is moeilijk en kan pijnlijk zijn. Relaties kunnen stuk gaan omdat je partner jou niet meer begrijpt. Dit zijn 

zeer heftige en pijnlijke processen, waar vele mensen met spirituele groei mee te maken hebben. Uiteindelijk 

kom je hier sterker uit, alleen kan het soms het gevoel geven dat het allemaal zo ontzettend lang duurt… 

Hou vooral vol, want ik kan je met zekerheid vertellen dat wanneer je blijft gaan in dit proces, het steeds 

sneller gaat & makkelijker wordt.  

3 Vaak vermoeid zijn 

Bepaalde dagen als er veel energie binnen komt kun je onrustig slapen. Vermoeidheid kan tot somberheid 

leiden. We denken soms dat het aan onszelf ligt. Ik merk bijvoorbeeld dat ik al jaren 9 à 10 uur slaap per dag 

nodig had, nu ik getransformeerd ben naar wie ik echt ben & in volle passie ga voor mijn zielsmissie ontdek 

ik dat ik plots al voldoende heb met 7 – 8 uren slaap. De energie die vanuit het universum naar ons toe 

komt en de energie van anderen, pikken we allemaal op. Ook de onrust bij bijvoorbeeld volle maan en 

zogenaamde poortdagen en zonnevlammen hebben invloed op ons. Het is eigenlijk wel lastig als je vaak 

niet fit bent, om te begrijpen dat energie hier een oorzaak van is. Het is in feite het lichaam dat zich 

voorbereidt op je persoonlijke transformatie en dat is hard werken! Waardoor je dus zo moe bent! 
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4 Heftig reageren 

Soms slaan de emoties op hol lijkt wel. Doordat je steeds meer je hart volgt, kun je steeds minder tegen 

onrecht. Hierdoor kun je fel reageren als jou onrecht wordt aangedaan. Tenminste, ik merkte dit bij mezelf. 

Tegenwoordig ben ik het daarna wel weer meteen kwijt, het blijft niet meer hangen zoals voorheen. Dit zal 

voor de een meer merkbaar zijn dan voor de ander, denk ik. Dit is een heerlijk gevoel, aangezien de 

recuperatietijd steeds minder wordt en deze reacties ook! Er doen zich namelijk steeds minder situaties voor 

waarin ik voor mezelf dien op te komen, aangezien ik dit stuk ondertussen goed onder de knie heb. En dat 

kan jij dus ook! 

5 Levenslessen komen in versneld tempo steeds terug 

De grootste leermeesters krijgen de moeilijkste lessen. In ons leven krijgen we door onze ziel steeds 

levenslessen of ervaringen voorgeschoteld. Onze ziel probeert ons een levensles of ervaring te leren. Hoe 

verder je groeit in bewustzijn hoe moeilijker, heftiger en regelmatiger je situaties aangereikt krijgt. Het lijkt 

wel dat als je niveau van levenslessen begrijpen omhoog gaat, je examens om te slagen moeilijker worden. 

Ook ervaringen echt leren, door ze te ondergaan worden heftiger. Dit maakt het leven heftiger, moeilijker 

maar zeker ook interessanter. Dit een zwaar en moeilijk proces met voor- en nadelen. En bij iedereen is dit 

weer net even anders. Tot plots dat kantelpunt komt, waarop je plots beseft dat deze lessen allemaal niet 

moeilijk – heftig moeten zijn en je dit ook zo effectief ervaart! Heerlijk besef!  

6 Moeite met menigtes 

HSP – overprikkeling en onder prikkeling. 

Als je drukte van mensen om je heen hebt, kan je van slag raken. Je kunt hier slecht tegen en wilt vluchten 

naar een rustige plek. Dit kan ook voor geluiden - licht gelden. Heeft alles te maken met je gevoeligheid, die 

is gestegen. Het gaat over de nieuwe wereld die aan je open gaat, die je gevoelig maakt naar energieën die 

hier niet meer bij horen. Dit is vooral een proces van accepteren, aanpassen en vertrouwen. Ook dit geldt 

niet voor iedereen maar je hoort dit regelmatig van anderen die in hetzelfde proces zitten. De valkuil hierin 

ligt dat je jezelf te vaak gaat afzonderen, dit maakt dat je alleen maar gevoeliger wordt en je het jezelf nog 

moeilijker maakt. Blijf jezelf testen en uitdagen in dit gegeven en ga op zoek naar jou redmiddeltjes.  

7 Zorgen maken over de aarde 

Het doet pijn dat je de maatschappij (negatief) ziet veranderen. Je voelt je vaak betrokken bij het behoud 

van de natuur. Je begrijpt dat Moeder Aarde het moeilijk heeft en wilt helpen om deze situatie te 

verbeteren. Vaak zijn mensen op zichzelf gericht en heerst er een gedachte van `ik eerst`. Dit doet jou pijn, 

je wilt zo graag dat we liefdevol en begripvol met elkaar leven op deze aarde. De kans is groot dat je in 

meer of mindere mate een lichtwerker bent. Dan ga je helpen om jouw steentje bij te dragen, door anderen 

te informeren of op jouw manier te helpen. Besef dat de beste hulp die je de aarde kan bieden, is jezelf te 

transformeren naar het licht. De aarde is met ons allen verbonden en als wij aan onszelf werken, werken we 

dus ook aan een betere aarde.  

8 Lastig om liefde toe te laten in je leven 

Je wordt heel kritisch wat betreft partnerkeuze. Dit is logisch omdat je iemand naast je wilt hebben die je 

volledig begrijpt. Vaak zijn we in het verleden op dit punt de mist in gegaan. Je zoekt het meer op 

zielsniveau. Zielmaatje, tweelingziel, soulmate en ga maar door. Waarom zijn deze termen zo populair 

tegenwoordig? Toen mijn spirituele groei zich ging ontwikkelen, is ook mijn relatie gestopt omdat we niet 

samen groeiden. Nu voel ik intens dat dat momenteel het pad van polyamorie meer mijn waarheid is 

geworden. Ik heb hier op YouTube (Taboo conversations with Riri) een Engelstalige video over gemaakt, 

waarom ik zo denk.  
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9 Niet thuis voelen op deze aarde 

Je hebt het gevoel dat je zo anders bent. Waarschijnlijk weet je dat dit maar een van je vele levens is. Je bent 

hier om te leren en te ervaren. Misschien is je volgende leven wel op een andere planeet, wie weet. Met het 

gevoel niet thuis te horen op aarde kun je weinig. Dit gevoel kan op onbewust en bewust niveau 

plaatsvinden. Bij mij was dit lang onbewust, toen ik me hiervan bewust werd ben ik eerst gaan focussen op 

het herstel van mijn relatie met moeder aarde (het leren gronden). Hiervoor kan je de connectie meditatie 

gebruiken. Zodra deze heling voldaan was, was er eindelijk de ruimte om mijn hogere zelf te laten 

samensmelten met mijn aardse ik. Hierdoor kunnen ze nu volwaardig in 1 lichaam hier op aarde zichzelf 

manifesteren. Ik hou ondertussen van deze planeet, ook al voel ik me met momenten een alien, ik begrijp 

waarom de aarde zo krachtig is in ons ontwikkelingsproces!  

10 Je bewustzijn vergroot 

Je wordt je bewust van het universum en zaken als reïncarnatie en spirituele wetten. Je wordt je steeds meer 

bewust dat we allemaal ons eigen leven creëren. Bewustzijnsgroei is een enorme verrijking van je leven! Ik 

zou echt niet meer weten wat ik zonder deze groei zou moeten. Voor mij is het een feestje. Dat anderen er 

anders over denken, maakt me niet meer uit. Voor hen is dat voor dit moment prima. Je gelijk halen heeft 

geen zin. Ieder moet zelf, vanuit zichzelf ontwaken, wanneer de tijd daar is. Dit is allemaal prima. 

11 Je intuïtie verbetert 

Je gaat steeds meer voelen. Je gaat voelen of iemand betrouwbaar is. Je intuïtie kan jou uitstekend helpen 

bij beslissingen nemen. Vanuit het gevoel en het hart. Hoe meer je hierop vertrouwt, hoe meer het je zal 

leiden naar de juiste zaken. Laat het gebeuren! Het kan zelfs zo zijn dat er zich gaven gaan ontwikkelen 

zoals telepathie, helderziendheid, etc.  

12 Universele wetten begrijpen 

Je gaat het geheel overzien. Je gaat begrijpen dat alles met elkaar verbonden is. De wet van aantrekking is 

een mooi voorbeeld. Je gaat begrijpen, dat als je in het negatieve blijft hangen, je niet vooruit komt. Dat 

positieve gedachten hebben, leidt tot positieve zaken aantrekken. Dit is niet een proces dat je zo maar even 

oppakt. Sommige processen of veranderingen duren jaren, soms tientallen jaren. Geduld is de grootste 

levensles, waar we bijna allemaal mee te maken hebben. 

13 Beter voor je lichaam zorgen 

Je gaat vaak beter voor jezelf zorgen. Een uiting van eigen liefde voor je lichaam. Zelfrespect. De kans is 

groot dat je minder vlees gaat eten. Je gaat je interesseren voor biologische voeding. Dit gaat vaak vanzelf. 

Vanuit de gedachte dat het beter is voor je lichaam en de samenleving. Het is vaak een proces met vallen en 

opstaan. Maar wel een proces dat vanuit je hart komt, zelfliefde! Doordat je werkt aan jezelf, komen deze 

beslissingen automatisch! Een dieet is dus niet waar je focus moet liggen, want een gezonde levensstijl volgt 

automatisch het pad van zelfliefde! 

14 Vanuit je hart leven 

Je gaat steeds meer beslissingen nemen vanuit je hart en minder vanuit je hoofd. Hoofd en hart met elkaar 

verbinden. De waarheid spreken en zijn. Een zeer positieve wending van je leven! Laat je niet van de wijs 

brengen door anderen, die zeggen dat dit naïef is. Als je jouw hart volgt, komt het uiteindelijk allemaal 

goed. Alleen er komen hobbels, lessen en tegenstrijdigheden op je weg. Niet altijd gemakkelijk! 
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15 Leren loslaten en vergeven 

Je gaat oude emoties loslaten. Zaken loslaten uit het verleden. Zaken loslaten die niet meer bij je passen. Dit 

loslaten geeft ruimte voor positieve zaken. Loslaten is enorm belangrijk in jouw groei. Ook vergeven is 

enorm belangrijk. Als je dit niet doet, blokkeer je jouw groei. Vergeving komt uit het hart en de grote 

tegenstander van vergeven is je ego. Het ego zal er alles aan doen om jou het gevoel te geven, dat 

vergeven niet hoeft en dat de ander toch de schuld heeft van… Het ego begrijpt als geen ander dat als jij 

kan vergeven, je zeer grote stappen in bewustzijnsgroei kunt maken. Dat je dan in verbinding komt met je 

hart en je hart kunt gaan volgen. Loslaten en vergeven (ook jezelf vergeven) gaan als een soort van rode 

draad door je bewustzijnsgroei heen. Enorm belangrijke levenslessen of ervaringen die hand in hand gaan 

met spirituele groei en veranderingen bewerkstelligen. 

16 Mensen aantrekken die echt bij je passen 

De kans is goot dat je mensen gaat tegen komen uit je zielengroep of zielenfamilie. Je zult je zeer 

aangetrokken voelen tot hen, omdat je op dezelfde golflengte zit… Omdat je vaak juist niet begrepen wordt, 

is het belangrijk om zaken te delen met mensen die jou wel begrijpen. Je bent een mens en mag leven! 

17 Meer helder zien, horen en of voelen 

Dit proces gaat bij ieder in een verschillend tempo. Afhankelijk van zijn/haar gevoeligheid hiervoor. Het 

komt als de tijd rijp is, forceren heeft geen nut. Dit is een heel interessante ontwikkeling die je door mag 

maken. 

18 Je levenspad/ zielsmissie ontdekken 

Echt wel, daar ga je voor! Hoe meer je dit pad benadert, hoe gemakkelijker alles gaat en hoe gelukkiger jij je 

voelt. Een mooie voorbeeld is: Werk gaan doen waar je hart ligt. Een proces en tevens een uitdaging. Denk 

nu niet dat dit zomaar even aangereikt wordt. Je ziel zal dit niet zomaar prijs geven. Eerst ga je vaak een 

richting op en daarna komt het moeilijke proces om te gaan begrijpen wat nu echt jouw levenspad is. Dit 

heb je met je ziel afgesproken om te gaan bereiken, voor je aan dit leven begon. Veel mensen zijn hier 

absoluut niet mee bezig, maar als je er wel mee bezig bent, is het een zeer fascinerend iets om te 

ontdekken! 

19 Van jezelf leren houden 

Als je niet van jezelf houdt, blokkeer je jouw spirituele – en bewustzijnsgroei. Je gaat begrijpen hoe 

belangrijk dit is en hoe goed dit voor je is. Het is vaak een proces van vallen en opstaan. Ook als anderen 

bepaalde zaken aan jou niet mooi vinden, of jouw gedrag afkeuren. Dan is het zaak bij jezelf te blijven, je 

niet door anderen van de wijs te laten brengen en jezelf voorop te zetten. Jij bent belangrijk, het 

belangrijkste in jouw leven. Cijfer jezelf nooit weg! Hou van jezelf! 

20 Begrijpen wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt 

Je gaat steeds meer zelf onvoorwaardelijke liefde in de praktijk brengen. Dit straal je dan weer uit naar de 

medemens. Als steeds meer mensen ontwaken en het spirituele pad bewandelen, gaan ze ook vaak aan 

zichzelf werken. Ze gaan leren van zichzelf te houden. gaan stralen en geven dit door aan anderen. Zo 

kunnen we als samenleving groeien. We zullen samen ons hart moeten openen, naar onszelf, naar elkaar, 

naar het goddelijke. Dan bestaat er nog maar een ding en dat is liefde… Deze liefde mag uitgroeien naar 

onvoorwaardelijke liefde. Het woord zegt het al, liefde zonder voorwaarden daaraan te koppelen… 
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21 Je (zelf)vertrouwen neemt toe 

Dit gaat met vallen en opstaan. Dit is vaak een lang proces. Op een gegeven moment maakt het niet meer 

uit wat anderen over je zeggen. Je weet dat jouw hart, de waarheid voelt en spreekt. Het is moeilijk om te 

vertrouwen dat veranderingen komen, vaak omdat ze lang duren. Hoe meer je zelf vertrouwt op een goede 

afloop, hoe gemakkelijker en sneller iets naar je toe komt. Door je bewustzijnsgroei, heb je veel kennis over 

universele zaken tot je genomen. Het maakt dan niet meer uit, dat alles wetenschappelijk dient te worden 

bewezen. Jij weet dat het anders zit, jij vertrouwt hierop. Dit maakt jou niet beter dan anderen, het is geen 

wedstrijd! Hoe meer vertrouwen, hoe meer groei… 

22 Vertrouwen op hulp uit het universum 

Je gaat op het universum vertrouwen. Hoe meer vertrouwen je hebt in bijvoorbeeld positieve 

veranderingen, hoe gemakkelijker je deze naar je toe trekt. Je weet dat engelen en opgestegen meesters 

bestaan en dat ze met liefde willen helpen. Je gaat hier steeds meer gebruik van maken en hierop 

vertrouwen. Je gaat ook steeds meer je ziel vertrouwen dat deze het beste met je voor heeft, ondanks de 

heftige en pijnlijke lessen die je voorgeschoteld krijgt. Mensen, boeken, films en voorvallen komen op het 

juiste moment, om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief, maar zijn op dieper 

niveau vaak de beste leermeesters. 

23 Je krijgt nieuwe ideeën en je creativiteit gaat omhoog 

Sommigen gaan zich uiten in kunst. Het kan op vele gebieden zijn, iedereen is anders. Ik ben zelf artikelen 

en een boek gaan schrijven. Sommigen hebben enorm de drang om voor zichzelf te beginnen. Het zal 

vanzelf allemaal op je pad komen, leef je lekker uit! 

24 Je kunt sneller manifestatie van je intenties bereiken 

Door de hogere trilling, vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je 

wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid. Ook dit gebeurt niet zomaar en is 

vaak een lang proces. Als je iets erg graag wilt, maar het druist in tegen een te leren levensles of ervaring, 

heb je gewoon pech. Dit gaat altijd voor, vindt je ziel. Ook de engelen helpen je dan niet, ook zij 

respecteren de lessen die de ziel wilt leren. Vraag jij wel eens aan de engelen om hulp en komt het maar 

niet… dat is meestal de reden! 

Ieder heeft zijn eigen tempo in spiritueel groeien en voor sommige mensen komt het in dit leven niet aan 

bod. Dit maakt iemand niet meer, minder of beter of slechter. Ieder heeft zijn eigen levenspad en groei. 

Oordelen hierover heeft dus helemaal geen nut en kost je zinloze energie. Energie die je juist in positieve 

zaken kunt steken. Het is geen wedstrijd, probeer niet te winnen. Het maakt niet uit als je verliest. Doe je 

ding vanuit je hart! 

ENJOY THE RIDE!! Want voor je het beseft, is de rit voorbij!       

<3 In licht & liefde <3 


