
Manifesteer sneller met hulp
van de Aartsengelen

Masters of the universe



Welkom Beautiful Soul! 
 
 
 

De laatste jaren heb ik ervaren dat onnoemelijk veel mensen op
zoekende zijn naar hetgeen hun leven aangenamer zou kunnen

maken. Deze mensen hebben vaak al eens iets geprobeerd maar het
werkte niet. Ik heb in de laatste 6 jaar veel veranderingen

aangebracht in mijn leven. Ook ik was zoekende maar mijn
verlangens werden realiteit door de hulp van de Aarstengelen.

 
De Aartsengelen hebben een diepe betekenis voor me. Ze hebben me

geheeld en niet alleen op emotioneel en mentaal vlak. Ze hebben
letterlijk mijn lichaam genezen van alle woekerende cellen. Ze zorgen

er nog steeds voor dat ik gezond blijf. Telkens als een uitdaging op
mijn pad komt, ga ik in verbinding met de Aartsengelen. Ik zocht een
antwoord op mijn vraag en ze gaven me een oplossing. Het antwoord

die ongelooflijk maar waar steeds op 1 lijn ligt met mijn ziel.
 
 

Heel vaak zijn mensen geneigd met veel enthousiasme te beginnen
aan deze fantastische en levensveranderende reis maar na verloop
van tijd vergeten ze waar ze mee bezig zijn. Ze houden niet vol. Het

onderbewustzijn krijgt eindelijk de kans om gehoord te worden
maar voor je het weet ga je weer in autopiloot modus en laat je je

leiden door lastige en moeilijke gedachten. 
Dit zal jou niet overkomen. Dit is niet jouw verhaal. Jij kiest om

verantwoordelijkheid te nemen, anders was je niet hier.
 

Ik ben zo ontzettend blij dat je ik je mag meenemen naar een leven
als Master of the universe met de Aartsengelen die er altijd voor je

zijn. 
Dank je wel voor het vertrouwen.
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Samen met de engelen ga je een commitment aan met jezelf om elke
dag in de hoogste frequentie te zijn/dansen/vibreren, etc… Elke dag!
Dat is hoe hard mensen die gelukkig zijn, overvloed ervaren, liefde in

overvloed ontvangen, hebben, omringd zijn door de liefste en
warmste mensen en ook nog eens kerngezond zijn, aan hun

innerlijke leefwereld werken. 
Ze doen gewoon het werk no matter what!

 
Yes! I know! Elke dag! Dat is wat er voor nodig is. Ik zal er geen

doekjes om winden. 
Dat is er voor nodig. Ben jij bereid om dat commitment met jezelf

aan te gaan? Ben jij bereid om, ook als je het niet voelt, te doen wat
nodig is om je beter te gaan voelen? 

 
Plaats jouw handtekening op de volgende pagina als belofte naar

jezelf toe dat je voor een beter, een gelukkiger en een vrij leven gaat.
 

Liefdevolle relaties, hebbedingen, reizen, je droomhuis, je
droombaan, een goede gezondheid, geluk en financiële vrijheid. Dit

is wat je verdient! Je gaat niet voor minder. 
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Voor we echt beginnen…
Schrijf hier even je doel neer. Wat wil je precies manifesteren tijdens

deze reis?  Maak het erg concreet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats hieronder jouw handtekening als belofte naar jezelf toe dat je
voor een beter, een gelukkiger en een vrij leven gaat.

 
Ik, _____________________________________________ ga het commitment aan

met mezelf om te geloven in mijzelf, om mijzelf de wereld te gunnen
en te doen wat nodig is om in ontvangstmodus te komen voor

succes, financiële vrijheid en opportuniteiten, liefde en gezondheid. 
Ik geef twijfel geen kans. 

Samen met de engelen sta ik sterk.
Ik ga voor mijn doel. 

 
 

Datum:__________________________________________
 
 
 

Handtekening:_________________________________
 
 
 



Hi! Mijn naam is Olivia.

Ik ben mama van 2 deugnieten Liv en Louis en getrouwd met Jiles. Ik

heb een passie voor mijn job als Mindset coach en Manifestatie

expert voor vrouwen. Ik ben gelukkig en voel me vreugdevol met de

keuzes die ik reeds maakte. Hierdoor kan ik een leven leiden in

vrijheid en overvloed. Ik wens voor iedereen zo'n vrij leven.

Ik vond het zo'n 5 jaar geleden zeer moeilijk om te functioneren in

deze maatschappij en heb erg moeten zoeken naar mezelf. 

Het leven voelde aan als lastig en ik was niet bepaald gelukkig. 

Ik studeerde hard de laatste 6 jaar en werkte ontzettend veel aan

mijn zelfbeeld, perceptie van de wereld en mentale gezondheid van

de mens. Dit deed ik niet alleen. Ik heb ontzettend veel hulp gehad

van de Aartsengelen. Naast het ontzettend leerrijk proces die in

aanging met de engelen werd ik ook opgeleid door de besten van

Nederland, België en de USA. Ik mag mij ondertussen expert in

mindset en manifestaties, mentor & teacher noemen. Ik ben mentor

voor (ondernemende) vrouwen van alle leeftijden. 
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Zo heb ik de Soul Alignment methode ontwikkelt om je energiek
en vreugdevol te voelen in het nu, jezelf te herontdekken als
zelfverzekerd en energiek persoon die elke dag opstaat met een
yes gevoel. Dit is key om die flow van moeiteloosheid en plezier
te kunnen ervaren. 
Ik heb ondertussen mijn leven helemaal anders ingericht. Een
leven gebaseerd op mijn voorwaarden.
Ik ervaar ontzettend veel vrijheid. Ik ervaar een moeiteloze
stroom van inkomsten. Er is altijd meer dan genoeg. Ik kan
mezelf verwennen met leuks, ik hoef niet keihard te werken en
er is ruimte en tijd om te genieten samen met mijn gezin. Iedere
winter verblijven we 4 weken in het buitenland (USA) om echt te
genieten in een andere omgeving en om de kinderen ook deze
vrijheid te geven. 
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Mijn reis begon met een ontmoeting van de Aartsengelen. Een
therapeut vertelde er over en ik was hooked vanaf het eerste
moment. Ik vertelde hierover niets aan niemand. Wie zou mijn
geloof in de Aartsengelen begrijpen?  
Ik moet eerlijk toegeven dat mijn geloof in de engelen er niet
vanaf het eerste moment was maar elk contact moment groeide
mijn vertrouwen. Overrompeld door de ratrace, vastzitten in
onzekerheid en doem gedachten was wat ik leefde. Ik was toen
amper spiritueel geactiveerd. 

Elke engel die ik ontmoette was een verrijking in mijn leven. 
Angst werd van mij overgenomen, blokkades werden ontworteld
en de kracht om de obstakels aan te gaan werd mij geschonken.
Ownership nam ik na lang in de slachtofferrol te blijven hangen.

Ik ben van nature uit geen zo'n happy girl. Ik sta niet vrolijk op
en ik ben belast met levenslast maar elke dag kies ik anders en
shift ik mijn mindset. Ik sla geen dag over. Ik heb geen donkere
gedachten meer. Ik ben van binnenuit weer de zon geworden die
ik als kind ooit was. Daar werk ik elke dag aan. Dat wens ik voor
jou ook.  Ik heb keihard aan mijn mindset gewerkt en daar
hebben de engelen alles mee te maken. Ze zijn mijn coaches,
mijn therapeuten, mijn kompas. Ze zijn het verlengde van God
of het universum. Ze vechten elke dag tegen negativiteit voor
jou en voor mij.
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Ze maken gebruik van kristaline licht en zwaarden. 

Aartsengel Michaël draagt een ‘zwaard’ bij zich, het symbool
van het verbreken van banden, als instrument om negatieve
verbindingen die je in het leven of in relaties vasthoudt door te
snijden. Vaak ervaar je stress-georiënteerde klachten, zoals
jezelf uitgeput voelen, als je op een negatieve manier
energetisch bent verbonden met bepaalde onderwerpen of
personen. Aartsengel Michael verlost je van deze karmische
verbindingen.

Deze reis is uniek. Ik heb het nergens eerder gezien. Er wordt
niets over gezegd en het wordt door weinig mensen
aangeboden. Toch is de impact van Aartsengelen in je leven
ongezien.

Je creëert je eigen fantastische leven zonder angst en zonder
eenzaamheid. Er staat een gans leger voor je klaar. 

Engelen zijn licht en liefde. Engelen zijn energie net zoals wij. Ze
hebben een goddelijke intelligentie die ze ten alle tijde
beschikbaar stellen voor wij, de mens en goddelijke wezens.
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Het werkboek

Elke les zal je gevraagd worden te reflecteren in de werkboek.
Vul alles in om helderheid te creëren omtrent wat nu werkelijk
bij je speelt en wat de overtuiging is die er steeds voor zorgt dat
je dezelfde emoties gaat voelen zoals verdriet, woede,
teleurstelling, etc.… 
Elke dag zal je gevraagd worden om te journalen zodat je weet
wat er precies gaande is in je mind. Je kan er niet om heen.
Koop hiervoor leuke notebook. 
Dit bewustwordingsproces is key in het manifestatie proces.
Het begint allemaal hiermee! Laat ons beginnen!

Kleine sidenote:

Spiritualiteit en rijkdom zijn zaken die nog niet aanvaard
worden in onze leefwereld in de derde dimensie. Iemand die
dicht staat bij de engelen en een Chanel handtas draagt en die in
een mooie auto rijdt kan en mag! Het wordt zelfs ondersteunt
door de engelen. Je mag je leukste leven leiden!

In dit werkboek zal je brein getraind worden om vrede te
hebben met het willen van overvloed
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Deel 1: Bescherming door Aartsengel Michaal1.

Deel 2: Loslaten van het verleden met Aartsengel Jeremiel2.

Deel 3: Ontvang boodschappen voor de toekomst via engel Paschar
en ervaar momentum met Aartsengel Haniel

3.

Deel 4: Creëer overvloed met Aartsengel Gabriel4.

Les 5: Boost je zelfvertrouwen met behulp van Aartsengel Ariel.5.

Les 6: Maak je dromen waar met Aartsengel Metatron.6.

Les 7: Verhoog je creativiteit en seksualiteit dankzij de warmte van
Aartsengel Anael.

7.
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Aartsengel Michael

WWW.OLIVIAJONES.BE Written by Olivia

Deel 1: Bescherming



Grootste engel van bescherming
Aura kleur: Royaal blauw, violet en goud

Kristal: Sugiliet

Aartsengel Michael is de engel van kracht en bescherming die
het levensdoel van eenieder kan overzien.
Roep Aartsengel Michael aan voor moed en kracht, als er
belangrijke en noodzakelijke veranderingen in je leven
plaatsvinden. Hij kan je ook helpen de talenten van je
linkerhersenhelft en jouw logica te activeren. A.Michael helpt je
te focussen op je projecten.

Aartsengel Michael gaan we aanroepen om je te bevrijden van
alle last, pijn en levenslast van het verleden. Alleen als we dit
doen kan je resoneren met de wensen van je hart en ben je in
staat om deze wensten te manifesteren. 

Er wordt bewustwording gecreëerd die veel waarheid over
jezelf zal vrijgeven. De waarheid over wat je diepste verlangens
zijn,  wat je spirituele missie is en wat je omstandigheden nu
zijn. 
Wees jezelf dankbaar dat je dit aan het doen bent want dit zal je
veel dichter brengen bij je doel. Iedere keer je ademt, iedere
stap die je zet en telkens je opstaat ben je een stap dichter bij
doel.
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Aartsengel Michael



OPDRACHT 1:  
Wees 100% eerlijk met jezelf en beantwoord nu de volgende
vragen. Je mag voluit schrijven maar geef ook telkens een score
op de volgende stellingen.
0 = erbarmelijk
10 = geweldig
 Wat loopt nu goed in je leven? Wat loopt minder goed? 
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In hoeverre ben je gezond en fit op dit moment? 



Hoe vaak beweeg/sport je? 
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Hoe vervuld voel je je op het gebied van werk en carrière?



In hoeverre voel je vervulling in je relatie of als single? 
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Hoe close ben je met familie? 



Kijk even naar welke mensen je op dit moment om je heen hebt. 

Scoor je relatie met hen op 10. 
0 (relatie die je niet voedt) 10 (Voedende relatie)
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In hoeverre ben je tevreden met de tijd die je voor jezelf hebt. Heb je te veel tijd
alleen of net te weinig? 



In hoeverre heb je de discipline om aan de slag te gaan met je
spiritueel pad? Hoe vaak mediteer/affirmeer je? Hoe vaak tap je in
in het quantum veld op dit moment?
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Nu heb je een idee waar je op dit moment staat en waar je naar toe
wil werken. Je weet nu welke thema's comfortabel voor je voelen
en welke thema's je een onverzadigd gevoel geven. Afhankelijk van
wat de uitkomst is kan je bepalen welke thema's eerst mogen
aangepakt worden. Doe deze training over en over. Het is zo dat je
telkens wel een thema zult hebben die aandacht van je vraagt. Je
kan je leven steeds optimaliseren. 

Tijdens de sessie vraag ik je om ruimte te creëren voor Aartsengel
Michael. Dit doen we als volgt: Zoek een plek waar je ongestoord
kan vertoeven. Neem een glas water bij je, een note book met pen.
Zorg dat je op gemak bent en dat je je kan focussen op de energie
van de engel. Vraag Aartsengel Michael om je te omringen met z'n
gloed van blauw paarse en gouden licht. 

Adem in en uit en zeg luidop het volgende:

Het verlangen van mijn ziel is een teken van mijn zielsmissie. Ik
verdien het om te realiseren wat mijn dromen zijn. Ik maak mijn
dromen realiteit met gemak en plezier. 
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We gaan nu een Soul journey meditatie doen. Schrijf op wat de oefening
voor je deed. 
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Schrijf op wat je 2 doelen zijn. Hoe voelde het om te zien wat de impact
van het bereiken van deze 2 doelen op je leefwereld is? 
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Ontmoet je persoonlijke engelen

Bonus
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Jouw persoonlijke engelen
Aura kleur: wit

Kristal: Angelite

Deze engelen willen je bijstaan maar zullen zoals andere
engelen nooit ongevraagd advies geven. Je mag met hen
werkelijk alles delen. The good, the bad and the ugly. 
Het zijn je trouwe vrienden die een deel van je leven willen zijn.

Neem even de tijd om hier naast je doelen ook je belangrijkste
manifestaties uit te schrijven. Vraag hen wat je wil en wees
specifiek. Schrijf exact neer wat je wil en hoe het voor je zal
gebeuren. Noem een plaats, exacte woorden, mensen, etc...
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Je hebt 2 gardian engelen aan je zijde waaronder 1 engel met
een eerder vrouwelijke energie. Tijdens de meditatie vraag je

haar naam. Haar naam is ______________________.
Je ontmoet ook je gardian engel met een eerder mannelijke

energie. Zijn naam is ____________________.
 

Hoe voel je je, nu je weet dat je met hen dichter in verbinding
bent gekomen. 

Waarmee zullen je gardian engelen je helpen?
Schrijf een brief naar jouw gardian engelen en bewaar deze
brief in een engelen doosje.



Aartsengel Jeremiel
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Deel 2: Loslaten van het verleden



De Engel die helpt om moeilijkheden van het verleden te
overkomen

Aura kleur: Violet
Kristal: Amethist

Jeremiel is de Aartsengel aan je zijde en is je trouwe van
support als het gaat om opnieuwde essentie te worden van
jezelf zoals het voorbestemd is dat je zou zijn toen je voor de
eerste keer in aanraking kwam met de wereld.
Zo lang je alle trauma, wonden en teleurstellingen van het
verleden draagt ben je niet congruent met je dromen. Het staat
letterlijk in je weg. Committeer jezelf om met de hulp van A.
Jeremiel je verleden met liefde aan te kijken en los te laten. Je
hoeft het niet opnieuw te beleven. Het zorgt dat het verleden z'n
kracht en macht over jou verliest. Weet dat elke wonde een les
voor je is waar je ontzettend veel kracht kan uithalen. Het zijn
als het ware cadeautjes die je mag ontvangen om je pad met
gratie en dapperheid te kunnen bewandelen. Voel dan ook
dankbaar voor alle levenslast die levenslessen geworden zijn.
Voel je na deze module of elke ontmoeting met A. Jeremiel de
zuiverheid van je ziel en de spark in je hart. Dit pad leidt je naar
je bestemming onder begeleiding van de sterren van het
universum.
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Aartsengel Jeremiel
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Wat is de Wet van resonantie? 

Roep A. Jeremiel op en laat je omringen door zijn violet licht. Voel dat je omringd
bent door transformatie licht en ontspan. Samen met Jeremiel kan je nu even je
verleden bekijken.
Welke zaken die in het verleden liggen kan je moeilijk loslaten? Observeer het
verleden. Van welke situaties word je onrustig. Schrijf alles neer op een apart
blad die je daarna kan verbranden.
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Nu je je gewaar bent geworden van het verleden en van de zaken die je wil
loslaten. Steek nu je rechterhand omhoog en zeg het volgende:
Dit is enkel en alleen mijn verleden. Leg nu je linker hand op je hart en zeg het
volgende:
Mijn realiteit is een heel andere realiteit. Denk nu nog eens terug aan het
verleden en zeg nog een keer: Dit is enkel en alleen mijn verleden. Herhaal: Mijn
realiteit is een heel andere realiteit. Herhaal dit nu nog een keer tot dat je het 3
maal luidop hebt opgezegd. 

Soul Journey

Vraag aan A. Jeremiel om jou te omringen met zijn violet licht en geef antwoord
op de volgende vraag. Wat is de zielsles en wat is het verscholen cadeau die je
mag ontvangen van eerdere ervaringen?
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Je hebt de Soul journey gedaan. 
Wat voel je nu?
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Herhaal nu het volgende:
Vanaf nu, wanneer ik een onplezierige ervaring heb in mijn leven zal ik
onmiddellijk vragen:

Wat is de zielsles die ik mag leren vanuit deze ervaring? 
En wat is het cadeau die daarin verscholen zit? 

Doe deze oefening telkens je je in de slachtofferrol begeeft of een
neerwaartse spiraal. Je bent de creator van je leven en jij herschrijft je
verhaal. Schrijf deze intentie op een post it en hang het ergens uit om je
hieraan te herinneren.



Engel Paschar en Aartsengel Haniel
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Deel 3: Ontvang boodschappen voor de
toekomst



Boodschapper van informatie die je helpt om inzichten te
krijgen en om de juiste keuzes te maken.

Aura kleur: Poeder blauw
Kristal: Apophyliet

Paschar is de Aartsengel die je kan inroepen om heldere
boodschappen van je ware zelf, engelen en het universum te
ontvangen. Het helpt je te connecteren met je alter ego om een
beeld te krijgen van wat je precies wenst in je leven en waar je
naar toe kan werken. We hebben allemaal een doel. Jij bent hier
met een reden op de aarde gekomen. Heb je je missie al
helemaal helder? Weet je hoe je van service kan zijn voor de
wereld? De engelen zullen je hierbij helpen. Een
toekomstperspectief kan zo snel veranderen.

De boodschappen zijn altijd liefdevol en worden je toevertrouwt
met een zachte stem. Deze boodschappen hebben nooit een
negatieve of twijfelachtige naklank. Ze zijn kristal helder. 
Verwar deze boodschappen niet met de stem van het ego.
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Aartsengel Paschar



 

Soms zijn de mensen rondom ons de boodschappers en werken
de engelen via die mensen als we het onmiddellijk van hen
aannemen.
Sta open om boodschappen te ontvangen van andere mensen.
Voorbeeld: Olivia, ik heb gedroomd dat je een lezing gaf en
tijdens de lezin je boek promootte. 
Okay! It's time to write a book! Ik hoorde dit 3 maal in dezelfde
week.
Niets is toevallig. Alles is een teken! 
Ik wil je uitnodigen om je te verbinden met de wereld van de 4de
en 5de dimensie en je te begeven in het quantum veld. Het veld
van oneindige mogelijkheden. Verbind je met de van de
liefdevolle intentie die we ook het universum heten.
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Engel van elegantie en vrouwelijkheid, sereniteit en de energie
van de maan.

Intuïtie
Aura kleur: Wit-Zilver

Kristal: Maansteen

Aartsengel Haniel reist al een hele tijd met je mee. Ik weet niet
of je er voor open staat of niet maar lees even naar het
volgende… Volgens de engelen hebben we al ontzettend veel
levens gehad en incarneren we steeds in andere lichamen
(omhulsels).. Tijdens onze eerste levens hadden we een groot
gevoel voor het ontvangen van boodschappen, signalen en
visoenen. Naar mate onze aantal levens toenamen werden we
omringd door sluiers die het kanaal dichtten om goed onze
intuïtie te kunnen volgen. Zo is het gekomen dat voelen steeds
moeilijker werd en dat we minder en minder open stonden om
boodschappen en signalen te ontvangen. Aartsengel Haniel
vraagt om meer te connecteren met de 4de en 5de dimensie
met regelmaat. Op die manier ontstaat er minder mix up tussen
de te ontvangen boodschappen en levenslessen in de 3de
dimensie. 
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Aartsengel Haniel



A. Haniel zegt:
Je kan mijn aanwezigheid vragen als je in het maanlicht staat.
De maan is het symbool van vrouwelijke intuïtie en vrouwelijke
kracht. Roep mijn naam en mijn aanwezigheid wordt voelbaar

door de frequentie shift die je zal voelen in je lijf. Ik zal je
helpen en je in ontvangstmodus brengen voor liefdevolle

boodschappen en je intuïtie laten spreken. Roep mijn naam en
ik zal mijn witte en zilveren licht in je derde oog schijnen.

Hierdoor wordt je weerbaar voor de signalen van de wereld en 
 zal je mijn boodschappen sneller oppikken. Je zal lichter en

lichter worden. Ik omarm je met mijn vleugels om je tijdens dit
proces te beschermen. 

 
 

Affirmeer het volgende:
 

Het is veilig voor mij om boodschappen van liefde te ontvangen.
Ik krijg heldere boodschappen en ik mag ze ontvangen.

Ik ben een master van het universum.
Ik kan dit signaal om boodschappen te ontvangen aan en uit

zetten wanneer ik wil. 
Ik heb volledige controle.
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Oefening:

Neem een glas water mee naar je slaapkamer. Vraag Engel Paschar en
Aartsengel Haniel bij je te komen als je gaat slapen. Vraag hem om je te
omringen met warme grote vleugels en z'n blauwe kleur op jou te
schijnen. Adem diep in en uit. 
Neem het glas vast tussen je handen en vraag het volgende:

Ik zend nu de intentie uit om mij morgenochtend mijn dromen en andere
boodschappen te herinneren die ik deze nacht mocht ontvangen. 

Drink nu een slokje water van het glas en plaats het op je nachtkastje.

Water is voornamelijk energie en heeft het vermogen om trillingen van
gedachten en emoties op te slaan. Als je wakker wordt zeg je het
volgende:

Ik neem een slok van het water en ik herinner mij boodschappen en
dromen die mij verder helpen op mijn pad.

Geef jezelf om dit te herinneren. Ga niet onmiddellijk afleiding zoeken of
ga niet onmiddellijk over naar de to do's van de dag. Neem pen en papier
en schrijf onmiddellijk neer wat in je opkomt. Wat voel je? Wat zie je? 
Sommige mensen kunnen het zich vrijwel onmiddellijk herinneren en
anderen hebben meer tijd nodig. Als het niet meteen lukt, probeer het dan
minstens 7 dagen aan een stuk.
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Waarover wil je graag meer duidelijkheid ontvangen? 
Wat is op dit moment niet helder voor je? 


