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DOELEN VERWEZENLIJKEN 
�  

Model volgens Hans Andeweg en Marinus Knoope aangevuld door Ronald Osephius
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Waarom 
“ Bij mijn persoonlijke- en professionele groei werd mij vaak gevraagd of ik het altijd volgens mijn 
plan had bereikt. Of ik mijn dromen volgde en/of het was gegaan zoals gedacht dat het zou gaan?

En, dan antwoorden ik meestal hetzelfde; ‘het ging/gaat gewoon zoals het ging/gaat!’

Achteraf weet ik dat dit niet zo is. Achteraf heb ik geleerd dat het hebben van doelen, bewust of 
onbewust, en daar daadwerkelijk actie bij ondernemen voor jou heel veel structuur en duidelijkheid 
geeft. 

Het bepalen en bereiken van jouw doel/doelen kan op allerlei manieren. Zachte kant. Harde kant. 
De bekende middenweg etc. Creatie kamers is binnen Praktijk Osephius door de jaren heen 
ontstaan en is een combinatie van methodes van zacht, hard en de bekende middenweg. Voelen, 
denken, weten en geloven.

Ik gun jou werkelijk deze groeimethode toe!

(Ronald Osephius)

HOE WERKT HET 
�  

Marinus Knoope heeft in zijn boek De Creatiespiraal het proces omschreven hoe jij in twaalf 
stappen (lees fases) jouw doel kan bewerkstelligen.

Zijn Creatiespiraal draait met de klok mee. Elke fase heeft zijn specifieke kenmerken. 

Hans Andeweg heeft naar deze Creatiespiraal gekeken en hier zijn kennis aan toegevoegd 
omtrent (levens)energie. Hij gaat er vanuit dat er energie is die een vormkracht maakt en 
een energie die een levensvorm maakt. 
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Yin en Yang 
Zie het als bevruchting en geboorte. 

Hans Andeweg heeft ontdekt dat de energie die vormkracht maakt linksom draait en in de 
geest (lees Hoger bewustzijn/Spirit en Brein) ontstaat. Deze energie draait naar binnen toe. 
Hij noemt dat levensenergie + informatie = vormkracht. Hierbij gaat hij er vanuit dat deze 
vormkracht vrouwelijk is. De fase bevruchting. Blauw.

Yin  
De energie die levensvorm realiseert, draait rechtsom en ontstaat in materie (lees doen). 
Deze energie draait naar buiten toe. Daarnaast noemt hij dat vormkracht + materie = 
levensvorm. Omdat er gesproken wordt van Vormkracht bij Yin, wordt bij Yang gesproken 
over Daadkracht. Hierbij gaat hij er vanuit dat deze levensvorm mannelijk is. De fase 
geboorte. Rood.

Yang  

Geest en Materie 
Geest is de bovenkant van de cirkel. Rood. Materie is de onderkant van de cirkel. Blauw. De 
Creatiespiraal bevindt zich in deze cirkel en draait naar de spil toe om een vormkracht te 
bedenken en draait dan weer vanuit de spil weg om een levensvorm te realiseren. Hierdoor 
is de vormkracht vooral gericht op de innerlijke kant. En de daadkracht gericht op de 
uiterlijke kant. 

Vrouwelijke principe 
In de Creatiespiraal is te zien dat Yin en Yang tegenover elkaar staan. Ze voeren samen een 
geheel. Echter de vrouwelijke vormkracht is sterker dan de mannelijke daadkracht, want de 
vaste vorm komt altijd uit de gedachte voort. Na een gedachte komt pas de vormkracht en 
daarna dat wat jij werkelijk kan zien. Het blijkt dat de evolutionaire ontwikkeling optimaal 
verloopt wanneer het vrouwelijke, integrerende principe, sterker is dan het mannelijke 
principe.
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Met andere woorden; als jij jouw doel uitvoert (Yang) blijf dan energie uit Yin halen!

De moeilijkste fases 
Er zijn twee fases het moeilijkst;

Als moeilijkste Yin… erin geloven. Pas als jij het helemaal in jouw vezels voelt, ga er 
dan voor. Geloof jij er niet in, doe het dan niet of werk eerst aan jouw geloof.

Als moeilijkste Yang… blijven volharden. Dus wanneer jij het moeilijk krijgt tijdens het 
volharden (Yang) haal dan jouw energie uit geloven (Yin).

Geloven wordt vooral opgebouwd vanuit jouw gezonde delen. Zie hiervoor ook de uitleg 
Werkmethode Praktijk Osephius.

Toekomst en Verleden 
Om balans te houden, is geest mannelijk (Yang) met daarin vrouwelijke (Yin) fases, waardoor 
bevruchting kan plaatsvinden. Materie is vrouwelijk (Yin) met daarin mannelijke (Yang) fases, 
waardoor geboorte kan plaatsvinden. 

Vormkracht is gebonden aan de toekomst. Daadkracht is gebonden aan het verleden.

Dus als nieuwe informatie bij jou ingebracht kan worden en jij kan hierin geloven, kan 
hierdoor het verleden een andere vorm in de toekomst krijgen. 

CREATIE KAMERS 
�  

Binnen Praktijk Osephius is tijdens sessies met clienten ontdekt dat de fases van de 
Creatiespiraal in combinatie met het gedachtengoed van Hans Andeweg daadwerkelijk 
functioneren. 

Binnen Praktijk Osephius wordt dit de ‘combinatie Creatiespiraal’ genoemd. 
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Echter als er goed gelet wordt op het werken vanuit jouw gezonde delen,  gelijk het 
systemische gedachtengoed van de vier (licht)poorten zijnde;

Gezonde delen (lees Veilig & Vertrouwd).
Illusies.
Angst/Oude pijnen.
Vrijheid.

(zie Cirkels van Vrijheid), dan komen de fases van de ‘combinatie Creatiespiraal’ in de 
werkelijkheid niet altijd in de volgorde voor.  Zoals door Marinus Knoope aangegeven. 

Zodoende is besloten om via een eigen volgorde de ‘gecombineerde Creatiespiraal’ toe te 
passen, waarbij deze methode de Creatie kamers is genoemd. 

Hierbij is de Nautilus als gedachtengoed gebruikt. 

Bestaande uit individuele gelijke kamers wordt vanuit natuurlijke nauwkeurigheid de Nautilus 
gevormd. Ook wel Gulden Snede of rij van Fibonacci genoemd. 

Zo creëert Creatie kamers jouw groei., waarbij elke individuele kamer om een unieke 
nauwkeurige aanpak. c.q. behandel/aandachtsmethode vraagt.

Alles vanuit de juiste aandacht, frequentie en energie. 

Waardoor uiteindelijke groei daadwerkelijk vanuit innerlijke kracht wordt gerealiseerd.  
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Volgorde Creatie kamers  
Onderstaand worden de Creatie kamers toegelicht. De fases zoals genoemd in de 
Creatiespiraal zullen cursief worden weergegeven. De naam van de Creatie kamer, horende 
bij de cursieve fase, zal bold/vet worden weergegeven met daarbij in het cursief klein groen 
het voorkeursnummer.

1. De informatie die binnenkomt, dient voor jou eerst creatie kamer 1. Veilig & 
Vertrouwd te zijn. Jij dient Ontspannen te zijn. Diverse methodes worden toegepast 
om vanuit jouw gezonde delen aan jouw verlangen te werken. Jouw poort van Gezonde 
delen wordt hierbij geopend. Vanuit de oefening Ontspanning kan jij een voor jou 
passende methode kiezen. Door ontspannen te zijn, kan soms naar boven komen dat 
het Verlangen nog helemaal niet “bedacht” kan worden. Illusies over jouzelf en/of de 
situatie blokkeren de stroom aan informatie en vaak is er sprake van oude pijnen en/of 
angst. In de Praktijk worden dit ook wel jouw demonen genoemd. Wanneer deze zijn 
weggenomen in fase 1 dan zal jij jou verbazen welke werkelijke behoefte naar boven 
komt. Deze stappen worden de Cirkel van Vrijheid genoemd.

2. Vanuit deze Ontspannen fase kan jij jouw creatie kamer 2. Verlangen, jouw Wensen, jouw 
Behoefte in jouw geest ophalen. Via steekwoorden en/of een volledig omschreven 
Verlangen wordt er stap voor stap een begin gemaakt aan het creëren van jouw doel. 
Niets is te gek. Overvloed is jou gegund. Want als jij in overvloed denk, kan jij ook in 
overvloed geven. Het is toch zeker jouw Wens! Er wordt dan ook in deze fase niet aan 
jou gevraagd wat jij wilt. echter wat jouw daadwerkelijke behoefte is. 

3. Ontspannen en met een Wens kan jij een creatie kamer 3. Intentie verbeelden. Wat zie 
jij voor jou. Wat hoor jij anderen zeggen. Wat hoor jij jouzelf zeggen. Wat voel jij. Wat 
kan jij jou allemaal Verbeelden, welke jij dan onder een Intentie verbeeldt. Welke energie 
komt er los bij deze verbeelding. Wat voel jij daarbij? Schroom daar niet bij. Het is jouw 
Intentie en omschrijf volledig jouw gevoel. Het visualiseren kan jij eventueel versterken 
door het realiseren van een Moodboard. Wat daarnaast een hele goede methode is om 
tijdens het Verbeelden jouw ogen omhoog te houden en jouw tong tegen jouw 
gehemelte te drukken. Visualiseer bij jouw Intentie hoe jij er dan uitziet, bijzit, etc over 
bijvoorbeeld 10 jaar. Dit wordt wel jouw Quantum Jump genoemd. Jij gaat ophalen waar 
jij over 10 jaar dan bent en ga dit nu reeds al realiseren, zodat het over tien jaar nog 
positiever is. Denk in overvloed! Schrijf werkelijk alles op. Ik zie!
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4. Laat nu McUniverse horen wat jouw Verlangen en Intentie is. McUniverse is een 
uitdrukking voor het Quantum veld. Zodra jij maar aan iets denkt, neemt het loket van 
het Quantum veld jouw bestelling in ontvangst en wordt het ook direct uitgevoerd. Pas 
op! De woorden niet en geen worden door McUniverse vergeten. Mc Universe, het 
Quantum veld wordt ook wel jouw Morfische veld of Wetend Veld genoemd. Lees 
hardop en duidelijk jouw Verlangen en Intentie. Ervaar wat dit met jou doet. Laat het 
volledig bij jou binnenkomen.

5. Open jouw armen. Open jouw systeem. Heet jouw Verlangen met daarbij jouw Intentie 
welkom. Durf jouw wens in jouw creatie kamer 4. Fundament te Ontvangen. Ontvangen 
nieuwe vormkracht van de oefening Ontspanning werkt hier heel goed bij. Zoals het 
mooi heet, vindt hier de bevruchting plaats.  Op het werkblad staat een duidelijke uitleg 
hoe jij dit kan bewerkstelligen.

6. Heb hier dan creatie kamer 5. Vrede mee. Accepteer jouw Verlangen door het volledig 
te Waarderen. Harmoniseren hart en buik van de oefening Ontspanning past hier goed 
bij en/of de oefening Danken.

7. Geef er dan duidelijke woorden aan. Laat jou horen door jouw creatie kamer 6. Positieve 
Overtuiging/Affirmatie/Gebed/Mantra hardop aan Mc Universe te formuleren. Jouzelf 
te Uiten. Neem in de Overtuiging ook en mee. Het is fijn als jij 35 miljoen op de bank 
hebt. Alleen als jij er niets mee doet, dan heb jij er nog weinig aan. Ik hoor!

8. En, dan ga jij werkelijk bij jouzelf naar binnen. Maak jij bewust contact met jouw hele 
systeem. En voel jij vanuit het hoogste goed; jouw instinct, jouw intuïtie, jouw emoties. Jij 
opent dan jouw poort van Illusies. Als alles stroomt. Als heel jouw creatie kamer 7. 
Systeem stroomt dan kan jij erin Geloven. Jij kan dit goed testen met behulp van een 
spiertest. Voorkeur heeft de spiertest met jouw hand op jouw Thymus/borst. Indien de 
spiertest zwak is, doe jij een Helebrein/DNA-streng met jouw overtuiging vastgelegd 
onder stap 7. Ik voel!

9. Na deze fase ga jij netwerken, contacten leggen, samenwerken en/of als jij ervaren bent 
met PSYCH-K® en/of Live the Connection doe jij een balans/verbindingsproces. Of zelfs 
meerdere balansen/processen. Jij gaat nu werkelijk alles Onderzoeken. Vraag jij jouzelf af 
of jij dit alleen kan. En ga jij op zoek naar de mogelijkheden en eventuele blokkades (in 
jouzelf) omtrent hulp door anderen. En, vraag jij jouzelf af of jij creatie kamer 8. 
Weerstand ervaart. Vanuit schuld en schaamte kan in deze fase vaak spraken zijn van 
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zelfsabotage. Jij saboteert jouzelf om in werkelijke eenheid jouw verlangen te 
bewerkstelligen. Jouw zogenaamde poort van angst en oude pijnen wordt hierbij 
opengezet. Eerder is er gesproken over demonen. Jouw verlangen wordt in het 
Boeddhisme jouw god genoemd. Echter omtrent het werkelijk realiseren van jouw 
verlangen kan een blokkade van angst of oude pijn zitten. Een emotie houdt jou dan 
onbewust tegen. Dit worden wel jouw godsdemonen genoemd. Een goede methode 
hierbij zijn de oefeningen Emoties (h)erkennen, Luisteren naar jouw Emoties en/of  Voed 
jouw demomen. Deze oefeningen kunnen ook terugkomen bij de fase Volharden, zijnde 
creatie kamer 12.. Focus.

10. Is het allemaal duidelijk voor jou. Zijn eventuele blokkades opgeheven dan ga jij voor 
jouzelf op jouw pad een creatie kamer 9. Stappenplan maken. Een daadwerkelijk 
actieplan. Zo’n plan gaat werkelijk tot in elk detail. Wat. Welke dag. Ochtend. Middag of 
avond. Bij Wat omschrijft dan niet meerdere stappen. Neen elke stap zet jij dan apart in 
jouw plan. Hierbij vermeld jij zelfs of een bepaalde stap herhaald dient te worden. Zo ja 
hoeveel keer, en op welke tijden van de dag. Jij gaat werkelijk Plannen. Uiteraard zijn niet 
altijd diverse acties nodig. Jij neemt dan minimaal 1 actie op. Namelijk doen. En uiteraard 
dan wel wanneer, hoe laat etc. Niets is gek! Schrijf al jouw overtuigingen erbij en test zo 
ook daadwerkelijk wanneer jij ook volgens planning deze overtuiging als actie hebt staan. 
Weet dat jij altijd van een planning kan afwijken. Echter deze dient als een leidraad, 
welke uiteraard altijd aangepast kan worden. En vraag bij elke actie af; “Heb ik mij best 
gedaan om….”

11. Is jouw planning af dan komt het moment van jouw waarom! Het waarom van jouw 
verlangen maak jij hier duidelijk aan jouzelf. Jij omschrijft jouw creatie kamer 10. Doel en 
dan komt het neer op Beslissen. Om zo tot daadwerkelijke actie over te kunnen gaan. 
Jouw doel is positief en zo uitgebreid omschreven in de tegenwoordige tijd. Dus in het 
heden. Jouw ervaringen met het verleden blokkeren niet meer jouw beeld over hoe het 
werkelijk zal zijn. Hier beschrijf jij jouw Quantum Jump. Jouw doel over zoveel jaar wat jij 
reeds nu gaat realiseren. Visualiseer hier eventueel bij. De uitleg Het Geloof kan jou 
hierin ondersteunen.

12. Jouw verlangen is omgezet in een doel. Jij gelooft hierin en eventuele acties zijn door jou 
in een stappenplan opgesteld. Omdat jij besloten hebt om het te doen, ga jij over tot 
creatie kamer 11. Actie. In het volste vertrouwen zal jij nu Handelen. Jij doet!
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13. Ja en dan…. dan komt een uitdagende fase. Het zal niet altijd 1,2,3 lukken. Er zal van jou 
gevraagd worden om te Volharden. Erin te blijven geloven. Wat er ook op jouw pad 
komt. “Ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan” zou jij eventueel kunnen denken. Of zelfs 
hardop zeggen. Waarop allerlei uitleg, dus excuses, door jou genoemd kunnen worden. 
Eventueel nieuwe belemmerende/remmende overtuigingen zullen jouw geloof proberen 
te blokkeren. Blijf dan overtuigd van jouw voorgaande fases. Jij houdt jouw creatie kamer 
12. Focus. Lees eventueel zo af en toe jouw doel weer hardop voor! Pas hierbij ook 
oefeningen toe die jou ondersteunen in het volharden.

14. En dan gaat het jou werkelijk lukken. Komt jouw verlangen jou toe. Open dan jouw 
armen. Jouw systeem om het ook daadwerkelijk te durven te Ontvangen. Jouw poort 
naar vrijheid wordt geopend. Laat het toe! Zoals in creatie kamer 4. Fundament Een 
Alternatieve Oplossingsbalans of jouw Intentie elke keer visualiseren, werkt hier heel 
goed bij en/of Harmoniseren zelfvertrouwen uit de oefening Ontspanning.

15. Accepteer de realisatie van jouw verlangen volledig. Heb hier vrede mee zoals in creatie 
kamer 5. Waardoor het daadwerkelijk door heel jouw systeem opgenomen zal worden. 
Zie hiervoor de oefening Danken en/of Vieren.

16. En als jij er vrede mee kan hebben, zal het door jou als veilig & vertrouwd ontvangen 
worden. Zoals in creatie kamer 1. Jij kan jou ontspannen en het brengt jou wat meestal 
indirect door jou gevraagd wordt….. rust! Eventueel kan jij hiervoor Harmoniseren 
hart en buik of Harmoniseren hoofd en hart van de oefening Ontspanning gebruiken.
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In Balans 
Tijdens de daadkracht-kamers (Yang) van de Creatie kamers kan jij een goede balans 
behouden. Weet dat Yin, die altijd de sterkste vorm is, altijd Yang in evenwicht zal houden. 
Alleen het is aan jou om dit elke keer te blijven inzien (in jouzelf te blijven Geloven) en 
terug te vallen op jouw vormkracht (Yin), wanneer dit nodig blijkt!

Blijf tijdens jouw daadkracht in balans;

Door jou te uiten, word jij gehoord en zal jij ontvangen.
Als jij tijdens jouw onderzoek vastloopt, weerstand merkt, blokkades ervaart heb hier 
dan vrede mee. Vecht, vlucht of bevries niet. Ga met de stroom een en jij zult merken 
dat het dan bij jou ook (weer) stroomt.
Realiseer jou elke keer weer tijdens het maken van plannen wat voor rust dit jou 
uiteindelijk zal brengen. Dat het daadwerkelijk in kaart brengen van jouw focus jouw 
verlangen in veiligheid wordt gebracht.
Bij elke twijfel bij een beslissing denk dan direct waarom jij het doet! Herinner jij jouw 
verlangen en doel.
Wanneer jij jouw actieplan wilt gaan uitvoeren en wrijving voelt. Jij aan het handelen 
bent en eventuele twijfels komen, haal dan de reeds verbeelde intentie naar boven. 
Wat verbeeld jij jou? Wat zie jij. Wat hoor jij. Wat voel jij en wat brengt het jou? Kijk 
zoveel mogelijk naar jouw moodboard.
En dan ben jij bezig. Probeer jij te volharden. Bij elke twijfel. Elke keer weer. Val terug 
op jouw geloof. Sluit eventueel jouw ogen en ervaar weer het volledige geloof 
omtrent jouw verlangen. En ga dan door! Een fijne oefening daarin is om voor het 
slapen gaan bij jouzelf naar boven te halen wat jij hebt gedaan en anders had willen 
doen. Visualiseer jou dan dat jij dit dan alsnog doet. Visualiseer hierna hoe jij er positief 
uitziet over bijvoorbeeld 10 jaar omdat jij jouw verlangen hebt gerealiseerd. In de 
ochtend voordat jij werkelijk met jouw dag begint, visualiseer jou dan hoe jouw dag 
zal zijn aansluitend jouw verlangen/intentie.
Als jij moeite hebt met ontvangen, geef hier dan woorden aan. Uit jouzelf. Jij wordt 
dan gehoord en zal ontvangen.
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De Creatie kamers kan jij met of zonder de PSYCH-K®/Live the Connection methode 
toepassen. Voordeel van de PSYCH-K®/Live the Connection methode is dat jouw verlangen 
direct in jouw systeem wordt geherprogrammeerd. Uiteraard bestaan er ook andere 
methodieken zoals bijvoorbeeld Acupressuur. Ben jij bekend met de Helebrein/DNA-streng 
houding dan kan jij deze ook altijd in elke Creatie kamer toepassen, waardoor de spanning 
per kamer door jou wordt weggenomen. Luisteren naar jouw emoties en Voed jouw 
demonen zorgt ervoor dat jouw diepste emotie(s) werken vervangen worden. 

Daadwerkelijk elk verlangen, vraag en/of wens, zijnde jouw behoefte, zou jij door middel van 
de Creatie kamers kunnen bewerkstelligen.

Uitvoerblad 
Voor het uitvoeren van de Creatie kamers is een speciaal werkblad beschikbaar, welke jou 
stap voor stap door het proces begeleidt. Uiteraard is het aan te bevelen jouw eerste 
Creatie Kamers onder begeleiding te doen.
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