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Jij bent een… 
 

Manifestor, de koningin (8% van de bevolking) 

Een manifestor zijn betekent dat je een initiator bent, onafhankelijk kan handelen en verandering 

komt brengen. Het zijn zelfstandige ondernemers in onze wereld, van oudsher de king en queens van 

de wereld. Het allerbelangrijkste is vrijheid ervaren. Van nature Vol Power. 

Manifestor zijn de enige mensen die bedoeld zijn om onafhankelijk te handelen. Ze zijn er niet om 

bestuurd te worden door wie of wat dan ook en dat kan veel weerstand opleveren. Dat is als kind al 

duidelijk. Als manifestor ben je een initiator. Jij start nieuwe dingen en bent vaak super snel met 

schakelen. Aandacht trekken en aandacht krijgen hoort bij jou. Je wacht niet af en hoeft ook niet de 

kat uit de boom te kijken. Je hebt super veel ideeën en bent van het creëren. Je kunt goed initiatieven 

nemen, anderen uitnodigen en meteen actie ondernemen. Je bent kracht en hebt energie, maar ietsje 

minder energie dan de generator. Belangrijk is om te luisteren naar je lichaam, neem op tijd je rust. 

Een normale maandag tot en met vrijdag of 9-17 baan is niets voor jou, omdat het je uitput en je veel 

werk moet verrichten wat niet aan jou is. Verder wil jij impact en verandering brengen, jij bent 

diegene die zaadjes plant en doet het oogsten niet. Daarom is het belangrijk voor jou om mensen om 

je heen te hebben die voor jou werken, zodat jij kan rusten. Zelf al het werk doen dat put je uit. Jij 

bent als manifestor een geboren ondernemer. Wat voor jou belangrijk is als strategie, is informeren 

waar je heen gaat. Anderen (zowel relatie als in werk) informeren voordat je handelt. Zeg wat je gaat 

doen, anders zijn mensen je kwijt. Omdat maar 8% van de bevolking manifestor is, snapt niet iedereen 

jou. Als jij niet jezelf bent en je ding doet (en je aanpast) dan wordt je boos. Boosheid is dan jouw 

thema. Jouw goal in het leven is peace. Doe dus wat jou rust en vrede brengt. Focus je vooral op je 

energetisch veld en erken en claim jouw super power. 

 

Strategie manifestor, hoe ga jij het gemakkelijkste door het leven? 

Informeren! Dat betekend initiëren, je neemt actie op je drang en ideeën die je hebt. Je wilt iets en 

dan neem je initiatief. Eigenlijk is dat super simpel. Daarnaast informeer je iedereen waar je impact op 

kan hebben voordat je handelt. Dit scheelt irritatie en verwarring bij anderen omdat je 10 stappen 

vooruit kan denken en anderen niet. 

Wanneer is het de tijd? Als jij de drang in jezelf voelt. Hoe handel jij dan? Anderen informeren voordat 

je in actie gaat. 

Wanneer heb jij echt een download of een idee gekregen? 
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Heb je dit idee ook de wereld in geholpen? Zo ja, wat was het effect? Zo nee, wat houdt je tegen? 

 
 
Wanneer jij niet in lijn bent met jouw strategie dan zal je boosheid ervaren. Dat is het Not/self thema 

van de manifestor. Naast dat het moeizaam en stroperig verloopt, raak jij best wel boos. 

Wanneer was jij voor het laatst boos? 

 

Wat gebeurde er toen? 

 

Waar in jouw leven ervaar jij nog meer boosheid? 

Heb je je ideeën niet durven delen? Heb je anderen mee genomen in je proces? Heb jij ze 
geïnformeerd? 

 

 

 

 

 

 


