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Beste ouders en leraren,

Wat heerlijk dat ik dit boek met jou en je kinderen kan delen. De laatste paar jaren hebben 
mijn onderzoekingen er toe geleid dat ik het boek Vervul je wensen voor volwassenen schreef. 
Het belangrijkste concept uit dat boek heb ik gebruikt om dit kinderboek te creëren: dat God 
niet gescheiden is van ons, maar in werkelijkheid een energie is die in ons allemaal leeft. 
Wanneer we ons bewust zijn van deze energie, kunnen we het laten groeien en ermee in 
verbinding blijven. Zo kunnen we zowel onszelf als anderen vreugde en geluk brengen. 
Wat ik kinderen hoop te bieden is het begrip dat zij een deel zijn van God en dat God een 
deel is van hen. Ik leg het graag zo uit: stel je voor dat God de oceaan is. Als je een emmer 
water uit de oceaan haalt , is het dan nog steeds de oceaan? Ja! God is de oceaan en wij zijn 
emmers water uit die oceaan – losstaand, en toch één. 
Ik gaf dit boek de titel Ik ben vanwege de ongelooflijk krachtige betekenis van deze twee 
woorden. Hoe we een zin afmaken die begint met “Ik ben” bepaalt het leven dat we voor 
onszelf creëren – en hoe nabij of veraf we zijn van het deel van ons dat God is. 
Mijn wens is dat ieder van ons het wonderbaarlijke geschenk van Gods liefde herkent , en er 
bewust mee in verbinding treedt.

        Dr. Wayne W. Dyer



Psst , hallo daar, 
 mag ik even iets checken? 
  
Weet jij, wie ik ben? 
  
Ben je er klaar voor 
  om dat te ontdekken?
  
Sla de pagina’s om, en...

Ontdek ook, wie jij echt bent ,

zodat je altijd 
 de waarheid 
    over jezelf kent. 


