
De filosofie van de WingMakers is een kosmische kijk op de realiteitslagen waarbinnen we 
leven en die op elkaar inwerken. Met een aantal spirituele basisprincipes kunnen we het 
bewustzijn van deze andere realiteitslagen vergroten, wat ook van invloed is op ons 
dagelijks leven. De toepassing ervan leidt tot persoonlijke transformatie, ook wel ascentie, 
verlichting of kosmisch bewustzijn genoemd. 
 
Diepgaande persoonlijke transformatie wordt geïnitieerd door het besef dat je in staat bent tot 
directe toegang tot het Goddelijke. Dit is het besef dat de wijsheid van het Goddelijke kan worden 
ontdekt diep in jezelf. Er is een groot aantal middelen die zelfbeheersing door persoonlijke 
transformatie bevorderen. Hoewel de middelen kunnen variëren, wordt de intentie achter de 
middelen heel nauw gedefinieerd als de intentie om uit te breiden in een staat van integratie, 
waarbij alle aspecten van je bewuste zelf steeds beter afstemmen op je goddelijke essentie. 
 
Er zijn drie specifieke levensprincipes die helpen om je inzicht met het inzicht van de goddelijke 
essentie in lijn te brengen, en daarmee diepgaande persoonlijke transformatie te inspireren. Zij zijn:  
 

1) Het goddelijke zien in alles; 1) seeing the Divine in all 
2) koestering van het leven; 2) nurturance of life 
3) dankbaarheid. 3) gratitude 
 
Wanneer je deze principes toepast, zal een diepere betekenis in de schijnbaar willekeurige 
gebeurtenissen in je levenservaring worden onthuld (When you apply these principles, a deeper 
meaning will be revealed to the seemingly random events of your life experience.) 

Het Goddelijke zien in Alles 
 
Dit is het principe dat het Goddelijke overal aanwezig is en gezien kan worden, overal en in alle 
uitingen van het leven. Het is verweven in alles als een ingewikkeld mozaïek waarvan de stukken zich 
aan dezelfde wand hechten, en zo dus verenigd zijn. Het is echter niet de afbeelding dat het mozaïek 
verenigt, maar de wand waarop de stukken hechten. Ook het Goddelijke schetst een beeld zo divers 
en schijnbaar ongerelateerd dat er geen eenwording in lijkt te zijn. Toch zijn het niet de uiterlijke 
manifestaties die verenigen. Het is het innerlijke centrum van de goddelijke energie die al het leven 
verenigt. 
 
Het zien van het goddelijke in alles is het principe dat alle uitingen van het leven een uitdrukking zijn 
van Al Dat Is. Het maakt niet uit hoe ver de verenigende energie is verstoord; het Goddelijke kan 
worden waargenomen. Het is de actie van het waarnemen van de eenwording, zelfs wanneer de 
uiterlijke manifestaties willekeurig, vervormd of chaotisch voorkomen. Het principe van het zien van 
het goddelijke in alles is de perceptie dat het leven perfect in zijn uitdrukking is omdat het komt 
vanuit perfectie, en dat het niet uitmaakt hoe uiteenlopend de uitingen zijn, al het leven is een uiting 
van het Goddelijke. 
 
Gezien de duidelijke beroering en vernietiging die zichtbaar op aarde zijn, is dit een visie of perceptie 
die naïef lijkt. Hoe kan het leven in al zijn vormen en uitingen worden opgevat als optimaal of 
perfect? Dit is de grote paradox van het leven, en het is niet te rijmen met je mentale of emotionele 
vermogens. Het kan alleen worden begrepen in de context van de ziel die onsterfelijk, tijdloos en 
grenzeloos is. 
 
Het oproepen van de goddelijke perceptie van de ziel wordt gerealiseerd door middel van het zoeken 
naar zowel de innerlijke als uiterlijke manifestaties van het Goddelijke. Het is niet alleen dat het 
Goddelijke wordt gevonden in jezelf en in elke afzonderlijke manifestatie van het leven; het is ook op 
zichzelf de heelheid van alle leven. Aldus, dit principe van transformatie vraagt om het zien van het 
goddelijke in al zijn diverse vormen van manifestatie, evenals in de heelheid van het leven zelf. 
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Koestering van het leven 
 
Leven, in deze definitie, is de soevereine werkelijkheid van een individu. Het is subjectief en 
beïnvloedbaar. Het leven is de heelheid van ervaring die langs het gebied van de perceptie van het 
individu stroomt in het huidige moment. Koestering van het leven is het beginsel dat een individu in 
lijn is met de natuurlijke uitbreiding van intelligentie inherent aan alle leven. Deze uitlijning verhoogt 
de levensenergie die langs het individu stroomt met de duidelijke bedoeling van zachte 
ondersteuning. Het is de actie van het openstaan voor de hoogste drijfveer in alle mensen en alle 
leven en het ondersteunen van de stroom van de hoogste intentie naar zijn uiteindelijke expressie. 
Daarbij wordt de actie uitgevoerd zonder oordeel, analyse of gehechtheid aan de uitkomst. Het gaat 
simpelweg om het voeden van de hoogste energie die stroomt vanuit alle mensen en dus de volle 
uitdrukking van hun diepste wezen ondersteunen. 
Dit is een afwijking van de normale perceptie dat verzorgende steun alleen kan worden verleend 
wanneer anderen in lijn met je persoonlijke wil en verlangens staan. Als, in plaats daarvan, je alles in 
je leven ziet als een geïntegreerde energie die stroomt als een uiting van steeds groter wordende 
goddelijke intelligentie, wordt al het leven recht gedaan als een verlengstuk van het Goddelijke. Alle 
mensen en alle vormen van leven kunnen worden gevoed en ondersteund tot hun hoogste 
uitdrukking. 

Energie is een element van het leven die zo subtiel is verweven met vorm dat het een eenheid is, op 
vrijwel dezelfde manier als ruimte en tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Levensenergie is 
altijd in een staat van wording. Het is nooit statisch of teruggaand naar zijn natuurlijke staat. Je bent 
heel goed in staat tot het voeden van deze natuurlijke uitbreiding van energie om nieuwe kanalen 
van uiting en ervaring te smeden. 

Er zijn veel specifieke acties die genomen kunnen worden om het leven te koesteren. Elke ziel kan 
energie op vele manieren omzetten. Werkend via je lichaam, is je ziel in staat tot het verzamelen en 
opslaan van energie en zijn doel of toepassing om te buigen. Deze omvorming van energie kan 
plaatsvinden op zowel persoonlijke als universele expressieniveaus. Dat wil zeggen, binnen het 
werkterrein van het bewustzijn op elk moment van een individu, kan energie worden omgezet om 
meer te voldoen aan een visie op persoonlijk welzijn of in lijn met de visie van de universele welvaart 
en goodwill. 

Een van de beste methoden om energie te transformeren is door middel van iemands 
geloofssysteem. Alle overtuigingen hebben energiesystemen die fungeren als geboortekamers voor 
de manifestatie van je waargenomen werkelijkheid. Binnen deze energiesystemen zijn stromingen 
die levenservaring sturen. Je ziel is op de hoogte van deze stromen, bewust of onbewust, en staat 
hen toe je te dragen tot in de rijken van ervaring die de kern van je geloofssysteem raken. Door het 
bewust cultiveren van overtuigingen die energie uitbreiden en transformeren, ben je beter in staat 
om energiesystemen te verkennen die het leven in al zijn ontelbare vormen koesteren. Wanneer 
overtuigingen duidelijk worden gedefinieerd als intenties, gaat je levensenergie volledig bezig in het 
huidige moment. Duidelijkheid in de intentie is essentieel voor het inschakelen van het 
energiesysteem van je kernovertuigingen, en de mogelijkheid voor de koestering van het leven de 
overhand te nemen in alle activiteiten. 

  



Dankbaarheid 
 
Wanneer je je bewust bent -of op zijn minst geïnteresseerd bent in het hebben van het bewustzijn- 
van hoe perfect het Goddelijke je soevereine werkelijkheid ondersteunt, is er een krachtig en 
natuurlijk gevoel van dankbaarheid die vloeit vanuit jezelf naar het Goddelijke. Het is deze bron van 
dankbaarheid dat het kanaal van de steun van het Goddelijke opent naar het individu en 
bewerkstelligt een samenwerking in het doel om de individuele ziel te transformeren tot een pure 
expressie van goddelijke essentie. Het is vooral dankbaarheid dat je in staat stelt tot aansluiting en 
afstemming met je goddelijke essentie. 
 
Als je dankbaarheid projecteert, ongeacht de omstandigheden of situaties, wordt het leven steeds 
meer ondersteunend. Dit gevoel van dankbaarheid in combinatie met het mentale concept van 
waardering wordt uitgedrukt als een onzichtbare boodschap, in alle richtingen en te allen tijde. 
Dankbaarheid is een essentieel facet van de liefde die je in staat stelt om je doel te herdefiniëren als 
een ondersteunende uitbreiding van het Goddelijke, in plaats van de grillige reikwijdte van het lot of 
de veeleisende reactie van een mechanisch, vrijstaand universum. Vaststelling van een relatie met 
het universum door de uitstroom van dankbaarheid trekt ook levenservaring aan die diep 
transformatief is -ervaring die rijkelijk gewijd is aan het blootleggen van de diepste zin van het leven 
en meest vormende doel. 
 
Als je ervoor kiest om af te stemmen op de goddelijke essentie en te leven vanuit dit inzicht als 
onderdeel van een steeds ontvouwende werkelijkheid, trek je een natuurlijke staat van harmonie 
aan. Dit betekent niet dat je leven zonder problemen of ongemakken is; eerder betekent het een 
perceptie dat er een integraal doel is in wat het leven onthult. Levenservaring wordt betekenisvol in 
de mate dat je kiest in natuurlijke harmonie met de goddelijke essentie te leven. Wanneer je 
persoonlijke realiteit in lijn met de goddelijke essentie stroomt, creëer je blijvende vreugde en 
innerlijke rust. 
 
Het is het inzicht van de goddelijke essentie dat alle leven is pure liefde in zijn meest volledige 
uitdrukking, en dat in dit éne concept al het leven is ontworpen en voor altijd bestaat. Dit wordt de 
kernovertuiging waaruit alle andere overtuigingen ontstaan. En als deze overtuigingen buitenwaarts 
expanderen komt deze kernovertuiging naar voren met een duidelijke bedoeling tot het 
ondersteunen van een fundamenteel inzicht van voeden en waarderen van het heelal als de 
goddelijke wieg van waaruit al het leven wordt gemaakt en evolueert. 
 
Deze levensprincipes zijn louter symbolen vertegenwoordigd in woord en geserveerd aan je als een 
potentieel recept voor het oprakelen van de sintels van licht die onvermoeibaar binnenin branden. Er 
zijn geen specifieke technieken of rituelen die nodig zijn om hun macht op te roepen. Het zijn 
gewoon inzichten. Op een echte manier zijn het intenties die ervaring aantrekken die bewustzijn 
uitbreidt. Zij bieden geen snelle oplossingen of ogenblikkelijke verwezenlijking. Ze zijn versterkers 
van de persoonlijke wil en intentie dat de manier waarop men leeft verduidelijkt. Hun diepe 
transformerende kracht wordt uitsluitend besloten in de intentie van hun toepassing. 
 
Door deze principes van transformatie kun je een meester van bekrachtiging van je diepere zelf 
worden. Wanneer je deze principes met heldere intentie toepast, heb je het gereedschap om het 
bovendrijven van goddelijke essentie te versnellen. Je kunt het inzicht, de begrippen en 
mogelijkheden van je goddelijke essentie aanwakkeren om nieuwe rijken van mogelijkheden te 
creëren en vormen als leerzame avonturen die je bewustzijn uitbreiden en transformeren. Dit is het 
onderliggende doel van deze principes, en misschien wel de beste reden om ze te onderzoeken. 
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Principles of Personal Transformation 

 

Profound personal transformation is initiated by the realization that you are capable of direct access to 
the Divine. This is the realization that the wisdom of the Divine can be discovered deep within you. There 
is a wide range of means that can facilitate self-mastery through personal transformation. Though the 
means may vary, the intent behind the means is quite narrowly defined as the intent to expand into a 
state of integration whereby all aspects of your conscious self become increasingly aligned with your 
divine essence. 

There are three particular life principles that help to align your perspective with the perspective of divine 
essence and thus inspire profound personal transformation. They are: 1) seeing the Divine in all; 2) 
nurturance of life; and 3) gratitude. When you apply these principles, a deeper meaning will be revealed 
to the seemingly random events of your life experience. 

Seeing the Divine in All 

This is the principle that the Divine is present and can be seen everywhere and in all manifestations of 
life. It is interwoven in all things like an intricate mosaic whose pieces adhere to the same wall, and are 
thus unified. However, it is not the picture that unifies the mosaic, but the wall upon which its pieces 
adhere. Similarly, the Divine paints a picture so diverse and seemingly unrelated that there appears to 
be no unification. Yet it is not the outward manifestations that unify. It is the inward center of divine 
energy that unifies all life. 

Seeing the Divine in all is the principle that all manifestations of life convey an expression of All That Is. 
It does not matter how far the unifying energy has been distorted; the Divine can be observed. It is the 
action of perceiving unification even when the outward manifestations appear random, distorted, or 
chaotic. The principle of seeing the Divine in all is the perception that life is perfect in its expression 
because it flows from perfection, and that no matter how divergent its manifestations are, all life is an 
extension of the Divine. 

In light of the obvious turmoil and destruction that are apparent on Earth, this is an outlook or perception 
that may seem naive. How can life in all its forms and expressions be perceived as optimal or perfect? 
This is the great paradox of life, and it cannot be reconciled with your mental or emotional capabilities. 
It can only be understood in the context of the soul, which is deathless, timeless, and limitless. 

Calling forth the divine perceptions of the soul is actualized through looking for both the inward 
and outward manifestations of the Divine. It is not only that the Divine is found within you and within 
every individual manifestation of life; it is also in itself the wholeness of all life. Thus, this principle of 
transformation calls for seeing the Divine in all its diverse forms of manifestation, as well as in the 
wholeness of life itself. 

Nurturance of Life 

Life, in this definition, is an individual's sovereign reality. It is subjective and impressionable. Life is the 
wholeness of experience flowing past the individual's field of perception in the present moment. 
Nurturance of life is the principle whereby an individual is in alignment with the natural expansion of 
intelligence inherent within all life. This alignment enhances the life energy that flows past the individual 
with the clear intent of gentle support. It is the action of opening to the highest motive in all people 
and in all life and supporting the flow of this highest intention towards its ultimate expression. In 



so doing, the action is performed without judgment, analysis, or attachment to outcome. It involves 
simply nurturing the highest energy that flows from all people and thus supporting the fullest expression 
of their deepest essence. 

This is a departure from the normal perception that nurturing support can only be granted when others 
are in alignment with your personal will and desires. When, instead, you view everything in your life as 
an integrated energy flowing as an expression of ever-expanding divine intelligence, all life is honored 
as an extension of the Divine. All people and all forms of life can be nurtured and supported to their 
highest expression. 

Energy is an element of life that is so subtly interwoven with form that it is one, in much the same manner 
as space and time are inextricably linked in union. Life energy is always in a state of becoming. It is 
never static or regressive in its natural state. You are very capable of nurturing this natural expansion 
of energy to forge new channels of expression and experience. 

There are many specific actions that can be taken to nurture life. Each soul can transform energy through 
a wide variety of means. Working through your body, your soul is able to collect and store energy and 
redirect its purpose or application. This transformation of energy can occur on both personal and 
universal levels of expression. That is, within an individual's field of awareness at any time, energy can 
be transformed to conform more to a vision of personal welfare or aligned with a vision of universal 
welfare and goodwill. 

One of the best methods to transform energy is through one's belief system. All beliefs have energy 
systems that act like birthing chambers for the manifestation of your perceived reality. Within 
these energy systems are currents that direct life experience. Your soul is aware of these currents either 
consciously or unconsciously and allows them to carry you into realms of experience that engage your 
core belief system. By consciously cultivating beliefs that expand and transform energy, you are more 
able to explore energy systems that are nurturing to life in all its myriad forms. When beliefs are clearly 
defined as intentions, your life energy engages fully in the present moment. Clarity of intention is 
essential to engaging the energy system of your core beliefs, and to allowing the nurturance of life to 
prevail in all activities. 

Gratitude 

If you are aware – or at least interested in having the awareness – of how perfectly the Divine supports 
your sovereign reality, there is a powerful and natural sense of gratitude that flows from you to the 
Divine. It is this wellspring of gratitude that opens the channel of support from the Divine to the individual 
and establishes a collaboration of purpose to transform the individual soul into a pure expression of 
divine essence. It is principally gratitude that opens you to connection and alignment with your divine 
essence. 

When you project gratitude, regardless of circumstance or condition, life becomes increasingly 
supportive. This feeling of gratitude coupled with the mental concept of appreciation is expressed like 
an invisible message in all directions and at all times. Gratitude is an essential facet of love that 
opens you to redefine your purpose as a supportive extension of the Divine, rather than the 
whimsical outreach of fate or the exacting reaction of a mechanical, detached 
universe. Establishing a relationship with the universe through the outflow of gratitude also attracts life 
experience that is deeply transformative – experience that is richly devoted to uncovering life's deepest 
meaning and most formative purpose. 

When you choose to align with divine essence and to live from this perspective as part of an ever-
unfolding reality, you attract a natural state of harmony. This does not mean that your life is without 
problems or discomforts; rather it signifies a perception that there is an integral purpose in what life 
reveals. Life experience becomes meaningful to the extent that you choose to live in natural harmony 
with divine essence. When your personal reality flows in alignment with divine essence, you create 
lasting joy and inner peace. 

It is the perspective of divine essence that all life is pure love in its fullest expression, and that in this 
single concept, all life is conceived and forever exists. This becomes the core belief from which all other 
beliefs arise. And as these beliefs expand outward, this core belief system emerges with a clear intent 
of supporting a fundamental perspective of seeing, nurturing, and appreciating the universe as the divine 
cradle from which all life is created and evolves. 

These life principles are merely symbols represented in words and served to you as a potential 
recipe to stir awake the embers of light that tirelessly burn within. There are no specific techniques 
or rituals that are required to invoke their power. They are simply perspectives. In a real sense, they are 
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intentions that attract experience that expands consciousness. They do not provide quick fixes or instant 
realizations. They are amplifiers of personal will and intention that clarify how one lives. Their profound 
transformative power is contained exclusively in the intent of their application. 

Through these principles of transformation, you can become a master of empowering your deeper self. 
When you apply these principles with clear intent, you have the tools to accelerate the emergence of 
divine essence. You can awaken the perspective, insights, and empowered abilities of your divine 
essence to create new realms of possibility and shape them as learning adventures that expand and 
transform your consciousness. This is the underlying purpose of these principles, and perhaps the best 
reason to explore them. 

Read the full seven-page text of this transformational writing 
Read a two-page summary of the second of this two-part essay 

For the full ten-page text of this empowering essay, click here 
Explore a free, inspiring online course and community based on these 

principles 
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