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Een masterclass over het leven … en meer! 

door: dr. Alex Klein 
 

 
 

In de maand september ga ik een bijzondere tweedaagse masterclass geven.  
De titel van deze bijeenkomst is ‘Life’. Het is een masterclass over de grote vragen van  
het leven op basis van het aan mij geopenbaarde en gedicteerde ‘teken van Goddelijkheid’. 
Doel van deze tweedaagse is het geven van mogelijke antwoorden op vragen als ‘Wat is  
de zin van het leven?’, ‘Is er iets na de dood?’ en ‘Bestaat de hemel?’, met uiteindelijke  
doel levensrust, leefliefde en bewustwording.  
 
Twee dagen, vier dagdelen 
Het ‘teken van Goddelijkheid’ (sign of divinity) is me gepresenteerd in een nacht afgelopen 
voorjaar. Het is een synthese van alle openbaringen die ik de afgelopen jaren gepresenteerd 
heb gekregen in de vorm van visioenen. De kracht van het getoonde symbool is dat het een 
groot aantal vragen over God, de mens, het leven en de dood beantwoordt. Daarbij is het 
teken supra-religieus, dus een mooie en liefdevolle aanvulling op de grote geloven.  
Het eerste dagdeel van de eerste dag zal helemaal in het teken van de uitleg van het 
Goddelijkheidsteken staan, met daaraan gekoppeld uitgebreid ruimte voor groeps- en 
individuele zelfreflectie. 
 
Het tweede dagdeel gaat over onderwerpen als geboorte & dood, leven & sterven, lichaam 
& ziel. De concepten eindigheid & oneindigheid en hiervóór-, hiernu- en hiernamaals zullen 
besproken worden. Leven na de dood en reïncarnatie komen aan bod en ook de constructen 
spiritualiteit, paranormaliteit en bovennatuurlijkheid worden behandeld. Natuurlijk wordt 
alles gekoppeld aan het teken van Goddelijkheid en zal er wederom uitgebreid ruimte voor 
groeps- en individuele zelfreflectie zijn. 
 
Tweede dag 
In het ochtenddeel van de tweede dag zal een koppeling gemaakt worden naar religie 
(Christendom, Islam, Hindoeïsme) en de bijbehorende heilige boeken (Bijbel, Koran en 
Bhagavad Gita). Het is zeker niet de bedoeling om deze religies uitgebreid te doorgronden, 
maar verschillen en vooral overeenkomsten op hoofdlijnen zullen aan bod komen aan de 
hand van het teken van Goddelijkheid. Andere onderwerpen die op deze ochtend besproken 
worden zijn onder andere hemel & hel, God & de duivel en engelen & gidsen. Ook hier (of: 
juist hier) hoort weer uitgebreid ruimte voor groeps- en individuele zelfreflectie. 
 
Het vierde dagdeel, de middag van de tweede dag, staat in het teken van vragen als ‘Wat is 
het doel van het leven?’ en ‘Wat is Leefliefde?’. Andere onderwerpen zijn onder meer hoop, 
liefde en (oer-)rust, hetgeen uiteindelijk gekoppeld wordt aan ‘leven vanuit het goede’ en 
balans en gezondheid in dit leven. Met andere woorden; de ultieme groeps- en individuele 
zelfreflectie op basis van het teken van Goddelijkheid (sign of Divinity). 
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Doel? 
Het doel van deze tweedaagse masterclass is het krijgen van inzichten, die mogelijk 
bijdragen aan het vinden van rust in het leven.  
 
Persoonlijk geeft het teken van Goddelijkheid mij het vertrouwen dat het goed is,  
zoals het is en dat het ook goed komt. Het Goddelijkheidsteken geeft mij de rust dat ik  
goed ben, zoals ik ben en dat ook jij goed bent, zoals jij bent. Met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid begrijp ik het doel van het leven en weet ik dat ons ‘zijn’  
na ons sterven niet ophoudt. En dat dit de bedoeling is vanuit een alwetende en albewuste 
God*. Die rust, die liefde en die zekerheid wil ik graag meegeven aan de deelnemers van  
deze tweedaagse masterclass ‘Life’. 
 
De masterclass bestaat uit twee dagen en wordt verzorgd in het midden van het land.  
De uitgebreide lunch op beide dagen is inbegrepen in de prijs, net zo als alle koffie, thee, 
frisdrank en versnaperingen gedurende de twee bijeenkomsten. Een eventuele overnachting 
en een avonddiner zijn niet inbegrepen.  
 
De kosten voor dit arrangement bedragen slechts € 349 per persoon (incl. BTW).  
Er geldt een maximum van 20 deelnemers per masterclass. Aanmelden en inschrijving  
kan eenvoudig via AlexKlein@ProfitAbilities.eu. Geef per mail aan welke optie qua data  
uw voorkeur heeft, dan wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. 
 
Opties data: 
optie 1: donderdag 2 september en vrijdag 3 september 
optie 2: vrijdag 10 september en zaterdag 11 september 
optie 3: vrijdag 17 september en zaterdag 18 september 
optie 4:  woensdag 29 september en donderdag 30 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* God = Allah = Krishna = Jehovah = …   
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