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‘Ik ben niet op deze wereld om wonderen te
verrichten. Ik wil de vrede en het goddelijk
bewustzijn in ieder mens, ieder individu
terugbrengen. Pas dan zullen de mensen
beseffen dat ze zichzelf kunnen helen.’

 
‘Veel mensen zijn vergeten dat ieder van ons een
goddelijk wezen is. Iedereen is een licht en alleen
wij allen met elkaar vormen samen een groot
licht. Ieder levend wezen draagt de goddelijke
vonk in zich en ieder van ons is zogezegd één
stukje van dit heel grote licht. De schepping zou
niet volmaakt zijn als er ook maar een van deze
lichtjes zou ontbreken. Dit wil ik de mensen
graag laten weten.’

 
‘Zoals ik het zie, is er maar één enkele liefde.
Liefde is liefde en ze is grenzeloos,
onvoorwaardelijk, oneindig en kent geen
onderscheid. Liefde is dat wat onbegrensd
voorhanden is, een oersubstantie die de basis
vormt voor al wat is.’

 
– Christina von Dreien



1
Inleiding:
een heel gewoon meisje
 
Een groot deel van de mensheid ervaart het leven min of meer als
een willekeurige opeenvolging van gelukkige en minder gelukkige
toevalligheden. Eerlijk gezegd hoorde ik ook bij deze mensen.
Behept met een positieve levensinstelling, een goed stel hersens en
het hart op de juiste plek probeerde ik naar eer en geweten te leven.
Net als bij de meeste mensen is mijn persoonlijke en professionele
levenswandel gevormd door opvoeding en omgeving, culturele en
religieuze normen en waarden, dogma’s en ingesleten gedachten en
overtuigingen.

Er hebben in mijn leven al heel wat mensen mijn pad gekruist –
mensen van allerlei leeftijden, uit diverse milieus, met verschillende
denk- en handelswijzen. Ik merkte dat ik een zekere fascinatie voor
deze verschillen had en vroeg me af: waarom ontwikkelt de een zich
tot een goed, vredelievend mens terwijl bij een ander haat ert geweld
aan de orde van de dag zijn? Waarom zijn zoveel mensen op zoveel
verschillende manieren op zoek naar geluk, en wat mag dit
nagejaagde geluk dan wel zijn?

Ik had al snel door dat dit recept voor geluk niet alleen zit in een
goede opleiding, succesvol werk of materiële welvaart.

De sleutel tot persoonlijk geluk en innerlijke tevredenheid kun je
alleen maar in jezelf vinden. Geluk ontstaat wanneer het lukt om je
negatieve gedachte- en ondermijnende patronen los te laten en je
werkelijke, innerlijke potentieel, je werkelijke zijn, je bestemming te
ontplooien. We hebben echter niet geleerd de blik naar binnen te
keren en wie zijn innerlijke zelf zoekt, ziet vaak een diepe afgrond,
een innerlijke chaos.



Waar we ons als baby nog automatisch door onze innerlijke gids
laten leiden en nog verbonden zijn met andere realiteitsniveaus,
worden we in de loop van ons leven steeds meer gevormd,
geconditioneerd en bepaald door de buitenwereld, waardoor we als
volwassenen vooral leven volgens patronen en overtuigingen die
door andere mensen en de maatschappij op ons zijn overgebracht.
Er wordt ons geleerd de blik naar buiten te richten, niet naar binnen.
En zo ontstaat het onvermijdelijke ego, een kunstmatig ik, dat niet in
overeenstemming is met ons ware zelf. Het inzicht dat geluk en
vervulling niet in het kopiëren van anderen en het najagen van
materiële dingen zitten, is voor velen een hard gelag. Het lijkt alsof
ze de balans tussen geest, lichaam en ziel, en de aangeboren
connectie met de innerlijke stem zijn kwijtgeraakt, waardoor ze
verward en angstig door hun bestaan dolen.

Ik kreeg steeds meer de indruk dat de mens als het gaat om geluk
en persoonlijke vervulling niet verder komt, ook niet op wereldniveau
als je kijkt hoe het gesteld is met de wereldvrede en
rechtvaardigheid. De mensheid kan dan wel in wetenschappelijk en
technisch opzicht competenter en bedrevener zijn dan ooit tevoren,
als het op ware wijsheid en vredelievendheid aankomt, lijkt ze niet
veel te hebben bijgeleerd. De groeiende economisering in de sociale
structuren vereist een eenzijdige, rationele, materialistische
denkwijze die al meer dan twee eeuwen ons totale bestaan
beheerst. Het droevige resultaat is de uitbuiting en vernieling van
onze Aarde en met de gevolgen worden we dagelijks
geconfronteerd. Het resultaat is dat wij vandaag de dag op menig
gebied in ons leven op een door onszelf gecreëerde puinhoop staan.

Wat is er de afgelopen twee eeuwen gebeurd met de geestelijke
en zielenontwikkeling van de mens? Waarom komen zoveel
tijdgenoten tegen hun lot in opstand? Hoe kan het toch dat onze
maatschappij zich heeft ontwikkeld tot zo’n bruut systeem van
wedijver, hebzucht, afgunst en het najagen van macht en roem?
Doorgaans leven we in een onbevredigende, gekunstelde
werkelijkheid die het ego vereert en verruiming van je bewustzijn en
dus ook de ontplooiing van ons daadwerkelijke potentieel
tegenwerkt. Het overgrote deel van de mensheid volhardt als altijd in



oude collectieve denk- en handelswijzen, wat hun persoonlijke
ontwikkeling in de weg staat.

Het is dan ook geen wonder dat vandaag de dag zoveel mensen
bezwijken onder de werkdruk en zeer ontevreden zijn met hun leven.
Hoe kun je ook tevreden zijn wanneer je niet volgens je eigen
persoonlijke bestemming kunt leven, maar enkel en alleen naar de
pijpen van andermans opgelegde structuren kunt dansen? Zijn we
daartoe op Aarde? Dacht het niet! Zo beschouwd is het dan ook
geen wonder dat zoveel mensen psychische problemen hebben en
ondanks een hoogstaande medische zorg, worden het er alleen
maar meer.

Nooit eerder zag de mensheid zich wereldwijd geconfronteerd met
zoveel problemen en uitdagingen als in deze tijd: talloze conflicten
en oorlogen, grote armoede en ellende overal in de wereld,
menselijk leed en vluchtelingenstromen, een instabiele financiële
markt, monetaire crises en recessies, fatale ecologische rampen,
innerlijke verscheurdheid en doelloosheid. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over al die misstanden in veel regeringen in allerlei
landen – dit lijken allemaal voorbodes van een ophanden zijnde
ondergang of van een omwenteling en ingrijpende verandering.

In dit boek gaan we ervan uit dat het om een grote verandering
gaat. Sterker nog, dit proces van evolutionaire transformatie van de
mensheid is al gaande en we zitten ermiddenin. Deze verandering
geldt voor ieder individu, en begint bij die personen die op Aarde zijn
geboren om juist deze verandering in gang te zetten en te
ondersteunen. Christina, haar verhaal wordt in dit boek verteld, hoort
bij deze pioniers van een nieuw mens-zijn.

Wat mijzelf betreft, ik was er lang van overtuigd dat ik met mijn
denken en handelen maar heel weinig invloed had op de
gebeurtenissen op onze planeet. Ik dacht dat een wereldwijde
verandering naar een rechtvaardiger en vreedzamere wereld vooral
door hogere instanties en regeringen moest worden gereguleerd.
Maar de meeste politieke, economische en sociale structuren lijken
in hun complexiteit inmiddels niet meer in staat zich te ontwikkelen
en dreigen door hun destructieve basis binnenkort in elkaar te
storten. Het lijkt erop dat er al te veel uit de hand is gelopen en de
mensen niet meer in staat zijn deze zeer ingewikkelde handelswijzen



te begrijpen, laat staan dat ze de ophanden zijnde wereldwijde
chaos kunnen keren.

Ook ik had me deze wijdverspreide overtuiging eigen gemaakt –
tot 2015. Het leven van mijn dochter Christina was tot dan toe al heel
bijzonder, maar aan het begin van dat jaar maakte haar ontwikkeling
een onverwachte groei door. Bijna veertien was ze, toen ze mij op
wonderbaarlijke wijze helderheid verschafte over de verwarrende
gebeurtenissen van deze tijd, door vanuit een voor mij totaal nieuw
perspectief de gebeurtenissen op onze planeet te beschrijven.
Christina heeft mij geleerd dat ieder individu wel degelijk invloed
heeft op het wereldgebeuren. Ieder mens draagt door zijn
bewustzijnsniveau en persoonlijke energieniveau eraan bij hoe de
dingen in zijn eigen binnenwereld en directe omgeving, en daardoor
ook wereldwijd, zich zullen ontwikkelen. Dit is een interessant
voorbeeld van het feit dat de kracht van het bewustzijn en van
innerlijke wijsheid en helderheid het eenzijdig rationele verstand
veruit de baas is.

Ik ervaar mijn dochter Christina als een jonge, authentieke
persoon, voor wie leven en liefhebben even belangrijk zijn.

Voor mij is ze een meisje met een uitzonderlijk energetisch
vermogen en met talenten en inzichten die met rationeel denken niet
te vatten zijn. Zij is iemand bij wie de omgang met hogere,
multidimensionale werkelijkheidsniveaus net zo normaal is als een
permanent gevoel van zich verbonden voelen met al wat leeft. Ze
leeft in een bewustzijn van eenheidsrealiteit en heeft te allen tijde
een respectvolle, liefdevolle omgang met elk wezen waar ze mee in
aanraking komt, zonder oordeel. Het lukt haar niet alleen om
rampspoed op bewonderenswaardige wijze met kalmte onder de
loep te nemen, ze bekoort ook met haar verbluffende filosofische
wijsheid en diepte.

Christina is een voorbeeld van een nieuwe generatie jonge
evolutionaire denkers die het bestaan van de mens als een
complexiteit van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit
beschouwen, beschrijven en leven. Ze heeft een grote interesse in
het huidige wereldgebeuren en laat daarbij steeds weer een
opmerkelijke visie zien. Zo zei ze ooit: ‘Zolang de mensheid



meer angst dan liefde in zich draagt, zal de
democratie, ongeacht hoe fair en goed die ook
lijkt, altijd alleen maar gebruikt worden om de
massa te hypnotiseren.’

Christina houdt zich graag bezig met complexe vraagstukken op
het gebied van filosofie, kosmologie, kwantumfysica, antropologie,
astronomie en astrobiologie, antropologie, mythologie en economie,
evenals sociologie, evolutiebiologie, neurobiologie,
neuropsychologie en nog heel veel andere wetenschappen.

Het kost haar geen moeite om natuurwetenschappelijke en
metafysische aspecten met elkaar te verbinden. Met haar
multidimensionale begrip van het universum – van zijn
desorganiserende intelligentie en goddelijke geometrie tot het
menselijke DNA – legt het meisje een inzicht en een kennis aan de
dag die ze zich ónmogelijk in haar korte huidige bestaan eigen heeft
kunnen maken. Ze lijkt heel vertrouwd met deze ingewikkelde
materie en wetenschappen – ook met de terminologie als het moet.
Haar manier van duiding en uitleg overstijgt meestal het niveau van
de huidige wetenschap. Vaak komt ze tot de conclusie dat er voor
veel dingen die zij buiten de driedimensionale werkelijkheid
waarneemt, nog geen aardse woorden zijn.

Met dit alles hoort Christina tot een nieuwe, jonge generatie
wereldburgers die de roeping voelt de mensen een alternatief te
laten zien voor de huidige driedimensionale denkmodellen en
levensstructuren zoals we die tot nu toe kennen. Want door het
verruimen van je bewustzijn is ieder mens in staat een hoger
cognitief vermogen aan te boren, dat ervoor zorgt dat we onszelf en
onze planeet Aarde de heling kunnen geven die zo noodzakelijk is.
In de maatschappij van de toekomst zullen angst en vrees, dwaling
en destructie niet langer op de voorgrond staan, maar juist innerlijke
wijsheid en wederzijdse, liefdevolle erkenning en zullen we met
elkaar vrede scheppen.

Christina’s boodschap onderstreept in welke snel trillende tijd we
leven: midden in een bewustzijnsevolutie die zal leiden tot
ingrijpende veranderingen op alle levensgebieden.



Via de verouderde denkwijzen, ideeën, theorieën en
oplossingsstrategieën van het eenzijdig rationele verstand zal de
mens geen nieuwe wegen ontdekken. Dit lukt alleen door een
verruimde bewustwording op geest- en zielniveau. Echter, doordat
onze wetenschap is georiënteerd op het driedimensionale en
materialistische, heeft bijna iedereen verleerd om een natuurlijke
toegang tot zijn eigen innerlijk te vinden en een spirituele verbinding
te maken met het transcendente. Hierdoor zien de mensen de
grotere samenhang en de diepere betekenis van de dingen niet
meer en verzanden ze gemakkelijk in een realiteit van angst en
twijfel. Ze leven afgescheiden van het grote geheel en laten zich niet
leiden door hun innerlijke stem, maar door een gekunsteld ego en
van buitenaf opgelegde regels en structuren.

Christina’s boodschap is helder: angsten, twijfel, schuldgevoel,
afgunst, haat, destructieve of andere negatieve gevoelens zijn geen
onderdeel van het scheppingsplan. Ze zijn allemaal door mensen
gecreëerd, dus kan de mens ze ook weer oplossen. Veel van wat het
merendeel als pijn en leed ziet, zijn simpelweg innerlijke
leerprocessen die we – ongeacht hoe moeilijk ze ook zijn – met
welwillendheid en liefde tegemoet kunnen treden om ze zo te
transformeren. Christina zegt: ‘Liefde is onbegrensd
aanwezig in het universum, een oersubstantie die
de basis vormt van al wat is.’

 
Dit boek vertelt het ware verhaal van een meisje van deze tijd dat
met een sterk verruimd bewustzijn is geboren. Ze is gezegend met
een multidimensionale waarneming en met andere paranormale
talenten die voor haar de normaalste zaak van de wereld zijn. Want
deze talenten zijn slechts uitingen van haar ware wezen. Ze is een
meisje van deze tijd dat in haar diepste wezen van plan en bereid is
haar leven op positieve en constructieve wijze in dienst te stellen van
een wereldwijde omwenteling.

Daarmee is Christina niet de enige. De laatste jaren zijn er steeds
meer hoogtrillende en geestelijk hoogbegaafde kinderen geboren die
allen met hun aanwezigheid en hun woorden in de meest concrete
zin licht uitstralen. Deze nieuwe generatie mensen geeft ons op heel



natuurlijke wijze het goede voorbeeld van wat authenticiteit,
levensvreugde, eigen verantwoordelijkheid, toewijding, liefde,
wijsheid en vrede betekenen – zonder angst of stress.

Op het eerste oog lijkt Christina een heel gewoon meisje, sterker
nog, een meisje dat je gemakkelijk over het hoofd ziet. Pas als je
beter kijkt, zie je haar buitengewone energieniveau. Voor Christina is
het zich vertrouwd voelen met kosmische wetmatigheden niet meer
dan vanzelfsprekend. Met het grootste gemak geeft ze ons op een
begrijpelijke, humorvolle en lichtvoetige manier een inkijk in andere
sferen en bestaansniveaus, zodat wij de huidige gebeurtenissen op
onze planeet en in ons leven beter begrijpen. Zelfs de meest
ingewikkelde wetenschappelijke en wereldpolitieke thema’s beziet ze
vanuit een multidimensionale zienswijze en ze verrast steeds weer
met originele analyses en gelijkenissen.

Tegenwoordig zijn veel mensen zich er al bewust van dat we in
archaïsche driedimensionale systemen leven die niet meer in staat
zijn om de toenemende complexe uitdagingen van de huidige tijd het
hoofd te bieden. Nooit eerder verlangden mensen zo naar
onthaasten en harmonie, naar nieuwe manieren van denken, nieuwe
menselijke omgangsvormen en levensstructuren. Echter, velen
hebben nu nog niet de overtuiging dat zo’n totale omwenteling
überhaupt mogelijk is. Door haar eigen verhaal biedt Christina hoop
en vertrouwen aan deze mensen, doordat ze feitelijk laat zien dat we
al midden in dit veranderingsproces zitten. Het licht is er al, maar
velen zijn nog niet bij machte om het te onderkennen. Christina zegt:
‘Alle mensen zijn licht, ze zijn het alleen
vergeten.’

Haar helderheid van geest en inzicht maken dat ze onze horizon
kan verbreden en op een aangename wijze een paar van onze
grootste vragen uit de wereld kan helpen – en dit allemaal zonder
dat ze hiervoor de gebruikelijke studies heeft gevolgd.

Zij is het levende bewijs over welk ontwikkelingspotentieel ieder
mens in principe beschikt.

Gelukkig zijn mijn wereldbeeld, mijn begrip van de wereld en mijn
denkwijze in de afgelopen twee jaar fundamenteel veranderd. Ik
snap nu: als ik iets wil veranderen, moet ik bij mezelf beginnen. Ik



deed de bevrijdende ervaring op dat werkelijk alles wat ik in mijn
leven tegenkom – ook het vermeende ‘negatieve’ en beperkende –
het vermogen tot positieve transformatie bevat. Dit is een proces dat
weliswaar niet altijd gemakkelijk en zeker niet altijd prettig was, maar
dat ik toch wil ondergaan en hoe dan ook wil doorzetten. Een voor
een lukte het me mijn achterhaalde denkwijzen te veranderen en
mijn persoonlijke realiteit te vergroten, zodat ik ons aardse bestaan
en onze goddelijke oorsprong nu beter doorzie dan een paar jaar
geleden. Ik blijf ermee bezig om mijn beperkende denk- en
gedragspatronen los te laten, vrijer van oordelen te leven en mijn
bewustzijn open te stellen voor een grotere werkelijkheid, ook
wanneer mijn rationele verstand denkt dat dit niet mogelijk is.

Inmiddels zie ik de zogenaamde problemen en weerstand die ik in
mijn leven tegenkom als leerprocessen en de vermeende
beproevingen als ervaringen die helpen bij mijn innerlijke groei. Het
resultaat van deze bewustzijnsverruiming en transformatie is zeer
aangenaam: balans, tevredenheid, voldoening, innerlijke vrijheid,
levensvreugde en last but not least heling en gezondheid.

Christina’s wezen en haar boodschap doen vermoeden welke
richting de menselijke ontwikkeling op gaat en hoe belangrijk deze
geestelijke ontwikkeling voor ieder individu is. Het blijft
indrukwekkend om haar onbevooroordeelde wereldopinie, liefde en
vriendelijke omgang, zelfs met de moeilijkste mensen en
omstandigheden, te zien. Tegelijkertijd benadrukt ze dat wij allemaal
over dit hogere potentieel beschikken. Ze zegt: ‘Met het toenemende
bewustzijn zal de kracht van de geest steeds meer de fysieke
talenten vervangen. Dit proces zal sneller gaan als het merendeel
van de mensheid zich hier een beeld van kan vormen. Er liggen
opwindende tijden in het verschiet.’

Als natuurgeneeskundige heb ik vooralsnog jammerlijk gefaald in
mijn pogingen Christina’s uitspraken en de door haar beschreven
verschijnselen met de traditionele wetenschappelijke modellen en
methoden te verklaren. Maar als ik ze nauwkeuriger bestudeer, moet
ik vaststellen dat er duidelijke overeenkomsten zijn met de nieuwste
onderzoeken op het gebied van kwantumfysica, astronomie,
neurobiologie, neuropsychologie en bewustzijnsonderzoek. En toch
heb ik sterk de indruk dat Christina’s inzichten heel wat verder gaan



en diepgaander zijn en het daarom een stuk lastiger is ze op
bestaande theorieën terug te voeren aangezien ze noch zichtbaar,
noch bewijsbaar zijn op driedimensionaal niveau.

Christina stelt ons wat dit betreft gerust. Ze zegt: ‘In het
universum is niets ingewikkeld. De mensen
maken het ingewikkeld. De Aarde is de
basisschool, het universum de universiteit.’

Het lukt Christina om dit ongecompliceerde en natuurlijke wezen
van het hoogdimensionale en goddelijke dichter bij ons te brengen.
Op invoelende wijze raakt en beweegt ze anderen met haar
gedachten en woorden. In elk gesprek en bij alles wat ze doet, valt
steeds haar grote waardering voor de totale schepping op. Ze zegt:
‘Goddelijke intelligentie en voelend bewustzijn bestonden al ver
voordat de Aarde is ontstaan. Bewustzijn is de motor, de stuwende
kracht van alles wat is geschapen. Het heeft ervoor gezorgd dat er
materie, antimaterie en talloze universa zijn ontstaan. De planeten in
ons zonnestelsel, de sterren en zelfs de lege ruimte ertussen – alles
is vervult van leven en bewustzijn. Driedimensionaal leven is
universeel gezien een uitzondering en geen regel.’

Hogere realiteiten zijn per definitie niet terug te brengen tot
menselijke concepten en begrippen en daardoor niet met woorden
en argumenten te bewijzen noch te weerleggen. Met een verruimde
waarneming kun je er echter al veel meer van ervaren. Dit gebeurt
door een innerlijke bereidheid en openheid, door de grenzen van je
ervaringen tot nu toe over te gaan en door te dringen in die delen
van je bewustzijn die je met het driedimensionale verstand niet kunt
bereiken en die ook niet meetbaar zijn.

Mensen die bijvoorbeeld een bijna-doodervaring hebben gehad of
die door meditatie en dergelijke al met hogere sferen in contact zijn
geweest, zullen minder moeite hebben om de uitspraken in dit boek
aan te nemen en een plek te geven.

Maar ook twijfelaars en sceptici zijn van harte welkom het hierna
komende zonder oordeel en zonder vooringenomenheid te
bestuderen en met ons hierover van gedachten te wisselen.

Christina beschrijft de ophanden zijnde evolutionaire verandering
van de mensheid zeer veelzijdig en motiveert ons om filosofische,



wetenschappelijke en maatschappij-politieke onderwerpen met een
multidimensionale blik te bezien.

Op heldere wijze vertelt ze welke revolutionaire omvang de
positieve veranderingen zullen hebben voor iedereen die hier voor
openstaat en eraan toe is. Ze is heel duidelijk: ‘Ik ben niet op deze
wereld om andermans fouten op te sporen en deze te veroordelen.
Ik wil simpelweg het licht en de vrede terugbrengen. Dan zal het
“onlicht” vanzelf verdwijnen.’

Christina’s levensloop tot nu, wat je in dit boek kunt lezen, begint
al met een buitengewone geboorte en haar eerste, uiterst zware
jaren, en in 2015 en 2016 maakt ze opnieuw een ontwikkelingsfase
door. We gaan ervan uit dat dit pas het begin is en dat Christina’s
bestemming en boodschap zich de komende jaren steeds meer
zullen openbaren.

Ik schrijf dit boek vanuit het perspectief van de moeder van drie
kinderen, van wie Christina de middelste is. Haar twee minuten
oudere tweelingzus Elena overleed twee maanden na de geboorte
en begeleidt Christina sindsdien op buitengewone wijze vanuit een
geestelijke sfeer. Haar tweeënhalf jaar jongere broertje Mario verrijkt
ons leven op zijn eigen, maar net zo belangrijke wijze met zijn
zonnige, energieke aanwezigheid, hoewel we in dit boek de focus
om te beginnen op de tweeling leggen.

 
Beste lezer, om de verbanden in dit boek beter te kunnen begrijpen,
vertel ik in het volgende hoofdstuk nog even kort wie ik ben. Want in
mijn eigen leven schijn ik – zonder dat ik het in de gaten had –
ettelijke ervaringen en beproevingen te hebben doorgemaakt die me
nu helpen Christina op een juiste manier te begeleiden en daarnaast
steeds meer mijn eigen pad te volgen.
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Mijn biografie in
vogelvlucht
 
Ik ben in 1972 geboren in het Zwitserse Toggenburg als zevende
van acht kinderen. Ik had een liefdevolle, natuurgebonden kindertijd
in een eenvoudig, hardwerkend boerengezin. Die kindertijd bestond
uitsluitend uit school en thuis. Destijds hadden we nog geen auto en
op vakantie gaan kenden we niet, want we moesten allemaal ons
steentje bijdragen in het boerenbedrijf.

Toen ik zestien was mocht ik – net als drie van mijn oudere broers
en zussen – een jaar naar Tessin om een vreemde taal te leren. Ik
ging werken in een particulier verzorgingstehuis en het leven daar
beviel me erg goed, vooral de vrijheid en zelfstandigheid in
combinatie met de Italiaanse taal, het mediterrane klimaat en de
mensen met hun zuidelijke mentaliteit.

Daarna liep ik stage in een ziekenhuis in het Duitstalige deel van
Zwitserland en aansluitend deed ik de opleiding tot medisch
praktijkondersteuner (doktersassistent, MFA). Het ging me heel
gemakkelijk af, wat maakte dat ik na de studie mijn baan in een
dorpspraktijk niet meer uitdagend genoeg vond. Toen ik twintig was,
was het mijn droom om naar het Amazonegebied in Zuid-Amerika te
gaan om daar in een oerwoudkliniek te werken. Toen ik hoorde dat je
dan een contract voor twee jaar moest aangaan bij het Rode Kruis,
heb ik dat plan laten varen.

Dus zocht ik andere uitdagingen; ik begon met joggen en ging bij
een hardloopvereniging waarvan ik een fanatiek lid werd. Het lopen
in de vrije natuur vormde voor mij een uiterst bevredigende fysieke
balans met mijn fijne werk in de dokterspraktijk.

Niet veel later trokken mijn man en ik in onze nieuwe koopwoning
en in 1994, op mijn 22e, trouwden we. Van 1994 tot 1998 werkte ik



een hectische dokterspraktijk waar ik veel voldoening uit haalde. In
deze periode bouwden we een huis (1996), en een halfjaar later
(1997) ging de wens van mijn man om een eigen bedrijf te hebben in
vervulling door een houtbouwbedrijf op te zetten. Met frisse moed
nam ik de administratieve werkzaamheden voor mijn rekening, wat
me eerlijk gezegd niet zoveel voldoening gaf. Desondanks leerde ik
veel nieuwe dingen en ik vond het een prettig idee om later, als we
kinderen zouden hebben, dit werk ernaast te kunnen blijven doen.

Nog in datzelfde jaar, ik was 25 ondertussen, zocht ik op sportief
gebied nieuwe uitdagingen. Als enthousiaste langeafstandloper liep
ik tegen het advies van mijn trainer in in november 1997 mijn eerste
marathon. Diep vanbinnen wist ik heel zeker dat ik gemaakt was
voor deze afstand. Ik keek er dan ook enorm naar uit, hoewel ik
besefte dat ik met mijn voorbereiding van 75 kilometer per week
hardlopen niet voldoende had getraind. Desondanks mocht ik in de
stromende regen mijn eerste Zwitserse marathonlandstitel vieren –
niet bepaald in een wereldtijd, maar toch in 2.44 uur, wat voor mij als
debutante genoeg was voor de nationale titel. Dat ik potentie had,
was onmiskenbaar en mijn fascinatie voor langeafstandwedstrijd
was gewekt.

Met dit eerste sportieve succes stond ik ineens, totaal
onvoorbereid, volop in de schijnwerpers die onlosmakelijk verbonden
zijn met talloze reacties uit de sportwereld en de maatschappij.
Hiermee stegen de verwachtingen en prestatiedruk
buitenproportioneel. Ik voelde me nog altijd dezelfde persoon –
ofschoon nu wel met het stempel: Zwitsers marathonkampioen maar
de vele mooie en soms surrealistische nieuwe omstandigheden in
mijn leven zetten me aan het denken. Ineens zag ik mezelf terug in
kranten en tijdschriften – met foto’s waarvoor ik geen toestemming
had gegeven, en zelfs uitspraken die ik nooit heb gezegd. De
respons die ik op mijn succes kreeg, vond ik ergens wel prachtig,
maar in ons toch al drukbezette leven was er naast werk, training en
wedstrijden nog amper tijd voor nieuwe aanbiedingen en
verplichtingen. De verwachtings- en prestatiedruk vanuit de
sportbond, sponsoren en de media werd alsmaar groter en de
negatieve gevolgen hiervan manifesteerden zich een jaar later.



Dus ging ik in 1998 minder werken in de dokterspraktijk om meer
tijd voor de sport te hebben. Maar omdat het met ons eigen bedrijf
steeds beter ging, gaf het minder werken niet meer lucht. Mijn dag
begon al om vijf uur met een training of met administratief werk,
waarna mijn werk in de dokterspraktijk begon.

De druk van de buitenwereld plus de omgang met mijn
concurrenten had ik in die tijd niet altijd meer plezier in. Er volgden
meerdere tegenslagen dan wel leerprocessen in de buitenwereld:
toen ik in 1998 mijn titel verdedigde, moest ik zo braken dat ik niet
anders kon dan opgeven, net als bij het Zwitsers kampioenschap
over 5000 meter. De kwalificatie voor het wereldkampioenschap
halve marathon miste ik net omdat ik me op sportief gebied in allerlei
opzichten door anderen liet sturen.

Dit alles strookte niet met mijn innerlijk en zo werd ik voortdurend
met mijn eigen zwaktes en niet-helpende gedachtepatronen
geconfronteerd. En of het nog niet genoeg was, werd ik ook nog
door verschillende mensen benaderd met allerlei goedbedoelde
oplossingen hoe ik weer grip kon krijgen op deze in de topsport
dikwijls voorkomende problematiek. Veel ervaren atleten en trainers
deden hun best voor me, en ik kreeg veel tips, werkaanbiedingen
enzovoort.

 
Gelukkig merkte ik al snel dat het me niet alleen ging om mijn werk
en training te veranderen of te optimaliseren. Het was eerder een
uitdaging om weer naar mijn innerlijke stem te luisteren als ik
succesvol wilde blijven in de sport. Het kon toch niet zo zijn dat ik als
enthousiaste hardloopster fysiek weliswaar in vorm was, maar door
allerlei invloeden van buitenaf – vereniging, trainer, afspraken, de
media en noem maar op – op het moment suprème niet goed kon
presteren. Doordat mijn ego veel te veel gefocust was op de
buitenwereld, saboteerde dit mijn innerlijke intuïtie en daarmee ook
mijn succes.

Ik zag in: het lopen moet ik nog steeds zelf doen, dat kan niemand
me afnemen. Dat geldt eveneens voor het enthousiasme voor het
lopen, ook dat zit in mezelf. Om dit te behouden moest ik leren me
op mezelf te concentreren en naar mijn eigen innerlijke stem te



luisteren. Juist in duursporten voel je heel sterk hoe heftig het
lichaam direct reageert als je met negatieve emoties aan iets begint.

Door deze andere instelling lukte het me langzaam maar zeker
zowel successen als mislukkingen simpelweg als neutrale
ervaringen en leerprocessen te zien. Het voornemen om me vooral
op deze mentale aspecten verder te ontwikkelen, was sterk en de
resultaten waren zeer bevredigend: ik ontwikkelde vriendschappen
met mijn concurrenten, de trainingskampen voelden als vakantie,
wedstrijden als welkome belevenissen die me op mijn levenspad en
persoonlijke ontwikkeling verder brachten.

Begin 1999 had ik voor een groot deel weer de regie over mijn
leven en werkte ik voor 50 procent in een cardiologie- praktijk. De
verwachtingen qua sport waren onveranderd hoog, maar ik ging er
heel anders mee om.

En kijk aan, het succes kwam snel terug. In de eerste zes
maanden liep ik weliswaar slechts drie wedstrijden – drie belangrijke
kampioenschappen, wat de druk nog eens extra groot maakte maar
het resultaat wat uiterst succesvol. Goud op de marathon, zilver op
de halve marathon en brons op de crosscountry. Mijn persoonlijke
records kon ik weer met een paar seconden verbeteren. In de herfst
van 1999 liep ik in het eliteveld ter gelegenheid van de Marathon van
Amsterdam op plaats vijf en er bleek nog heel wat meer op sportief
gebied te zijn dat ik graag op mijn conto wilde schrijven.

Maar het lot had andere plannen met mij – gelukkig maar!
In november van hetzelfde jaar kregen we een ernstig auto-

ongeluk, veroorzaakt door een dronken bestuurder, waarbij
meerdere voertuigen betrokken waren. Door de verwondingen die ik
opliep, volgden meerdere ziekenhuisopnames en ik heb nog
maandenlang last gehad van de gevolgen. Wedstrijden in het
olympisch jaar 2000 kon ik wel vergeten, ik trok een streep door het
wedstrijdseizoen en nam bewust afstand van het hele
sportgebeuren.

Kennelijk werd ik gedwongen mijn leven nog andere kleuren te
geven. Zo ontstond er bij mij een kinderwens die al gauw in
vervulling ging. In de herfst van 2000 werd ik zwanger, waarna mijn
leven compleet veranderde – dit proces beschrijf ik in dit boek.



Sindsdien is het, voor zover het mijn eigen ervaring betreft, klip en
klaar: je wordt geen topatleet enkel door professionele, fysieke
training maar vooral door innerlijke ontwikkelingsprocessen – voor
zover je bereid bent hier echt naar te kijken en naar te leven. Een
van de belangrijkste inzichten voor mij was dat je je heel vaak laat
begrenzen door goedbedoelde tips en adviezen van anderen.
Anderen kunnen echter alleen maar vanuit hun eigen ervaring
spreken, en niemand is in staat onze persoonlijke leerprocessen van
ons af te nemen.

Wie daarentegen vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en
zelfvertrouwen en vanuit intuïtieve intelligentie handelt, wie de moed
vat om nieuwe wegen in te slaan, zal de meest extreme situaties het
hoofd kunnen bieden. In sportief opzicht zul je jarenlang in staat zijn
topprestaties te leveren zonder over lijken te gaan of je gezondheid
en het plezier in de sport in de waagschaal te leggen. Als we
werkelijk iets opsteken van onze leerprocessen, worden ook onze
veerkracht, vreugde, kalmte, integriteit en authenticiteit sterker.

Hoewel er in 2001 en ook in 2003 een ‘babypauze’ was, bleef
hardlopen mijn grootste hobby. Na de eerste fase tussen 1996 en
2000 mocht ik tussen 2007 en 2015 voor de tweede keer als
topatleet deel uitmaken van het Zwitsers team.

In deze jaren won ik achttien medailles op verschillende afstanden
(marathon, halve marathon, 10 kilometer, bergloop en crosscountry).
Door zware privéomstandigheden en het bedrijf zat het
marathonlopen er daarna niet meer in voor mij, dus richtte ik me in
die jaren op de internationale bergloopwedstrijden en deed ik in
totaal mee aan elf Europese en wereldkampioenschappen, waarbij ik
acht keer de top tien haalde. Tegelijkertijd behaalden we mooie
resultaten met het nationale bergloopteam (in trio) en in totaal zeven
Europese en wereldmedailles voor Team Suisse, waaronder de
Europese titel in 2007. Met name de successen met het nationale
team waren voor mij geweldig waardevolle ervaringen.

De sport was echter slechts een onderdeel van mijn leven. Zowel
privé als zakelijk was er in die tijd van alles gaande. Omdat mijn
zelfwaarneming veranderde en ik me innerlijk verder ontwikkelde,
veranderden ook mijn prioriteiten en levensdoelen, wat het nodige
effect had op mijn twintigjarige huwelijk. In goed overleg gingen we



in 2012 uit elkaar en scheidden onze wegen. Ik bleef met beide
kinderen in het huis wonen en nam de opvoeding voor mijn rekening.
Zo hadden we het van tevoren afgesproken en zo klopt het voor ons
tot op de dag van vandaag.

Toen we uit elkaar gingen, waren Christina en Mario
respectievelijk elf en negen jaar en zaten nog op de basisschool.

Ze wendden snel aan de nieuwe situatie en bleven na de
scheiding goed contact met hun vader houden, die in de buurt was
blijven wonen.

Met zijn drieën vormden we al snel een harmonieus gezin. Een
paar maanden na de scheiding stopte ik na vijftien jaar met mijn
werk in het eigen bedrijf, waarna ik een halfjaar de tijd nam om alles
te verwerken en de nieuwe situatie zo stressvrij mogelijk op ons af te
laten komen. Ik besloot om zolang geen baan te zoeken, maar wist
wel dat ik later weer graag in de zorg wilde werken. Wel trainde ik
als topatleet nog zes keer per week, wat zoals vanouds prima paste
in het dagelijks leven. Ik stond dus als altijd in de wedstrijdmodus,
weliswaar in de wetenschap dat ik op niet al te lange termijn met de
topsport zou stoppen.

Al snel verzoende ik mij met mijn verleden en schreef me in
februari 2013 in voor de beroepsopleiding voor alternatieve
geneeskunde en complementaire therapie. Een voortgezette
vierjarige opleiding die ik afrondde met het diploma
natuurgeneeskundige dat ik zo graag wilde hebben. Deze nieuwe
opleiding was bovendien goed te combineren met de schooltijden
van de kinderen en de sport.



3
Januari 2015: veranderingen zijn
op komst
 
Januari 2015. Het loopt lekker in ons gezin en we zitten eigenlijk niet
te wachten op een verstoring of uitdaging. Maar gelukkig staan de
toekomst en ons lot in de letterlijkste zin van het woord in de sterren
geschreven. Aangezien ik nog niet weet hoe ik dit moet duiden, heb
ik geen idee welke turbulente tijden ons nog te wachten staan. Al
snel zal ik op wonderlijke wijze ervaren dat toeval niet bestaat en dat
er nog de nodige dingen gepland staan op mijn levenspad waar ik op
dat moment nog geen flauw benul van of enige invloed op heb.

We wonen nog steeds met zijn drieën in hetzelfde dorpje in de
landelijke omgeving van het Zwitserse Toggenburg. Ons huis met
een grote lap grond eromheen biedt genoeg ruimte voor ons
allemaal om lekker te leven. We hebben drie alpaca’s, twee hazen
en twee schildpadden, waar we veel plezier aan beleven, maar die
tegelijkertijd veel aandacht vragen.

In die periode verloopt ons leven heel normaal – hoewel de term
‘normaal’ in feite nietszeggend is, want ieder mens en ieder gezin
zijn uniek, met hun eigen karakter en talenten. Mijn belangrijkste
taak was destijds mijn kinderen een zo optimale omgeving bieden,
een waar ze hun persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk konden
ontplooien, zonder mezelf daarbij weg te cijferen. Mijn dochter
Christina was voor mij al sinds haar geboorte een prachtig voorbeeld
van het feit hoeveel er in ons leven niet gepland kan worden. Haar
bijzondere levensverhaal heeft me sinds haar verwekking al een
paar keer aan het denken gezet, wat maakt dat ik vraagtekens bij de
gangbare opinies en structuren in onze maatschappij zet. Door de
vele extreme situaties zowel in gezin en werk als in de topsport heb
ik geleerd intuïtief te handelen en ideeën, zaken en mensen los te



laten zonder angst voor verlies. Ik was me er steeds van bewust dat
ik niet op deze planeet ben om me willoos te schikken in welke
vreemde, twijfelachtige structuur en denkwijze dan ook die niet
strookt met mijn diepste innerlijk en me vanbinnen geen voldoening
geeft.

De reden voor deze helderheid en flexibiliteit zijn beslist mijn twee,
respectievelijk drie kinderen, en dan vooral de bijna veertienjarige
Christina. Al vanaf haar eerste ademteug is haar leven ongewoon en
wonderlijk. Wat er echter op dat moment in ons leven staat te
gebeuren, zou nog veel opmerkelijker worden – opmerkelijker dan ik
me ooit had kunnen voorstellen.



4
Hoe het begon: het eerste
levensjaar
 
Beste lezer, om Christina’s verhaal beter te kunnen begrijpen is het
van belang dat ik hier kort haar geboorte en vroege kinderjaren
beschrijf omdat deze periode indrukwekkend en nogal raadselachtig
verliep.

Toen ze zeven was, had ik al het plan om een boek over haar te
schrijven, maar ik liet het weer varen. Het is niet zo gebruikelijk om
een boek te schrijven over een kind van zeven, maar toch had
Christina in haar eerste levensjaren al zo’n intensief leven achter te
rug dat dit moeiteloos een spannend boek had opgeleverd. Met veel
wijze uitspraken die je normaal niet van een kind verwacht. Maar het
juiste moment is gekomen, en Christina en ik doen dit project nu
zelfs samen. Haar bijzondere kindertijd zal in dit boek maar deels
aan de orde komen, want er zijn ondertussen veel spannender en
bijzonderder zaken te vermelden.

Tot januari 2015 had ik nog niet in de gaten wat voor uitzonderlijk
energieniveau ze heeft en over welke waarnemings- capaciteiten en
kennis ze beschikt die bij zo’n energieniveau horen. Haar
wonderbaarlijke helderheid in combinatie met haar rustige inborst
sprong al op jonge leeftijd in het oog. Ik had echter niet in de gaten
dat Christina voortdurend in contact stond met verschillende hogere
sferen en wezens, onder andere met haar overleden tweelingzusje
Elena. Voor haar was en is de aanwezigheid van en de
communicatie met parallelle, geestelijke werelden en goddelijke
dimensies de normaalste zaak van de wereld, wat je in dit boek op
indrukwekkende wijze zult merken.

Vanaf het moment dat de tweelingzusje Christina en Elena in 2001
in ons gezin incarneerden, begon voor mij een continu leerproces op



allerlei niveaus, dat in 2015 en 2016 naar een voorlopig hoogtepunt
leidde. Maar sta me toe het verhaal vanaf het begin te vertellen.

 
Het leven van Christina von Dreien had bijna niet dramatischer
kunnen beginnen. Al aan het begin van mijn tweeling- zwangerschap
in de herfst van 2000 werd duidelijk dat het risicovol was en het ging
niet bepaald goed met me. Zo had ik erg veel last van misselijkheid,
een ongewenste gast die tot aan de vijfde maand bleef. Desondanks
zag ik erg uit naar de tweeling en mijn totaal nieuwe rol als moeder.
Pas jaren later ontdekte ik dat zulke hoogtrillende kinderen vaak
startproblemen uitkiezen om houvast te vinden in hun aardse leven.
Mijn tweeling vormde daar kennelijk geen uitzondering op.

In die tijd was ik net 29 en naast mijn werk in de dokterspraktijk,
deed ik aan topsport en deed ik de administratie van ons eigen
bedrijf, dat we in 1997 hadden opgezet. De zwangerschap dwong
me ertoe veel meer rust te nemen. Meestal ging ik liggen omdat ik
me dan het beste voelde. Zodoende sportte ik vanaf de tweede
week van mijn zwangerschap niet meer – een grote fysieke en
mentale ommezwaai van dagelijks trainen tot nul komma nul
sporten. Toch was het slechts, zoals bijna alles in het leven, een
kwestie van instelling. Ik werkte nog maar voor 5 procent in de
praktijk en ging ook minder werken in ons eigen bedrijf.

Het was een zeldzame zwangerschap, niks geen roze wolk. Naast
de hevige misselijkheid leek het een continu gevecht te zijn om de
baby’s niet te verliezen. Al in de eerste maanden moest ik in het
ziekenhuis worden opgenomen. Van meet af aan was duidelijk dat ik
heel goed naar mijn eigen lichaam moest luisteren, wilde ik deze
baby’s nog enige kans geven om geboren te worden.

De beslissing met hardlopen te stoppen om een kind te krijgen,
voelde destijds goed, ook al snapten de meesten in het
sportwereldje er niets van. Dat kon me niet zoveel schelen, want het
gevoel dat er nog wel eens andere, veel belangrijkere en moeilijkere
taken op me wachten werd steeds sterker. Ik vond de zwangerschap
belangrijker dan mijn toenmalige sportieve successen. Ik was net
voor de tweede keer Zwitsers kampioen geworden op de marathon
en sportief gezien stonden de deuren voor me open. Maar het
ongeluk in november 1999 veranderde alles. Vanbinnen leek dit



vooral op werk en sport gerichte levensplan toch enigszins aan me
te knagen. Ook het idee om later de topsport weer op te pakken,
was op dat moment niet aan de orde. Ik wilde met open vizier naar
de toekomst kijken.

Aan het eind van de 25e week werd ik ’s ochtends wakker met
hevige weeën. In het streekziekenhuis kreeg ik de hoogst mogelijke
dosis weeënremmers toegediend en werd ik onmiddellijk
overgebracht naar de intensive care van het streekziekenhuis St.
Gallen. De artsen daar maakten me duidelijk dat de tweeling
voortijdig ter wereld zou komen als het ze niet lukte om mijn
toestand te stabiliseren. De situatie was uiterst kritiek en na 36 uur
loodzware fysieke inspanning in combinatie met hoge doseringen
cortison, weeënremmers en antibiotica wilde mijn lichaam niet meer.
Toen kwam alles in een stroomversnelling: beide meisjes kwamen ’s
nachts via een keizersnee ter wereld – in de 26e week, bijna
drieënhalve maand te vroeg.

Hier begon voor mij de allerzwaarste tijd van mijn leven die me in
één klap uit mijn dagelijks leven scheurde en me met dingen
confronteerde die me bijna geen eigen speelruimte meer lieten. In
mijn rollen als echtgenote, doktersassistent, zakenvrouw en
topsporter was ik gewend zelf keuzes te maken, zelf te handelen en
zelf mijn leven vorm te geven. Toen had ik mijn lot en dat van de
tweeling niet meer in eigen hand. Het leek erop dat iemand heel
andere plannen heeft.

Pas later hoorde ik, net nadat ik naar de operatiekamer was
gebracht, dat een oudere arts peinzend tegen mijn man had gezegd:
‘Soms gebeurt er wel eens een wonder.’ Wat betreft de
overlevingskans van de tweeling was hiermee alles wel gezegd.

Het is paasavond 15 april 2001. Dat de tweeling uitgerekend de
opstandingsnacht heeft uitgekozen om geboren te worden, is vast
geen toeval. Toch zou het nog dertien jaar duren voor ik de diepere
betekenis hiervan zou horen.

Over de betekenis van beide namen voor mijn dochters had ik van
tevoren niet nagedacht. Elena en Christina waren gewoon favoriet
en stonden al ver voor alle gebeurtenissen vast. Op de een of
andere manier klopten ze gewoon. Pas jaren later zou duidelijk



worden hoe passend de namen eigenlijk waren. Elena betekent ‘de
lichtvolle’ en Christina ‘volgeling van Christus’.

Elena zag als eerste in deze paasnacht het felle tl-licht om 00.25
uur, Christina volgde haar zusje om 00.27 uur. Ik kreeg de baby’s
uiteraard niet meteen te zien. Ik zag wazig de haag van artsen om
me heen en vroeg me af waarom er zoveel artsen midden in de
nacht bezig waren om de pasgeboren tweeling en mij te verzorgen.
Te midden van deze dramatiek voelde ik vreemd genoeg een diep
gevoel van rust over me heen komen dat de tweeling in goede
handen was en zo zeilde ik vol vertrouwen weer terug in het donker.

Het spande erom of de meisjes voldoende levenskans hadden om
ze naar de IC te brengen. Niet het schrikbarend lage gewicht was
doorslaggevend, maar het vrouwelijke geslacht en de volbrachte 25e
zwangerschapsweek. Gelukkig lieten beide vroeggeborenen
voldoende tekens van leven zien om aan de noodzakelijke
apparatuur aangesloten te worden. Christina had een apgarscore
van ïVsVio’ó, die beduidend lager was dan die van Elena. De baby’s
werden meteen van het streekziekenhuis St. Gallen naar de IC van
het dichtstbijzijnde kinderziekenhuis gebracht, waar men
gespecialiseerd is in de zorg voor vroeggeborenen met een gewicht
lager dan duizend gram. In St. Gallen sneeuwde het hevig die nacht
– ongewoon voor midden april.

’s Middags, op paaszondag, mocht ik voor het eerst in een rolstoel
naar de tweeling. Hoewel ik veel in ziekenhuizen heb gewerkt, was
de eerste indruk op de kinder-IC zelfs voor mij buitengewoon heftig.
Er stonden twaalf couveuses die alle op bewakingsmonitoren waren
aangesloten en met tussenpozen alarm sloegen, en daartussen
liepen artsen en verpleegkundigen rond. Het was er erg rumoerig,
maar dat wende snel.

De couveuses van Elena en Christina stonden vlak naast elkaar.
In hun veertig graden warme incubator lagen beide piepkleine
kindjes volledig toegedekt met beschermende folie om niet
onderkoeld te raken. Ik herkende ze eerst helemaal niet, pas toen de
folie verwijderd was. Om zo voor de allereerste keer mijn kinderen te
zien was zowel schokkend als enorm ontroerend. Iedere moeder
weet hoe klein en licht een pasgeboren kindje is. Maar deze twee
waren nog vijf tot zes maal kleiner als normaal! Hun oogjes waren



nog niet open, maar geen enkele huidplooi ontbrak. De voetjes
waren niet langer dan een centimeter, net als de handjes.

Voor emoties was op dat moment geen tijd, want ik werd meteen
met getallen om de oren geslagen. Elena woog 600 gram, was in
uitgestrekte toestand 31 centimeter en had een schedel- omvang
van 23 centimeter. Christina woog nipt 570 gram, was 28 centimeter
lang en had een schedelomvang van 22 centimeter. Wanneer ze de
armpjes en beentjes opgetrokken hadden, pasten ze in je hand,
ongeveer de grootte van een barbiepop.

Bij zulke kleine baby’s kun je geen infuus inbrengen omdat je geen
bloedvaten kunt zien. In de eerste dagen vormden spontane
bloedingen het grootste risico, vooral een hersenbloeding kon fataal
zijn en zou een reden kunnen zijn om verdere levensverlengende
maatregelen te stoppen. Drinken lukte ook niet en zo was een
maagsonde de enige manier om vocht in de sterk onderontwikkelde
lichaampjes te krijgen. Christina had problemen met de
spijsvertering, waardoor ze voeding noch medicatie via het maag-
darmkanaal toegediend kon krijgen. Daarom werd de dag na de
geboorte een haast onzichtbare hartkatheter aangebracht die de
infuusoplossing direct in de grote bloedvaten naar het hart voerde –
een medisch huzarenstuk van de huidige geneeskunde. Voor deze
uiterst gespecialiseerde interventie werd een externe specialist
ingevlogen.

Het extreem lage geboortegewicht van 570 en 600 gram was een
duidelijke indicatie dat beide vroeggeborenen maandenlang op de
kinder-IC moesten blijven. Of ze de weg naar een zelfstandig
mensenbestaan ooit zouden halen, en zo ja, met welke gevolgen,
kon niemand voorspellen. Wat we wel wisten, was dat ze eerst nog
een aantal zware maanden voor de boeg hadden waarin ze dichter
bij de dood dan bij het leven stonden.

Ook ik kwam er niet zonder kleerscheuren af. Een week na de
bevalling kreeg ik een acute bloedvergiftiging die gepaard ging met
hoge koorts, waardoor ik opnieuw in het ziekenhuis belandde. Maar
alle tegenslagen ten spijt raakte ik op de een of andere manier
gewend aan de dagelijkse turbulentie op de intensive care, met twee
baby’s die talloze onderzoeken ondergingen terwijl er voortdurend
met de artsen werd overlegd. De toestand van de tweeling wisselde



vaak van uur tot uur, van min of meer stabiel tot zeer kritiek. Ik wist
dat alles stond of viel met mijn eigen mentale instelling ten opzichte
van deze situatie, of ik al binnen een paar dagen aan deze
beproeving ten onder zou gaan of dat ik ermee kon leren leven en
de situatie elke dag kon nemen zoals die was. Want met de beste wil
van de wereld: veranderen kon ik het toch niet. Het recept bestond
uit genieten van de stabiele momenten en de moeilijke kalm te
doorstaan.

Ik had zowel als marathonloper en praktijkondersteuner geleerd
met hectische omstandigheden om te gaan, wat in deze totaal
nieuwe situatie heel goed van pas kwam. Ik werd geconfronteerd
met angsten en onzekerheden en moest leren dit langere tijd vol te
houden. Hierdoor kon ik een en ander in mijn leven tot nu toe
relativeren. In dergelijke situaties houd je het niet vol als je alles
enkel vanuit je verstand benaderd. En dus leerde ik te vertrouwen en
het lot op zijn beloop te laten, wat een opgewekt en positief gevoel in
me losmaakte. Hoe dit zou aflopen, had ik niet in de hand.

We besloten dat ik voorlopig in een huisje zou gaan wonen dat we
via het ziekenhuis aangeboden kregen en hemelsbreed 150 meter
van de intensive care lag. Dan kon ik dag en nacht bij mijn meisjes
zijn. Omdat de kinderen eerst via een maagsonde werden gevoed,
werd mijn moedermelk dagelijks op ziektekiemen onderzocht en
daarna ingevroren voor later. De hoeveelheid die de tweeling
aanvankelijk tot zich nam, bedroeg een paar milliliter per dag.

Het ziekenhuispersoneel maakte me erop attent dat zulke extreem
vroeggeborenen in staat zijn de fijnste energieën waar te nemen en
elke vorm van negatieve energie van mij – zoals angst, stress,
overbelasting, vermoeidheid, terugtrekken enzovoort – directe
invloed had op de kinderen. Mocht ik me een dag niet zo goed
voelen, dan raadden ze me aan het ziekenhuis te mijden zonder me
schuldig te voelen. Andersom werkt het op dezelfde manier en
nemen kinderen de positieve emoties en energieën waar en
herkennen ze mama’s stem en voetstappen duidelijk. Deze positieve
stimuli zijn van groot belang voor de neurale ontwikkeling van de
vroeggeborenen, legden de verpleegkundigen uit.

Dit was een heldere boodschap die ik nog altijd ter harte neem.
Het komt niet in me op om negatieve energie op mijn kinderen of



mensen in het algemeen te projecteren. Het beste wat ik in die tijd
voor mijn kinderen kon doen, was letten op mijn innerlijke balans en
op een positieve, vertrouwensvolle houding. Al het andere lag buiten
mijn macht.

In korte tijd veranderde mijn leven. Ik was weg van huis, weg uit
mijn vertrouwde omgeving, weg van de huisartsenpraktijk en ons
eigen bedrijf, weg van Engelse les en van alles wat ik voorheen
belangrijk vond. Al deze zaken kwamen in een compleet ander
daglicht te staan door de nieuwe gebeurtenissen en hadden geen
prioriteit meer. Maandenlang speelde mijn leven zich op de intensive
care af, waardoor het me duidelijk werd hoe snel je in staat bent je
aan nieuwe omstandigheden aan te passen en hoeveel er in je leven
volledig anders geregeld kan worden, ook al dacht je dat dit nooit
mogelijk zou zijn.

Ik was er vast van overtuigd dat de tweeling de strijd uiteindelijk
zou winnen en dit hield me staande, ofschoon ik om me heen zag
dat af en toe een kindje het niet redde. Ook Elena en Christina
vochten, niet alleen tegen hun algemene onderontwikkeling, maar
ook tegen allerlei complicaties, waarvan de behandeling zelf ook
weer de nodige risico’s met zich meebracht. En zo waren die eerste
weken uiterst turbulent.

Vooral Christina kampte met bloedsomloop- en
spijsverteringsproblemen, waardoor ze geen grammetje aankwam,
sterker nog, het aanvankelijk toegestane gewichtsverlies van 10
procent werd ver overschreden. De eerste weken daalde haar
lichaamsgewicht van 570 naar 475 gram. Ik durfde deze getallen
aan niemand te vertellen.

Daarnaast moesten ze een paar bloedtransfusies hebben.
Het lawaai op de intensive care, de bloedafname ieder kwartier via

de hiel en het leegzuigen van de longen zorgden er samen voor dat
de piepkleine meisjes niet aan hun rust toekwamen en het slorpte
ook nog eens waardevolle energie op. Christina’s onvolgroeide
longen en maag-darmkanaal waren haar grootste probleem. Zij zat
langer dan Elena aan de longmachine en had daarna nog
maandenlang ademondersteuning nodig. Om een normale
hoeveelheid zuurstof in het bloed te krijgen kreeg ze vaak sterk
geconcentreerde zuurstof toegediend in het toxisch bereik van 70



procent, wat leidde tot schade aan het netvlies. Maar minder
zuurstof zou fataal voor haar lichaam zijn geweest. Dus was de kans
groot dat ze later oogproblemen zou krijgen.

Aan het eind van de dag was het tijd voor het zogeheten
kangoeroeën: voor zover hun gezondheidstoestand het toeliet,
werden beide meisjes om de beurt een of twee uur op mijn blote
borst gelegd om de geur van mama te ruiken en direct huidcontact te
voelen. Dit was in de regel een nogal omslachtige aangelegenheid.
Moeder, soms vader, lag dan in een ligstoel op de IC-afdeling en
Elena of Christina lag dan op de buik op de borst, warm toegedekt
en met allerlei bewakingsapparatuur inclusief de daarbij horende
kabelspaghetti. Meestal werden ze dan heel kalm en werd hun
hartslag rustig. Voor mij was dit steeds weer een heel weldadig en
intens moment Het meeste directe fysieke contact ging via mijn
handen, die door de kleine opening van de couveuse pasten. Ik had
aan één hand genoeg om het hele kindje te bedekken, wat ik
meestal urenlang deed.

Na zeven weken waren beide meisjes enigszins stabiel.
Nu stond een voortdurende worsteling om elke gram

lichaamsgewicht op de voorgrond. Dit was van essentieel belang
voor de fysieke ontwikkeling en het overleven. Elena had de beste
kansen. Haar longen leken goed te werken en na zeven weken
woog ze al zo’n 1500 gram. Christina daarentegen worstelde met
zichtbaar meer complicaties en woog op datzelfde moment nog
maar duizend gram, een groot verschil tussen beide meisjes.

Elena had duidelijk de beste overlevingskansen, hoewel ook zij
nog steeds op de intensive care lag en zodoende dichter bij de dood
dan bij het leven stond.

Hoe dun de lijn is tussen leven en dood werd duidelijk toen Elena
een bacterie opliep die een hersenvliesontsteking veroorzaakte en
uitmondde in een hersenontsteking (encefalitis). Deze ernstige
complicatie kwam na zoveel weken ook voor de behandelend artsen
als een verrassing.

 



Mei 2001: Elena’s armpje, drie weken oud.
 

Er werden andere artsen bij gehaald om Elena’s toestand te
beoordelen. In deze periode droomde ik van een
overlijdensadvertentie van Elena en wist ik diep vanbinnen al dat we
haar kwijt zouden raken.

Mijn rotsvaste hoop die ik tot dat moment had dat Elena ook deze
complicatie weer te boven zou komen, maakte plaats voor een
onvoorstelbaar verdrietige realiteit. De gedachte om je eigen kind
naar de dood te moeten – of te mogen – begeleiden, moet wel het
ergste schrikbeeld van iedere moeder zijn, en voor mij was dat niet
anders. Tegelijkertijd besefte ik dat deze stap een bevrijding voor
Elena zou betekenen. Ergens was het haar lot of zelfs haar
bestemming om maar korte tijd in haar kleine mensenlichaam te
vertoeven. Dat voelde ik destijds al duidelijk aan, hoewel ik pas vele
jaren later zou ontdekken waarom. Ondanks het verdriet voelde de
hele situatie ergens ook goed aan, en in mijn hart accepteerde ik dat
Elena nu haar eigen weg zou gaan.

 
De artsen probeerden ons voorzichtig te vertellen dat een tweeling
normaal gesproken een heel sterke band heeft en dat de kans
bestond dat Elena’s dood tot tegenslagen bij Christina kon leiden. Dit
leidde bij mij weer tot een bijna ondraaglijk angstscenario. Maar het
leven blijft ondoorgrondelijk, want wat er daarna gebeurde,
verbaasde ons allemaal.

De laatste acht uren van Elena’s leven waren heel vredig.



Te midden van mijn verdriet voelde ik een diepe innerlijke kalmte
en een zeldzaam gevoel van acceptatie. Ik stond er zelf verbaasd
over waar deze kracht vandaan kwam. Zou het kunnen dat sterven
iets moois in zich had? Er hing een voor mijn onverklaarbaar gevoel
van kalmte dat ik nog nooit eerder had ervaren, een energie die ik
niet met woorden kan beschrijven. Het leek of de hele kamer gevuld
was met een sterke, lichtvolle energie die geen enkele negatieve
emotie toeliet. In deze laatste uren gleed er een heel tevreden
uitdrukking over Elena’s gezicht. Sterker nog, het leek wel of ze
glimlachte terwijl ze in onze armen lag. Ik verbeeldde me het niet,
want ook het medisch personeel zag en benoemde het. Tijdens het
glimlachen werd Elena’s hartslag steeds langzamer, tot er op de
vroege ochtend van 13 juni 2001 nog slechts een horizontale lijn op
de monitor was te zien.

Tegen de prognose van de artsen in zorgde Elena’s dood niet voor
een verslechtering in Christina’s toestand. Integendeel, haar
toestand verbeterde en ze werd zichtbaar sterker. Het leek wel of
Christina door de dood van haar zusje in zekere zin opnieuw
geboren werd. De verpleegkundigen hadden hetzelfde idee.
Ondanks het verdriet had het voor mij nog een verborgen betekenis
waarvan de betekenis en uitwerking ons pas jaren later duidelijk
zouden worden. Want ditzelfde, onbeschrijflijke, diepe gevoel van
vrede zou ik vijftien jaar later weer op indrukwekkende wijze
meemaken.

Maar eerst moesten we het hoofd bieden aan de gebruikelijke
formaliteiten die bij een overlijden horen, zoals de minder gangbare
regels bij zo’n klein mensje met een lichaampje van amper r500
gram. Om te beginnen maakten de artsen ons erop attent dat we
konden kiezen wat er met de stoffelijke resten van Elena moest
gebeuren. We hadden geen idee dat er bij zo’n gebeurtenis
überhaupt iets te kiezen viel, maar er waren inderdaad vier
varianten. De eerste mogelijkheid was het lichaam van Elena ter
beschikking te stellen aan de wetenschap; de tweede was om het
simpelweg te ‘verwijderen’; de derde was een crematie en de as
bijzetten in een urn; de vierde was een begrafenis. We wisten het
direct: een begrafenis, de andere drie waren geen optie.



We zochten een kleine, witte kist uit. Omdat er geen kleertjes
waren voor zo’n klein lichaampje, ging ik op de speelgoedafdeling op
zoek naar een wit jurkje en vond ik uiteindelijk een eenvoudig wit
barbiepopjurkje. Wat een surrealistische werkelijkheid!

De rouwadvertentie voor in de krant schreef ik net zoals ik een
paar dagen daarvoor had gedroomd: ‘We geven een klein groot
wonder in Gods handen. We zijn dankbaar voor de vreugde die ze
ons heeft gegeven. Elena zal als beschermengel van Christina altijd
in onze herinnering blijven.’

Deze woorden hadden, zoals ik dertien jaar later zou merken, niet
treffender gekozen kunnen worden, want ze zouden op zeer
indrukwekkende wijze uitkomen. Ook Elena’s graf is gemaakt van wit
marmer met een ingegraveerde engel.

De dagen daarna waren verscheurend. Mijn aanvankelijke
vreugde dat Christina er nog was en met de dag sterker werd,
veranderde langzaam maar zeker in een groot verdriet om het
verlies van Elena. Het leven ging gewoon door. Net als altijd ging ik
dagelijks naar de intensive care, waar de lege couveuse van Elena
bijna demonstratief nog dagenlang naast die van Christina stond.
Het liet het keiharde proces van rouw en verwerking zien. Maar voor
mij werkte het en stap voor stap vond ik weer de weg naar het licht.
Al gauw kregen de vreugde en dankbaarheid dat Christina nog bij
ons was, weer de overhand.

Over het afscheid nemen van mijn kinderen op de intensive care
had ik, gezien hun gezondheidstoestand, al veel eerder nagedacht.
Ik stelde me voor hoe het zou zijn om een kind op zo’n manier te
verliezen – na een ongelooflijk intensief, lang ziekbed dat het totale
leven van de betrokken families op de kop had gezet. Terugkijkend
ben ik nu oneindig dankbaar dat Christina nog leeft. Haar strijd om te
overleven was echter nog lang niet voorbij.

Later vertelde mijn man dat hij in de dagen na Elena’s overlijden
een korte maar bijzondere ontmoeting had met een voor hem
onbekende, oudere arts. Die had met betrekking tot Christina de
volgende profetische woorden tegen hem gezegd: ‘Bij dit kind zal
niet alles onmiddellijk te verklaren zijn.’ Destijds dachten we verder
niet zo na over deze raadselachtige opmerking en zochten er geen
diepere betekenis achter. We wisten niet dat dit lang niet de enige



wonderlijke uitspraak van derden zou zijn met betrekking tot
Christina.

Christina moest daarna nog meer afmattende weken op de
intensive care doorbrengen, tot we haar met krap 2500 gram na ruim
vier maanden eindelijk mee naar huis mochten nemen en ik het
kleine huis bij het ziekenhuis verliet. Tot dan was dit ongetwijfeld het
gelukkigste moment uit mijn leven.

Christina was een heel rustig en lief baby’tje, maar nog altijd erg
klein. Ze kreeg nog steeds sondevoeding en stond onder strikte
controle vanwege haar sensorische en motorische ontwikkeling. Zelf
was ik er al vrij snel van overtuigd dat dit meisje geen oog- of
gehoorbeschadiging had opgelopen, want ze leek een uiterst wakker
wezentje. Hoe haar fijne en grove motoriek zich zouden ontwikkelen,
was lastig te voorspellen en hetzelfde gold voor haar cognitieve
ontwikkeling. Dit kind paste al vanaf de geboorte niet in een hokje,
want er was te veel bij Christina wat simpelweg bijzonder was. Haar
medisch vergelijken met andere kinderen was zodoende zinloos,
want ook voor de artsen was ze vaak een groot medisch raadsel.

Hoezeer ze afweek van de gebruikelijke medische norm viel me
vooral op als ik even oude kinderen zag, vooral de baby’s van mijn
beide broers, die rond dezelfde tijd zijn geboren. Het verschil was
enorm en af en toe best wel frustrerend. Christina had kennelijk haar
eigen levensplan, dat ik simpelweg te accepteren had.

Ze kon op dat moment nog niet drinken, maar de artsen waren
optimistisch dat dit na een paar maanden wel zou lukken. Ze kreeg
via een neussonde druppelsgewijs moedermelk toegediend, dag en
nacht en met onvoorstelbaar kleine hoeveelheden van slecht enkele
milliliters. Thuis bleef dit mijn belangrijkste zorgtaak, zeer
vermoeiend, maar tegelijkertijd maakte het me heel gelukkig doordat
ik besefte dat ik zo actief aan Christina’s overleven kon bijdragen.
Maar waarom ze maanden later nog steeds aan de sonde zat, kon
men niet verklaren. Zowel de artsen als wij hoopten dat ze op een
dag gewoon de ‘klik’ zou maken en dat Christina zo de drinkreflex
eindelijk op gang zou brengen. Maar het zou nog een paar jaar
duren voor Christina daadwerkelijk in onze werkelijkheid zou
aankomen. Gelukkig wist ik toen nog niet hoe zwaar de jaren zouden
worden die nog gingen komen.



Na zes maanden moesten we kijken welke voedzame melk voor
prematuren Christina na de moedermelk zou moeten krijgen. Op alle
voeding reageerde ze met ernstige neurodermitis. Er waren dagen
bij dat ze alleen maar thee kreeg toegediend. In het ziekenhuis
raadden ze destijds donormoedermelk af of beter gezegd: het
ziekenhuis wilde daar niet de verantwoordelijkheid voor nemen.
Want het geven van moedermelk was vergelijkbaar met een
bloedtransfusie, wat niet zonder risico’s is. Maar ik had geen keus.
Een vertrouwde kennis van me, die eveneens met een te vroeg
geboren kindje een aantal weken op de intensive care had
doorgebracht, had nog wat ingevroren moedermelk over en hiermee
konden we een aantal weken overbruggen. Dit was voor Christina
van levensbelang.

Op nieuwjaarsdag 2002 was Christina ruim acht maanden en
woog ze net 4000 gram. Maar in plaats van vooruitgang volgden ook
in het nieuwe jaar nieuwe problemen.

Met één jaar was Christina een stralend en levendig meisje van
4800 gram dat maar al te graag de sonde uit haar neus trok omdat
zo’n slangetje in de neus vervelend voelde. Ze kon hem zelf via de
neus weer inbrengen, maar het werd steeds lastiger om de
levensbelangrijke sonde drie tot viermaal per dag in te brengen. De
situatie was op den duur niet meer doenlijk.

De artsen in het kinderziekenhuis adviseerden een zogeheten
PEG-sonde, een kunstmatige katheteringang die via de buik direct
naar de maag gaat en niet via de neus en de slokdarm.

Via dit systeem kun je weliswaar gemakkelijk vloeibaar voedsel
toedienen, maar er waren risico’s aan verbonden. Het gevaar
bestond dat Christina misschien nooit normaal zou leren eten en
drinken en haar hele leven op dit kunstmatige systeem zou zijn
aangewezen.

Het was dan ook geen gemakkelijke keuze voor ons. Ik voelde
sterk de behoefte voor een second opinion, want ik was er niet van
overtuigd dat deze ingreep goed zou zijn. ‘Toevallig’ kwam een lieve
vriendin een paar dagen bij ons op bezoek en van haar kreeg ik het
adres van een astrologe die ons wellicht verder kon helpen. Ik ben
altijd sceptisch geweest over dit soort raadplegingen. Al vanaf de
geboorte van de tweeling heb ik van alle kanten goedbedoelde



adviezen en adressen van coaches en therapeuten gekregen.
Ondertussen had ik al zo veel therapeuten meegemaakt dat ik wel
wist wat voor vlees ik in de kuip had. Dit keer besloot ik de
aanbevolen astrologe een bezoek te brengen.

Het bleek een schot in de roos. Ik had me voorgenomen twee
dingen te vragen: ten eerste of deze PEG-sonde inderdaad de beste
oplossing was voor Christina en ten tweede hoe ik Christina voeding
moest toedienen als ik geen donormelk meer had. Want Christina’s
lichaam verdroeg geen enkele andere sondevoeding.

Ik had Christina’s geboortedatum van tevoren al doorgegeven,
zodat ze de astrologische berekeningen en Christina’s kosmogram
al eerder kon maken. Een paar dagen later reed ik met gemengde
gevoelens naar de astrologe aan het Meer van Zürich. Ik had
meteen een goed gevoel bij haar en mijn vertrouwen was gewekt.
De astrologe keek naar mijn eenjarige, met 4,8 kilo nog steeds veel
te kleine dochter en zei na een korte pauze met een vrolijke glimlach
en uitzonderlijk rustige stem: ‘Dit kind gaat de wereld veranderen.’

Waarom deze onbekende vrouw zo’n uitspraak deed en wat ze er
precies mee bedoelde, begreep ik toen niet. Ik hechtte niet te veel
waarde aan haar woorden; toch bleven ze in mijn achterhoofd
hangen. Ik zag ze meer als iets symbolisch. Misschien dat Christina
ooit iets op het sociaal vlak zou gaan doen, ontwikkelingswerk of
zoiets. Haar toekomst lag nog zo ver weg, dat boeide me op dat
moment niet zo, want we hadden voor nu genoeg aan ons hoofd.

Het bezoek aan deze astrologe in 2002 is voor ons allemaal
cruciaal geweest. Zij bevestigde dat ons kind een sterke wil om te
leven heeft en legde uit onder welke geweldige planetenconstellatie
ze was geboren. Ze was voor de bewuste operatie, en wat de
voeding betrof, verwees ze me naar de natuur. Ze heeft nog veel
meer gezegd, maar ik begreep er niet zoveel van. Ik had immers wat
ik wilde: antwoord op mijn twee vragen. Allereerst kreeg Christina
een PEG-sonde in haar buik. Het was een grote opluchting dat de
neussonde er eindelijk uit mocht. Bovendien stopte hierdoor de
constante prikkeling van de slokdarm en de irritatie van de kringspier
bij de maagingang. En wat de sondevoeding betrof, koos ik op
advies van de astrologe voor natuurlijke producten, wat de
voedingsdeskundige nogal raar vond. Christina verdroeg geen



schapen- en geitenmelk, daarom gaven we haar thee, vruchtensap,
gepureerde aardappel-groentecocktails verrijkt met ei en
hoogwaardige olie. Later kwam hier appelmoes en gepureerde
dunne havermout bij, soms een zoete crème, zodat het aantal
calorieën iets hoger werd. Nadeel is dat het klaarmaken van de
voeding en het toedienen ervan behoorlijk bewerkelijk zijn en veel
tijd kosten. Maar het was de moeite waard en stukje bij beetje ging
ons meisje vooruit.

Toch volgen in de jaren daarna nog de nodige moeilijkheden, hoe
zorgvuldig we de voeding ook uitkozen. Christina had dan wel geen
last meer van neurodermitis, maar normaliter begint de vertering in
de mond – door speeksel en enzymen – en Christina mistte dit deel.
Hierdoor had ze een slechte vertering, waardoor ze erge last kreeg
van krampen, verstopping en braken. Desondanks groeide ze goed
met deze natuurlijke voeding – tot grote verbazing van de
voedingsdeskundigen, voor wie deze voedingswijze nieuw en
onconventioneel was.

Ondanks al deze fysieke problemen was onze dochter nooit
huilerig, jengelig of dwars. Wat op zich een wonder mag heten.



5
Christina’s kindertijd
 
Christina’s tweede levensjaar kenmerkte zich door allerlei kwaaltjes
en ze had last van hevige darmproblemen.

Opvallend was dat het in de winter duidelijk slechter met haar ging
dan in de zomer – weer zo’n fenomeen waarvan de reden pas jaren
later duidelijk zou worden. Ook later had ze in de koude seizoenen
meer last van ontstekingen en andere ongemakken.

Naast de jarenlange intensieve behandelingen in Christina’s
kinderjaren kreeg ze nog regelmatig medische controles. Vergeleken
met leeftijdgenootjes lag haar motorische ontwikkeling achter, maar
toen ze 18 maanden was kon ze volledig zelfstandig lopen en
praatte ze als ieder ander kind. Eten en drinken kon ze ondanks de
dagelijkse inspanningen nog altijd niet zelfstandig. Nog steeds kreeg
ze de klok rond kleine porties per sonde toegediend.

De situatie was erg zwaar en onzeker voor ons allemaal, nou niet
bepaald omstandigheden waarin je direct nog een kind wil. Toch
wilde ik niet dat Christina als enig kind zou opgroeien. Hoewel ik niet
de ervaring kende van een ‘normale’ zwangerschap, hoopte ik dat ik
die nog wel zou meemaken.

En zo werd ik opnieuw zwanger en tot mijn grote vreugde had ik
een mooie, ongecompliceerde tweede zwangerschap. In de warme
zomer van 2003 kwam ik negentien kilo aan, toch voelde ik me goed
en ik jogde zelfs nog tot aan de zesde maand. Het was een
compleet andere zwangerschap dan de eerste en ik was dankbaar
voor beide ervaringen.

Op 28 november 2002 werd onze zoon Mario geboren,
tweeënhalfjaar na de tweeling. Hiermee was ons gezin compleet.

Ook nu waren de eerste maanden zeer vermoeiend. Ik moest niet
alleen Christina om de twee uur sondevoeding geven, maar ik moest
ook Mario voeden. Zo waren mijn man en ik elke nacht in de weer.
Gelukkig was Mario een heel tevreden baby die al snel ’s nachts



doorsliep. Christina lag meestal lang wakker, maar huilde zelden,
was altijd tevreden en leek gezien de omstandigheden topfit te zijn.
Het was me een raadsel waar ze haar levensenergie vandaan
haalde, want elke morgen stond ze stralend in haar ledikant alsof er
niets aan de hand is.

Iedere moeder weet hoe onredelijk kleine kinderen kunnen zijn als
ze honger hebben of niet voldoende hebben geslapen of ziek zijn. Je
kunt je voorstellen hoe moeilijk het is als een kind een constant
hongergevoel heeft en voortdurend worstelt met tegenslagen wat
gezondheid betreft. Christina kon door de honger vaak niet langer
dan twee uur aan één stuk slapen.

Of ze kreeg last van buikkrampjes. Haar hartverscheurende
pijnkreten die het gevolg waren van deze buikkrampen en die we
jarenlang elke nacht hoorden, ging je door merg en been. Het was
dan ook verbazingwekkend en vanuit medisch oogpunt niet te
verklaren dat ze overdag nooit klaagde of vervelend was.

Overdag was ze altijd heel tevreden en had ze geen extra slaap
nodig. Ze klaagde niet, was niet ongeduldig, jengelde en jammerde
niet en had nooit negatieve energie. Ondanks haar zeer moeilijke
situatie was ze meestal rustig en kalm, ofschoon de kwelling soms
op haar gezicht was af te lezen – de ene keer meer dan de andere.
Toen had ik nog geen idee dat ze voortdurend in contact stond met
lichtvolle hogere sferen. Haar diepe innerlijke tevredenheid en haar
stralende lach gaven mij elke dag een ongelooflijke energie. Ze
betoverde de mensen gewoon. Zo lukte het me om niet te klagen of
te wanhopen.

Ik was me er terdege van bewust dat alles nog veel erger had
kunnen zijn. Als je de cijfers erop naslaat, had Christina een kans
van 12 procent dat ze de moeilijkheden en de extreem vroege
geboorte zou doorkomen zonder restschade. Bovendien heb ik
destijds zo veel doodzieke kinderen in het ziekenhuis voorbij zien
komen dat ik Christina’s leven simpelweg als een groot geschenk
zag, hoewel je het eerder een ‘wonder’ kunt noemen.

Hoe verbazingwekkend een leven zich door eigen wilskracht en
scheppende energie kan voortzetten, beschreef Christina jaren later
als volgt: ‘Biologische berekeningen kunnen zo perfect zijn dat ze
zich tegen de wiskundige berekeningen keren. Als je wil gericht is op



leven, komt er een kracht in je los die zo onstuitbaar en sterk is dat
de krachten van het universum respectvol buigen. Zelfs de meest
tegenwerkende krachten hebben niets in te brengen als het gaat om
de duidelijke bedoelingen die het leven heeft. Want een leven kan
elk multiversum tot in de kern aan het wankelen brengen. Ieder
mens, elk wezen heeft een instinct om te overleven. Kijk maar eens
naar een bloem: haar leven is pure spontaniteit.

Als een leven alleen maar zou besluiten dat het wil leven als de
omstandigheden rondom dat leven goed zijn, zou dat belachelijk zijn.
Dat zou net zoiets zijn als dat je alleen maar iets doet als iemand je
dat opdraagt of dat je alleen maar van iemand kunt houden als die
persoon dit van je verlangt.

Of een leven zich ontwikkelt, hangt niet af van uiterlijke
omstandigheden. Leven ontstaat evengoed op plekken waar niet
zulke goede levensomstandigheden zijn. De natuur laat zich niet
commanderen.’

Terwijl Christina’s weg geplaveid was met hobbels, ontwikkelde
Mario zich gelukkig heel snel. Met elf maanden begon hij al op eigen
beentjes de wereld te verkennen. Hij was een mollig kereltje.
Christina moest nog steeds allerlei uitdagingen het hoofd bieden:
maagzweren, verstoppingen, abcessen in de slokdarm veroorzaakt
door brandend maagzuur die tegelijk met de amandelen operatief
zijn verwijderd. Deze aandoeningen leidden naar een terugval van
enkele maanden, en dat terwijl haar ontwikkeling al veel trager
verliep dan normaal.

Naar aanleiding van een van de vele ziekenhuisopnames
gebeurde er iets bijzonders. Ik was de hele week bij Christina in het
ziekenhuis en zorgde dag en nacht voor haar. Omdat het sonderen
zo moeilijk ging, wilde ik het personeel daar niet mee opzadelen. Op
een avond was ik zo moe dat ik simpelweg een paar uur móést
slapen. Ik legde de jonge nachtverpleegkundige uit hoe laat, wat en
hoeveel ze moest toedienen en benadrukte dat ze echt geen druppel
meer mocht geven omdat Christina deze gangbare sondevoeding
niet kon verdragen en al helemaal niet in grote hoeveelheden.
Daarna ging ik tegen middernacht uitgeput naar bed in een
naastgelegen kamer.



En toen gebeurde er iets opmerkelijks. Het liep tegen vier uur ’s
ochtends en ik voelde duidelijk dat iemand me aanraakte, hoewel er
niemand in de kamer was. Het zou logisch zijn als ik me had
omgedraaid om verder te slapen. Maar ik wist duidelijk dat Christina
in gevaar was – een sterk gevoel dat ik nog nooit eerder had gehad.
Bijna paniekerig verliet ik de kamer en haastte me naar Christina.
Wat ik toen zag bevestigde nog meer dat ik op mijn instinct, op mijn
innerlijke leiding kan vertrouwen.

De nachtdienst had tegen mijn uitdrukkelijke aanwijzingen in een
hele liter vloeibare voeding opgehangen. Deze hoeveelheid kwam
weliswaar overeen met de normale hoeveelheid die ze sinds een
paar dagen kreeg toegediend, maar dan wel milliliter voor milliliter,
met tussenpozen verdeeld over de dag. Christina lag plat op de rug
in haar bedje, gefixeerd in een bedovertrek dat vastzat aan het
matras, zodat ze er niet uit kon. Christina was klaarwakker en keek
me met grote ogen hulpeloos aan, maar huilde niet. Ze hapte naar
lucht, hoestte en ik hoorde een klokkend geluid. De sondevoeding
liep via de slang door de PEG-sonde direct haar maag in. Omdat
haar darmen echter geen grote hoeveelheden konden verwerken,
liep alle voeding in omgekeerde richting via de slokdarm weer terug
via haar mond en neus. Als ik niet naar haar toe was gegaan, was
ze misschien wel gestikt zonder dat iemand het had gemerkt.

Dit voorval op de neonatologieafdeling was een grote schok. Toch
wilde ik er geen drama van te maken, want ik was het
verpleegkundig personeel nog steeds erg dankbaar dat het al die
maanden zo zijn best had gedaan voor de tweeling. Ik wist zeker dat
een hogere macht de hand had gehad in dit voorval. Gelukkig heb ik
naar mijn innerlijke stem geluisterd.

In de jaren daarna deden zich nog meer van dit soort wonderlijke
voorvallen voor. Heel wat zouden in de vergetelheid zijn geraakt als
ik bij het schrijven van dit boek niet zoveel moeite had gedaan ze
weer uit mijn herinnering op te duikelen.

Toen Christina ongeveer drieënhalf was, gaven de artsen de hoop
op dat ze ooit normaal zou kunnen eten en drinken. Mario werkte
echter als een magneet op zijn zus. Als Christina zag hoe genoeglijk
hij zat te eten, probeerde ze dit na te doen, maar al haar vertwijfelde
pogingen om zelfs maar een ietsepietsie naar binnen te krijgen



mislukten. Het was duidelijk: de wil om te eten en te drinken was er,
maar haar lichaam leek het niet te kunnen.

Wij waren er nog niet aan toe om ons erbij neer te leggen.
Ik was er nog steeds vast van overtuigd dat dit kind, dat zo’n

heldere geest in zich droeg, op enig moment zelfstandig zou kunnen
eten en drinken. Ik was bijna de enige die deze hoop koesterde.
Keer op keer drong ik erbij de artsen op aan Christina’s geval
nogmaals grondig onder de loep te nemen. Uiteindelijk besloten ze
om een omvangrijk, multidisciplinair onderzoek te doen met een
maag-darmspecialist, een psychotherapeut, een paar internisten,
een logopedist en een kinderpsycholoog. Via verschillende
onderzoeken en talloze testen stelden ze met elkaar een uitvoerig
beeld op van Christina’s situatie. Ze werd hiervoor zowel thuis als in
het ziekenhuis urenlang gefilmd, zodat de specialisten haar gedrag
konden analyseren en beoordelen.

Vanuit psychologisch oogpunt zou ze ook een eetstoornis kunnen
hebben door een onverwerkt trauma. In haar prille leventje had
Christina immers ingrijpende technische ingrepen in mond en keel
moeten ondergaan. Of zou ze haar tweelingzusje missen? (Zelf heb
ik nooit de indruk gehad dat ze Elena miste. Ergens voelde ik dat).
Of lag het probleem bij mij? Na een paar sessies kwam de
psycholoog tot de conclusie dat zowel bij Christina als mij
psychische problemen geen rol speelden.

Het was de logopediste die met een afdoend antwoord kwam. Het
viel haar op dat Christina bijna nooit iets met haar handen pakte en
al helemaal niets in de mond stak, wat de meeste kleine kinderen
juist wel doen. Hierdoor waren haar mondmotoriek en slikreflex niet
ontwikkeld. Omdat Christina mijn eerste kind was, was me dat niet
opgevallen. Ik had niet de gewoonte om haar met andere kinderen te
vergelijken en koppelde haar heldere waarneming van de omgeving
nooit aan een of ander gebrek. Ik kreeg nooit de indruk dat het
gebrek aan kennis was waardoor ze niet wist hoe ze met een
voorwerp of met andere levende wezens om moest gaan.
Integendeel, ze leek elke situatie juist heel goed en intelligent in te
schatten en kwam nooit onzeker, onbeholpen of onhandig over. Ze
ging met alles zorgvuldig om, inclusief zichzelf, waardoor zich nooit
gevaarlijke situaties voordeden zoals vallen of zich branden.



Door de bank genomen was ‘opvoeden’ niet eens nodig bij
Christina, want op een of andere wonderlijke manier leefde ze
volledig vanuit zichzelf een harmonieus leven. Heel uitzonderlijk
eigenlijk, maar het valt me pas nu, na deze analyse, op.

Op advies van de logopediste startte Christina met een jarenlange
behandeling op de logopedie-afdeling van het kinderziekenhuis. Ze
moest als driejarige eerst leren om met de handen voorwerpen op te
pakken en te voelen. Vervolgens leerde ze door ingewikkeld
priegelwerk welke voorwerpen warm of koud, droog of nat, hard of
zacht, groot of klein, licht of zwaar aanvoelden.

Zo’n tien jaar later vroeg Christina me naar deze therapie: ‘Mama,
waarom moest ik toen zo lang naar logopedie? Ik weet het nog heel
goed. Ik wist van tevoren al op meters afstand of een ding koud of
droog of zacht aanvoelde. Daarvoor hoefde ik ze niet aan te raken.
Ik zag het al aan hun energieveld.’ Glimlachend zei ze daarna dat
die hele behandeling wat haar betreft nogal onlogisch was.

Toch leek ze er niet met tegenzin heen te gaan en doorliep
jarenlang netjes de wekelijkse sessies in het kinderziekenhuis.

Nu snap ik wat ze bedoelde, maar toen kwam niemand op het
idee dat de kleine Christina een verruimde waarneming had en
voorwerpen en levende wezens al aan hun energieveld herkende
zonder ze aan te raken.

Toen ze vier was moest Christina op advies van de oogarts een
bril omdat er een aandoening aan het netvlies was vastgesteld
(retinopathie stadium 1) en slechtziendheid aan beide ogen, die al
eerder was vastgesteld. Maar de doorgaans zo gehoorzame
Christina weigerde pertinent elke bril en de hele onderneming werd
een jaar uitgesteld. Toen ze vijf was, liet ik het voor wat het was,
want haar gezichtsvermogen voor zowel dichtbij als veraf leek sterk
genoeg te zijn.

Een paar jaar later had ze het wel eens over kleurige strepen en
lijnen in de lucht en vroeg me wat dat was. Ik snapte het niet en
dacht opnieuw dat er iets met haar gezichtsvermogen aan de hand
was. Maar onderzoek toonde aan dat er geen sprake meer was van
retinopathie of slechtziendheid. Ook de oogarts kon niet verklaren
wat Christina had gezien. Medisch gezien was alles prima in orde,
wat bijna een wonder is bij zo’n extreme vroeggeboorte.



Ik maakte me er verder niet meer druk over. Hoe kon ik weten dat
Christina met haar verruimde waarneming ‘energie- handtekeningen’
kon zien die ik met mijn driedimensionale zicht niet kon waarnemen?

Eind 2005, vierenhalf was ze toen, kreeg Christina nogmaals een
levensbedreigende darmverstopping die ik aanvankelijke
onderschatte. Alle eten kwam er weer uit, maar ze huilde en
schreeuwde niet. Dat ze niet schreeuwde was niet ongewoon. Haar
fysieke pijngrens was altijd al ongelooflijk hoog, waardoor ik me
gedurende haar hele ziektegeschiedenis telkens weer op het
verkeerde been liet zetten. Met de jaren had ik geleerd dat niet de
mate van pijn doorslaggevend was om een afspraak te maken bij de
dokter of ziekenhuis, maar haar gezichtsuitdrukking of lichaamstaal.
Ook nu zag ik aan haar bleke gezichtje hoe belabberd ze zich
voelde, maar ze huilde of klaagde niet. Toen er echter al langere tijd
geen druppel vloeibare voeding meer verder door de maag kwam,
ging ik weer met haar naar het kinderziekenhuis, waar het inderdaad
een darmverstopping bleek te zijn en ze de juiste hulp kreeg.

Dit was gelukkig de laatste grote geneeskundige hobbel die
Christina tijdens haar kindertijd nog had te nemen. In de jaren
daarna zijn er geen noemenswaardige tegenslagen meer geweest.

Alleen eten en drinken lukte nog niet. Door jarenlange logopedie
leerde ze langzaam maar zeker controle te krijgen over wat ze in de
mond had en druppel voor druppel iets te drinken. Dit betekende een
doorbraak en elke dag oefenden we dit urenlang en probeerden het
als de gewoonste zaak van de wereld te beschouwen. We hadden
het geluk dat Mario een heel gemakkelijk kind was met een levendig,
zonnig en spontaan karakter. Met zijn vier jaar was hij qua
ontwikkeling net zover als zijn zus, die zesenhalf was. Door zijn
aanwezigheid en voorbeeld was hij een grote steun in Christina’s
proces om eindelijk te leren eten en drinken. Ze had nog steeds de
PEG-sonde in de buik, maar het was slechts een kwestie van tijd en
geduld voordat ze daar zonder zou kunnen.

Gemakkelijk ging het niet. Volgens de artsen was het hoogst
onwaarschijnlijk dat een sondekind na zoveel jaar nog van de sonde
afkan wennen, vooral als het als baby niet heeft geleerd hoe je moet
eten en drinken. Ze raadden ons dan ook af om haar in een
specialistisch ziekenhuis in Graz voorgoed van de sonde af proberen



te krijgen. Christina was hier met zes jaar al te oud voor en ze liep
het risico er een trauma aan over te houden. De enige mogelijkheid
was om dit thuis zelf te doen en we besloten het te proberen.

De eerste twee ontwenningspogingen moesten we al na een paar
dagen staken. Het lukt Christina’s lichaam niet om zonder
kunstmatige voeding en alleen door een hongergevoel een normale
eetreflex op te roepen. Nog steeds lijkt het op de een of andere
manier onnatuurlijk voor haar om eten en drinken via de mond
binnen te krijgen.

Maanden later zag ik ‘toevallig’ een filmfragment van een elfjarig
meisje in Amerika dat het tegen alle wetenschappelijk onderzoek in
was gelukt om van de sonde af te komen. Ik besloot nogmaals een
poging te wagen.

Deze derde ontwenningspoging in juni 2007, toen Christina al naar
groep r ging, was uiteindelijk succesvol. Net als de twee vorige keren
kreeg Christina dagenlang geen kunstmatige voeding. Dat was voor
mij net zo moeilijk als voor Christina zelf, want welke moeder kan
aanzien dat haar kind honger – en dan bedoel ik echte honger –
lijdt? De artsen hadden me op het hart gedrukt de poging meteen te
staken als ze meer dan ro procent van haar lichaamsgewicht afviel.
Ze lag ’s nachts urenlang wakker en voor een handjevol eten had ze
zo ongeveer veertig minuten nodig omdat ze ongelooflijk lang moest
kauwen, en aanvankelijk lukte het alleen met wat water om iets door
te slikken. Ze was bijna de hele dag bezig met kleine porties eten en
drinken. Toch ging ze gewoon elke dag naar school.

 



September 2007: toen Christina zesenhalf was mocht ze van de
PEG-sonde af. Mario is op dat moment bijna vier en beide kinderen

zijn even lang en in hun fysieke ontwikkeling even ver.
 

Tien dagen later dreigde echter ook deze derde poging te mislukken
en ik merkte dat mijn pijngrens bereikt was. Door de honger had
Christina de hele nacht wakker gelegen en toen ze ’s ochtends naar
school zou gaan, bleek ze volledig uitgedroogd. Ik wist zeker: als ik
haar nu laat gaan, zal de school me meteen bezorgd bellen dat
Christina bleek en verzwakt in een hoekje zit. Ik kende haar situatie
ondertussen wel. En dus gooide ik alle goede voornemens
overboord en besloot haar weer drie a vier keer sondevoeding toe te
dienen voor ze naar school ging.

Dit was niet alleen het einde van de derde poging de
sondevoeding af te bouwen, maar tegelijkertijd de laatste strohalm
dat Christina ooit normaal zou kunnen eten en drinken. Hadden de
artsen het dan toch bij het rechte eind en was alles alleen maar
ijdele hoop geweest?

Op dat moment besefte ik dat ik geen nieuwe pogingen meer zou
doen, want elke poging trok op zowel Christina als mij een enorme
wissel. Christina zou goed- dan wel kwaadschiks de rest van haar
leven met deze maagsonde moeten leven en leren zich via een spuit
en een slang eten toe te dienen.

 
Maar weer gebeurde er een wonder, op de morgen van 13 juni 2007,
wat precies de zesde sterfdag van Elena was, hoewel ik er op dat
moment niet bij stilstond. Juist toen ik teleurgesteld en met lichte
tegenzin de spuit aan de sondeslang bevestigde om de
afbouwpoging definitief te staken, begon de zesjarige te praten.
Alsof ze mijn verdrietige gedachten kon lezen, richtte ze zich met
heldere, vastbesloten stem tot mij: ‘Je moet me geen sondevoeding
meer geven, mama!’

Mijn ‘maar …’ volgde snel.
Christina ging echter rustig doch beslist verder: ‘Nee, mama, je

moet me niets geven. Sterker nog, dat hoef je nooit meer te doen.’
De boodschap was klip en klaar en haar stem klonk ernstig. De

hele situatie was hoogst ongebruikelijk. Hoe kon een kind van zes



zulke verstrekkende dingen zeggen, en dan ook nog in zo’n
uitgehongerde en zwakke toestand waarin ieder ander kind alleen
maar zou huilen en dwars en boos zou zijn? Zo’n duidelijke
boodschap nadat ze jarenlang op moeizame wijze voeding via een
slang toegediend had gekregen – hoe kan dit?

Omdat Christina me nog nooit had voorgelogen of een situatie
verkeerd ingeschat, geloofde ik haar ook nu en liet ik haar, zoals ze
zelf wilde, zonder voeding de 150 meter lopen naar de plek waar de
schoolbus haar oppikte en naar school bracht. Een buitenstaander
had vast gezegd dat ik volledig onverantwoordelijk bezig was, maar
ergens vertrouwde ik mijn kleine meid.

Christina kreeg gelijk. Achteraf zou je kunnen zeggen dat 13 juni
2007 niet alleen Elena’s zesde sterfdag was, maar ook de dag
waarop Christina’s ziel eindelijk volledig in haar lichaam aankwam.
Tenminste, dat is wat Christina me jaren later vertelde.

De PEG-sonde bleef nog drie maanden zitten, tot men zeker wist
dat er geen gevaar voor een terugval meer bestond. Toen werd de
sonde eindelijk verwijderd. Het duurde weliswaar nog een paar jaar
voor ze zonder problemen kon eten en drinken, maar op haar tiende
was alles normaal en sindsdien heeft ze een gezonde, natuurlijke
eetlust. Alleen een klein litteken ter hoogte van de maag – net een
tweede navel – herinnert nog aan deze moeilijke fase in Christina’s
eerste levensjaren.



6
Christina’s schooltijd
 
In het kinderziekenhuis had Christina testen gemaakt om te bepalen
naar welke school ze zou gaan. Ze had ze niet zo goed gemaakt en
wij kregen te horen dat de kans klein was dat ze op de reguliere
basisschool mee zou kunnen komen. Ik liet me niet ontmoedigen,
want ik ken mijn dochter. Tegenover vreemden was ze vaak wat
terughoudend en dit heeft zeker invloed op de testresultaten gehad.
Waar ze onderpresteerde op het gebied van rekenen, scoorde ze
bovengemiddeld hoog als het om mensenkennis ging. Maar in ons
land is mensenkennis geen onderdeel van de schoolvakken.

Een aantal resultaten leek raadselachtig en onlogisch. Niemand
had toen in de gaten dat Christina over buitengewone
waarnemingen en talenten beschikte. Zelfs ik niet.

We besloten dat ze naar de eerste klas ging van een reguliere
school met de mogelijkheid dat ze hier twee jaar over kon doen,
mocht dit nodig zijn. Zover kwam het niet. Zonder problemen
doorliep ze de klassen van het basisonderwijs.

Volgens de leerkrachten was Christina een opvallend rustige, bijna
schuchtere leerling, maar wel met een grote leergierigheid; ze was
een doorzetter en beschikte over een uitstekend
concentratievermogen. Haar medeleerlingen waardeerden haar
vriendelijke en behulpzame inborst. Fysiek was ze weliswaar nog
achter in haar ontwikkeling, maar ze voelde zich daardoor nooit
benadeeld of buitengesloten.

De meest in het oog springende eigenschap was wel dat ze altijd
authentiek, zichzelf was en dat ze geen enkele intrige,
onrechtvaardigheid of leugen ondersteunde. Thuis vertelde ze vaak
over school, en haar observaties van het doen en laten van zowel
medeleerlingen als leerkrachten waren indrukwekkend maar nooit
veroordelend. Zo vroeg ze bijvoorbeeld: ‘Mama, waarom heeft de
meester niet door dat sommige leerlingen tegen hem liegen?’



Ze beschreef vaak gedetailleerd bepaalde emoties van mensen
wat me keer op keer verbaasde. Hoe was het mogelijk dat zo’n jong
meisje zoveel bij andere menen kon aanvoelen en waarnemen?

Hoewel Christina graag met andere kinderen speelde, kon ze ook
urenlang in haar eentje spelen. Ze vond het heerlijk om bij onze bron
met water te experimenteren, met stenen te spelen en vooral met
dieren en planten. Ik snapte hier heel lang niets van, maar omdat het
heel natuurlijk overkwam, maakte ik me geen zorgen. Christina was
een vrolijk, met de natuur verbonden meisje dat veel lachte en altijd
tevredenheid uitstraalde, maar op buitenstaanders meestal een
bijzonder rustige indruk maakte. Tegen vreemden zei ze vaak
helemaal niets.

 

‘Al tien jaar hier’
Op haar tiende verjaardag verkondigde Christina tot verbazing van
de hele familie, onder wie opa’s en oma’s, peetooms, vrienden en
nog wat kinderen uit de buurt, tijdens het taarteten ineens: ‘Mama,
nu ben ik al tien jaar op deze wereld en er is nog helemaal niets
gebeurd!’ Alsof haar plotseling te binnen schoot dat ze hier op Aarde
was om een belangrijke taak te vervullen en daar nog steeds niets
van terecht was gekomen.

Eventjes was ik met stomheid geslagen door wat ze zei. Weer
zo’n raadselachtige opmerking waar ik niets van snapte. Ik vond
namelijk dat er in de afgelopen tien jaar heel veel was gebeurd en
dat die jaren allesbehalve gemakkelijk waren geweest. Kennelijk
hechtte Christina niet al te veel aan haar omvangrijke
ziektegeschiedenis. Het leek eerder of ze zich verveelde en eindelijk
wel eens toe was aan een boeiende uitdaging. Destijds begrepen we
de achterliggende betekenis nog niet van wat ze met deze
wonderlijke uitspraak bedoelde. Het zou nog een paar jaar duren
voor we erachter kwamen.

Van meet af aan waren Christina en Mario aan elkaar verknocht
en dat is nog steeds het geval. Al gauw zagen we dat Mario meer
talent voor techniek had en zijn zus meer een denker was. Met de
handen werken was niet echt Christina’s ding, waardoor ze vaak de



hulp van haar broer inriep, zonder dat ze zich hierdoor incompetent
voelde. Het verbaasde me dat dit haar niet frustreerde, maar nee, ze
vond Mario’s praktische vaardigheden simpelweg tof. Ze vulden
elkaar op deze manier in allerlei opzichten aan, vaak op een
amusante manier. Onderlinge afgunst, ruzie of zelfs elkaar wat
aandoen, was hun volslagen vreemd. Integendeel, ze waren
duidelijk zorgzaam naar elkaar toe. Dit viel me pas op toen ik andere
kinderen zag samenspelen die heel anders met elkaar omgingen. Ik
was op stille wijze dankbaar dat het lot me gunstig gezind was en
me zulke kinderen had geschonken.

Op een dag, toen hij ongeveer zes was, stelde Mario een vreemde
vraag. We waren met de auto onderweg en hij zat op de achterbank.
Hij kwam dicht naar me toe en vroeg met zijn kinderlijke stemmetje:
‘Mama, wat is een heilige?’ Hoewel we hem katholiek opvoedden,
wist de eersteklasser nog niet zoveel over religie, waardoor ik de
vraag tamelijk verrassend vond. Hoezo wilde hij ineens weten wat
een heilige is?

Ik antwoordde: ‘Kort gezegd waren heiligen vaak mensen die zich
opofferen, zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld.
Sommigen hadden helende krachten en konden wonderen
verrichten.’ Ik noemde een paar voorbeelden, zoals de

heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes, wier lichaam na haar
dood niet verteerde en er ook nu nog verbazend levendig uitziet.

Ik was sprakeloos toen ik Mario’s reactie hoorde. ‘Aha, dan is
Christina dus een heilige.’ Zijn duidelijke conclusie, waar geen spatje
twijfel in doorklonk, liet ik maar voor wat het was, zonder te vragen
waarom hij dacht dat zijn zus een heilige is.

Volgens mij is het niet gebruikelijk dat kinderen hun eigen broer of
zus als een heilige bestempelen en al helemaal niet als ze zelf nog
niet eens weten wat een heilige eigenlijk is. Mario moest iets aan zijn
zuster hebben gemerkt. Maar wat? Haar vredelievende karakter
alleen kon toch niet de reden zijn voor een dergelijke opmerking. De
verklaring voor dit wonderlijke moment zou pas jaren later worden
opgehelderd.

Er viel nog meer op tijdens Christina’s schoolperiode, zoals bij het
vak wiskunde, dat een grote uitdaging was voor haar. De prestaties
voor wiskunde stonden in geen verhouding tot die van de talen of



natuurwetenschappen. Als klein meisje al viel bij de
ontwikkelingscontroles in het ziekenhuis op dat haar gevoel voor
rekenen ver onder de norm lag en ook later op school bleef rekenen
een groot struikelblok. De rekensommen maakte ze samen met mij
en daarnaast had ze bijles.

In de vijfde klas kreeg ze de opdracht om een dobbelsteen te
beschrijven. De simpele vraag luidde: hoeveel zijden heeft een
dobbelsteen? Meteen kwam Christina’s antwoord met een
zelfverzekerde glimlach: ‘Zestig!’

Mijn geduld raakte langzaam maar zeker op. ‘Een kubus kan toch
geen zestig zijden hebben,’ antwoordde ik wat geïrriteerd, en ik
pakte een kleine dobbelsteen uit de speelkist en legde hem voor
haar neer.

Het goede antwoord volgde subiet: ‘Hij heeft zes kanten.’
Ik had nog geen flauw idee dat Christina op dat moment al in staat

was multidimensionaal te zien en soms simpelweg vergat om de
vragen vanuit driedimensionale blik te beantwoorden. Ook dit
voorval snapte ik pas jaren later, toen Christina me uitlegde dat ze
destijds al eendimensionaal kon zien. Toen ik vroeg hoe zo’n
eendimensionale dobbelsteen met zestig zijden er dan uitziet, zei ze
lachend: ‘Nou ja, beslist geen enkele overeenkomst met een
dobbelsteen uit onze dimensie.’

 

Christina’s voorliefdes
Tijdens haar schoolperiode was lezen Christina’s liefste bezigheid.
Met veel andere meidendingen – zoals make-up, sieraden, horloges,
mobieltjes, social media, televisie enzovoort – kon ze als vanouds
niet zoveel. Ze speelde veel liever buiten, met de dieren in de vrije
natuur of met de kinderen uit de buurt.

Ze had nooit een wensenlijstje met kerst of met haar verjaardag.
Als je vroeg wat ze graag wilde hebben, kreeg je meestal te horen:
‘Ik heb niets nodig, ik heb alles wat ik nodig heb.’ Dit was best wel
lastig voor de familie en leidde meestal tot opmerkingen zoals: ‘Deze
bescheidenheid is toch niet normaal!’



Meestal kreeg ze dan boeken, want ze werd nergens
enthousiaster van dan boeken. In het begin was ze vooral
geïnteresseerd in boeken met mooie illustraties over de natuur.
Vooral plekken die op de Werelderfgoedlijst staan, spraken haar
aan, maar ook de sterren en het heelal. In de onderbouw
verzamelde ze kleine engeltjes die nog steeds haar muren en
stellingkast sieren. Verder was ze van kindsbeen af gefascineerd
door stenen.

Over dat gedoe met cadeautjes geven met kerst bleef ze zich
verbazen. Een paar jaar later merkte ze over dit ‘feest van de liefde’
eens op: ‘Ik snap niet waarom mensen juist op deze dag elkaar iets
geven of de tijd voor elkaar nemen. Voor mij is het altijd kerst, daar
heb ik geen kerstboom of cadeautjes voor nodig.’

Christina had en heeft een grote voorliefde voor dieren. Als kind
redde ze graag en in alle ernst allerlei slakken, kevers en andere
kleine dieren het leven.

 

Als klein meisje hield Christina al van engelen en kende ze hun
betekenis. Ook nu staan er nog meer dan dertig engelfiguren in haar

kamer (foto is van november 2004).
 

Als het regende, checkte ze vaak de straten om zeker te weten dat
er geen slakken overreden zouden worden. Dat doet ze nu nog
steeds trouwens. Ook vliegen, wespen of bijen die per ongeluk in



een glas drinken vallen, vist ze eruit en laat ze weer vliegen. Hoe het
komt dat ze nog nooit is gestoken, legt ze uit: ‘Misschien voelen de
bijen zich niet bedreigd door mij.’

 
Christina durfde alle dieren aan te raken of op te pakken – of het nu
om een spin, slang of groot roofdier ging. Daarom vond ze het
heerlijk om naar een dierentuin te gaan en de dieren te bekijken. Ze
was trouwens op geen enkel vlak bang. Aan blaffende honden en
lawaai in het algemeen had ze een hekel – niet omdat ze bang was
voor honden, maar omdat ze het geluid van het geblaf niet goed aan
de oren kon verdragen.

Toen ze zeven was, kreeg ze een haas en op haar negende een
witte alpacamerrie, die ondertussen al drie jongen heeft gebaard.

 

Oktober 2012: de elfjarige Christina samen met haar alpacamerrie
Daisy.

 
Mario heeft eveneens een haas en een alpacahengst. Christina ging
altijd heel liefdevol met de dieren om en het leek of ze ermee kon
praten. Ik had geen verklaring voor deze wonderlijke communicatie,
maar het kwam altijd heel vanzelfsprekend en natuurlijk over.

Christina kon letterlijk versmelten met de natuur. Een
indrukwekkend voorbeeld deed zich voor op een mooie dag in
oktober, toen ze negen jaar was. Het was herfstvakantie en de



kinderen waren overdag vooral buiten te vinden. We brachten de
hazen nog een keer naar hun buitenverblijf. Toen ik vanuit huis mijn
blik naar buiten liet dwalen, zag ik Christina, die met een boek
midden in het grote buitenverblijf zat en beide hazen een verhaaltje
voorlas – zonder woorden uiteraard. De twee alpaca’s, hun
onderkomen grenst aan dat van de hazen, gingen eveneens bij het
hek staan en luisterden naar het stille verhaal. Het leek of alle dieren
aandachtig naar het geluidloze verhaal luisterden. Achteraf gezien
was dat ook zo, want toen al had Christina de gave om met dieren,
planten en stenen te communiceren.

Van de derde tot de zesde klas heeft Christina een tijdlang
keyboard gespeeld. Ze gaf geen blijk van uitzonderlijk talent, maar
ze genoot wel van het muziek maken en ging graag naar de lessen.
Therapeutisch gezien was ik hier heel blij mee, omdat ze verder bar
weinig met haar handen deed en motorisch nogal onbeholpen was.

Ze had weinig met de televisie. Als ’s avonds het kinderuurtje op tv
was, pakte ze meestal een boek of schreef ze wat, waarbij ze geen
last had van ons of van de televisie.

Lezen bleef Christina’s favoriete bezigheid. Ze kon zo snel lezen
dat ik het bijna niet kon geloven. Toen ze tien jaar was, las ze
minstens vijf dikke boeken per week. In een mum las ze driehonderd
bladzijden en ze wist daarna heel goed wat ze had gelezen, wat met
het leescontrolesysteem ’Antolin’ daadwerkelijk werd aangetoond. In
die tijd hadden we nog geen flauw idee dat ze over synesthetische
vaardigheden beschikte en dus op een compleet andere manier
neurale hersenstructuren aanlegt, waardoor ze onder meer in staat
is zeer snel te lezen en teksten te begrijpen.

Haar leesdrang richtte zich aanvankelijk vooral op avonturen- en
fantasieverhalen, later steeds meer op vakliteratuur op het gebied
van natuurwetenschap en mystiek. Rond haar tiende ontdekte ze
haar grote enthousiasme voor kosmologie en astrologie, een
voorliefde die jaren eerder al was begonnen.

Want al als klein meisje van twee, drie jaar schoof ze ’s avonds als
het donker was vaak een stoel voor het raam en keek ze stil naar
buiten de donkere nacht in. Soms zat ze voor de balkondeuren,
maar meestal ging ze op verschillende plekken zitten alsof er overal



wat anders te zien was. Ik vroeg me vaak af wat haar zo
fascineerde, want de sterren waren vaak niet te zien door de wolken.

 

2003: hier is Christina ongeveer twee jaar oud en staat ze bij het
raam om gefascineerd de nacht in te kunnen kijken.

 
Er moest dus een andere reden zijn, die ik wederom pas jaren later
te horen kreeg. Hoe dan ook, de ramen en balkondeuren waren
vaak beduimeld – of beter gezegd: ronduit smerig – door haar
handjes en mondje, vooral in haar eigen kamer. Maar ik liet Christina
haar gang gaan, want om een of andere reden vond ze het duidelijk
spannender om naar de nachtelijke hemel te kijken dan naar de tv.

 

De eerste ‘voordrachten’
Vanaf haar tiende hield Christina lange betogen voor de familie over
natuurwetenschappelijke onderwerpen. Vol enthousiasme vertelde
ze dan over de kosmos, onbekende planeten in het universum, hoe
ze zijn ontstaan en welke structuur ze hebben en bovendien lichtte
ze toe wat voor klimaat en welke natuurwetten er daar heersen.
Waar haalde dit meisje zulke gedetailleerde kennis vandaan over
verre planeten en sterrenstelsels, sterrenpoorten, wormgaten en



multiversum? Die kon ze onmogelijk alleen maar uit boeken of van
het internet hebben gehaald, en ze zoog het vast niet uit haar duim.

Moeiteloos vertelde ze zo een uur lang en zelfs langer zonder
hapering over deze onderwerpen en legde ze verbanden met andere
gebieden zoals fysica of de geschiedenis van de evolutie. Ook
maakte ze vergelijkingen met de ontwikkeling van de Aarde en de
mensheid, waar ze eveneens veel over leek te weten. Ze kon dit
onmogelijk simpelweg ergens hebben gelezen en uit het hoofd
hebben geleerd, want eerder al kwam ze met feiten aan die tot dan
toe nog niet door de huidige wetenschap waren aangetoond.

Het was steeds weer een belevenis om naar haar enthousiaste
betogen te luisteren, en de toehoorders werd op het hart gedrukt
haar niet in de rede te vallen. Ze vertelde zo levendig, overtuigend
en geloofwaardig dat er geen ruimte voor twijfel was. Wanneer ze
bijvoorbeeld over andere werelden sprak, had ik vaak de indruk dat
ze daar net nog was geweest en niets ander deed dan kort
beschrijven wat ze daar zojuist had meegemaakt. Tijdens deze
voordrachten, die voor Christina kennelijk volledig normaal waren,
hoorde je vaak opmerkingen als: ‘… maar dat kun jij niet zien’ of ‘…
dat is ondenkbaar voor de mensen hier’ of ‘… dat kun je je met het
driedimensionale verstand niet voorstellen’.

Stiekem hoopte ik dat ze op school af en toe zulke voordrachten
zou houden. De meester zou haar amper nog herkennen. Maar op
school was ze altijd zeer terughoudend – zozeer zelfs dat men haar
de meeste tijd niet opmerkte. Nooit stak ze uit zichzelf de vinger op
om een vraag te beantwoorden, ze volgde echter aandachtig en
geconcentreerd de lessen en mat zich de rol van stille luisteraar aan.

Er kwamen steeds meer natuurwetenschappelijke ‘voordrachten’
en steeds meer gesprekken die we er thuis over hadden. En meer
en meer. Naast astronomie, geologie en de evolutietheorie volgden
nieuwe vakgebieden zoals kwantumfysica, zoölogie, archeologie,
klimaatonderzoek, neuropsychologie en theologie. Ook als het ging
om wetenschappelijke ontdekkingen en historische gebeurtenissen
op onze planeet plaatste ze soms subtiele kritische noten. En keer
op keer waren haar analyses van het actuele wereldgebeuren
verbluffend.



Ik mocht altijd kritische vragen stellen over al deze onderwerpen.
Dat vond ze juist fijn en ze had altijd een intelligent antwoord. Vaak
daagde ze me meteen uit om een vraag te stellen, zodat ze nog
meer kon uitweiden en nog grondiger kon uitleggen. Meestal waren
de onderwerpen zo ingewikkeld dat ik al snel geen vaktechnische
vragen meer kon bedenken en me alleen nog maar kon verbazen
over mijn dochter. Alles waar ze over vertelde, kwam nooit
speculatief of ongeloofwaardig op me over. Het viel me op dat
Christina bij onderwerpen als zwaartekrachtvelden, de omdraaiing
van de wereldas of een voorval van eeuwen gelegen op
indrukwekkende wijze met getallen omging, hoewel ze bij wiskunde
op school nog steeds niet goed presteerde. Ook hier had ik geen
verklaring voor.

Ook haar persoonlijke vragen waren opmerkelijk. Zo vroeg ze me
bijvoorbeeld eens: ‘Mama, geloof jij dat iemand van het licht kan
leven?’ of ‘Denk jij dat iemand geboren kan worden met een
röntgenblik?’ of ‘Ken jij iemand die zich onzichtbaar kan maken?’

Mijn standaardantwoord luidde dan meestal: ‘Ik denk wel dat er
zulke fenomenen bestaan, maar dat het dan om zeldzame talenten
gaat.’ Dit antwoord was voor dat moment afdoende – tot de
volgende vraag zich aandiende, die niet lang op zich liet wachten.

In die periode vormde de manier waarop Christina zich gedroeg
en zich uitte nog steeds een groot raadsel dat ik niet kon
doorgronden. Het beeld dat ik van haar had, leek onvolledig en vol
leemten, alsof ik geen flauwe notie had van wie mijn dochter was.

Christina’s talenten lagen echter niet alleen op
natuurwetenschappelijk en rationeel vlak. Van nature was ze ook
buitengewoon attent, begripvol en liefdevol in de omgang met
andere levende wezens. Mocht er in haar omgeving iets van
onvrede of teleurstelling zijn, dan probeerde ze direct te kalmeren en
troost te bieden – soms zelfs bij mij, zoals in het volgende voorbeeld.

Op een avond, Christina was ongeveer acht, was er iets
voorgevallen waar ik nogal terneergeslagen van was. Ik was
opvallend kortaf toen ik de kinderen naar bed bracht. Nadat ik eerst
Mario naar bed had gebracht, sloeg ik als altijd bij ons avondritueel
bij Christina drie kruizen met wijwater en wenste haar welterusten.
Ze voelde echter, zonder een vraag te stellen, duidelijk aan wat er



met me aan de hand was. Zonder iets te zeggen stapte ze uit bed en
trippelde op blote voetjes over het laminaat, zo stil dat je bijna niets
hoorde, naar het wijwaterbakje dat aan de muur was vastgemaakt.
Ze stond op het puntje van haar tenen, strekte zich uit, kon met
moeite net haar vingertjes in het wijwater dopen, liep terug naar mij
aan het bed en sloeg toen ook bij mij drie kruizen. Vervolgens keek
ze me zonder een woord stralend aan. Alsof ze gedachten en
gevoelens kon lezen, begreep ze precies wat er met mij aan de hand
was en reageerde er liefdevol op.

En zo waren er dagelijks meer van deze kleine, liefdevolle
gebaren die voor mij de normaalste zaak van de wereld waren maar
anderen altijd positief verrasten. Vooral haar opvallend vreedzame
karakter wekte verwondering bij velen. Voor mij waren Christina’s
aard en gedrag niet meer dan de dagelijkse gang van zaken –
weliswaar een heel fijne gang van zaken, misschien zelfs een
leidraad in mijn leven, die mij als een fijne lichtstraal de juiste weg in
het leven toonde. Vaak was ik verrast door haar bondige maar
treffende en wijze antwoorden. Ze had het over onderwerpen waar
andere kinderen van haar leeftijd geen enkele weet van hadden, of
als ze er wel iets van wisten in elk geval over veel minder inzicht en
onderscheidingskracht beschikten. Zo kwam Christina bij een van
mijn moeilijkste beslissingen in jaren uit eigen beweging bij me met
een kort maar krachtig antwoord: ‘Mama, een betere keuze kon je
niet maken!’

Vrienden en kennissen verklaarden deze diepzinnigheid en
inzichten met het feit dat Christina in haar eerste levensjaren veel tijd
met volwassen had doorgebracht vanwege de jarenlange therapieën
die ze volgde. Hierdoor zou ze zich als kind een ongewoon hoog
ontwikkelde taalvaardigheid en uitzonderlijke mensenkennis hebben
eigen gemaakt. Dat dit heel andere oorzaken had, zou al snel aan
het licht komen.

 
Tot zover de eerste dertien jaren van Christina’s leven. We gaan
verder in het heden, dat nog veel opwindender en inzichtrijker is.
Niet alleen omdat er voortdurend nieuwe onderwerpen opduiken,
maar ook omdat de vele raadselachtige vraagtekens uit haar



kindertijd stukje bij beetje worden opgehelderd. Ze vormen met
elkaar eindelijk een sluitend geheel.

Het is net of ik al die jaren tot nu bewust met een ‘sluier van
vergetelheid’ ben bedekt om het dit kind – of beter gezegd: alle drie
mijn kinderen – zonder beperkingen en onvoorwaardelijk mogelijk te
kunnen maken zichzelf te ontwikkelen. Het is net alsof ik zonder het
te beseffen steeds weer diverse testen heb doorlopen. En er komen
nog steeds nieuwe bij.

Sinds 1 januari 2015 is er in mijn leven niets meer zoals daarvoor.
Wat ik vanaf dat moment meemaak, is fascinerender en
ongelooflijker dan alles wat ik ooit eerder heb gehoord en
meegemaakt. In het begin was ik vooral bezig met Christina’s
buitengewone waarnemingen en talenten, maar die waren slechts
neveneffecten van wie ze echt is en wat ze kan. Wat heel
indrukwekkend is, is haar staat van bewustzijn, haar geestelijke
hoogbegaafdheid en haar inzicht in ons universum en ons bestaan
op de planeet Aarde.

Zoals ik al zei, verbindt Christina met speelse luchtigheid en
verfijning de meest uiteenlopende terreinen tot een kloppend geheel:
filosofie, mystiek en spiritualiteit; astronomie, kwantumfysica en
neuropsychologie; scheppingsverhalen, evolutie en het huidige
wereldgebeuren – op al deze vakgebieden weet ze een opvallende
bijdrage te leveren die je horizon verbreedt. Al deze dingen bij elkaar
vormen Christina’s dagelijkse werkelijkheid waarvan ze ons duidelijk
deelgenoot wil maken. Ze benadrukt steeds weer dat wij allemaal
het vermogen hebben ons bewustzijn op deze manier te verruimen
en dat we allemaal het universum en onze rol daarin kunnen
waarnemen.

Voor mij is Christina’s persoonlijke inborst het indrukwekkendst.
Haar levensvreugde en levenskracht, haar toewijding, wijsheid,
diepe innerlijke kalmte en allesomvattende liefde voor de hele
schepping geven blijk van een totaal nieuwe dimensie van mens-
zijn. Ze laat zien dat het mogelijk is deze hoogstaande waarden
daadwerkelijk consequent in het hier en nu te leven.



7
22 februari 2017:
een inkijk aan gene zijde
 
Zondag 22 februari 2015. Christina is bijna veertien, nog steeds heel
tenger en met haar 1,42 meter beduidend kleiner dan
leeftijdgenoten. Ze zit nu in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs, en al met al gaat ze nu zeven jaar naar school. Als altijd
straalt ze een weldadige rust en tevredenheid uit.

Vandaag hebben we het over een paar akkefietjes die op school
spelen, ook over ruzies en onrechtvaardigheden tussen de andere
meisjes. Ik vraag hoe ze omgaat met zulke situaties en als altijd
antwoordt ze met heldere stem: ‘Ik ga gewoon naast de ruziezoekers
staan en beeld me krachtig in dat hun aura door mijn aanwezigheid
positief verandert. Daarna zijn de meisjes vaak weer kalm.’

Ik ben even met stomheid geslagen door wat ze zegt. Ik heb met
Christina nog nooit over zaken als aura’s gesproken, omdat ik me
daar tot nu toe nooit mee heb beziggehouden, laat staan dat ik
ervaringen op dit gebied heb. Voor Christina lijkt dit echter de
normaalste zaak van de wereld te zijn.

Ze maakt van de gelegenheid gebruik om mij op deze zondag
urenlang te vertellen over haar persoonlijke waarnemingen: dat ze
bij haar medeleerlingen, leraren en andere mensen emotionele
trillingen ziet, dat ze aura’s van anderen in de vorm van
verschillende kleuren ziet, dat ze de gedachten van anderen hoort
en nog veel meer. Dit was, vertelt ze, haar hele leven al het geval
maar niet zo bewust als nu.

Zo’n drie jaar geleden merkte ze dat ze blijkbaar veel meer kon
zien dan andere mensen.

Omdat ik net midden in mijn opleiding alternatieve en
complementaire geneeskunde zit, schieten me spontaan een paar



ziektebeelden te binnen en ik stel mijn dochter een paar gerichte
vragen. Al snel kom ik tot de geruststellende slotsom dat het hier niet
om iets afwijkends gaat. Op hetzelfde moment helpt Christina het
misverstand lachend de wereld uit: ‘Wees niet bang, mama, ik ben
niet gek.’

Er gaat een vaag belletje bij me rinkelen en ik herinner me dat ik
wel eens iets heb gelezen over dit fenomeen. Wat Christina zojuist
heeft beschreven, is weliswaar geen veelvoorkomend maar zeker
geen onbekend verschijnsel. Vermoedelijk zijn er veel meer mensen,
met name kinderen en jongeren, die van nature over een verruimd
bewustzijn en verruimde waarneming beschikken, zonder hier
moeite voor te hoeven doen. Dit lijkt ook zo bij mijn meisje te zijn.
Maar waarom?

Zo brak er deze zondag voor ons allen een heel spannende
periode aan. Ik werd keer op keer met totaal nieuwe vakgebieden
geconfronteerd en uitgedaagd om me met bewustzijnstoestanden en
realiteitssferen bezig te houden waarvan ik tot nu toe geen flauw
idee had. Maar goed, ik wil graag flexibel en onbevooroordeeld
tegenover nieuwe dingen staan, houd ik mezelf voor. Ik zie toch niets
verontrustends of destructiefs bij Christina.

Tijdens ons gesprek vertelt Christina me onder andere dat ze
overleden mensen ziet en al heel lang verbonden is met het
zogenaamde hiernamaals, dus met andere sferen en
gecomprimeerde sferen. Ze vertelt hier heel onbevangen over,
zonder een zweempje onbehagen of angst. Vanuit haar perspectief
is dit allemaal heel natuurlijk en gewoon.

Oké, mijn dochter ziet dus geesten, en dat al haar hele leven,
bedenk ik ineens en nu toch ook wel een beetje bezorgd. (Later legt
Christina me uit dat ze de term ‘geesten’ in dit verband liever niet
gebruikt. Zij spreekt liever van ‘fijnstoffelijke mensen’ of
‘overledenen’.)

Dan neemt de moeder in mij het over: hoe is het in vredesnaam
mogelijk dat zo’n jong meisje haar weg kan vinden in de reusachtige
wereld van de overledenen zonder dat ze hier ooit iets over heeft
gehoord of geleerd? Het kan toch bijna niet dat ze al die jaren alleen
maar goede ervaringen heeft gehad?



Is ze dan echt nooit bang? Ze stelt me gerust, ik hoef me geen
zorgen te maken, want het kost haar moeite noch angst om met
fijnstoffelijke wezens zoals overledenen om te gaan.

Ik reis in mijn gedachten naar het verleden. Heb ik in haar vroege
kindertijd iets over het hoofd gezien? Was ze wel eens angstig of
verward zonder dat ik er een verklaring voor had? Nee! Haar
ontwikkeling was nou niet bepaald alledaags te noemen, soms zelfs
uitzonderlijk en raadselachtig, maar buiten het harde geblaf van een
hond heb ik nooit iets van onbehagen bij haar gezien.

Christina legt me uit: ‘Weet je, mama, voor mij waren die sferen
altijd al zichtbaar, ze horen gewoon bij mijn realiteit. Net zoals jij met
jouw waarneming jouw driedimensionale realiteit ziet, zo zie ik die
van mij, behalve dan dat deze, simpel gezegd, nog extra sferen
omvat. Waarom vind je dat dan zo vreemd?’

Mijn eerste reactie is: nou, gewoon omdat het uitzonderlijk en niet
normaal is voor iemand van dertien! Meteen besef ik dat dit
‘normaal-denken’ sowieso een ingewikkeld iets is.

Wie bepaalt wat normaal of abnormaal is? Wij kennen en geloven
in de regel alleen datgene wat we ooit hebben gehoord of gelezen of
in het gunstigste geval zelf hebben meegemaakt Op deze manier is
onze kijk op de realiteit automatisch sterk begrensd en incompleet.
Het menselijke brein is in beginsel zo geprogrammeerd dat het het
onbekende afwijst en moeite heeft iets nieuws aan te nemen, vooral
als het gaat om iets wat we niet kunnen zien met onze vijf
gebruikelijke zintuigen of om iets wat niet strookt met ons vertrouwde
wereldbeeld.

Dus, Christina ziet overleden mensen die in een andere sfeer
verder leven. Helder! In mijn realiteit is de wereld van de
overledenen simpelweg niet voorhanden, net als voor het overgrote
deel van de mensheid het geval is. In de realiteit van Christina lijkt
echter nog wel meer aanwezig te zijn dan alleen overledenen.

Ze vertelt vol enthousiasme verder: ‘Als een mens sterft, laat hij
zijn omhulsel, het lichaam, achter, maar zijn ziel en geest gaan over
naar een andere sfeer – vaak een sfeer die nog heel dicht bij de
Aarde ligt, maar toch zijn eigen wetmatigheden kent. Levende
wezens die daar verblijven, in een fysiek minder verdichte vorm van
materie, kan ik fijnstoffelijk waarnemen. Weet je, deze wereld van



overledenen bevindt zich niet echt in een hogere dimensie, maar in
een wat minder verdichte sfeer die dichter bij de Aarde ligt, echter
onzichtbaar voor de meeste mensen. Kleine kinderen zien deze
sfeer nog, maar verleren doorgaans dit fijnstoffelijke waarnemen als
ze ouder worden doordat de fijnstoffelijke wereld voor het gros van
de volwassenen in onze maatschappij geen onderwerp is. Met als
gevolg dat ook de kinderen zich hier onbewust voor afsluiten en
daardoor ook voor het vermogen contact te leggen met deze sfeer.
Je zou het “talenten” kunnen noemen die voor de rest van hun leven
onbenut blijven. Zou je er echt aan gaan werken, dan zouden
vandaag de dag veel mensen in staat zijn deze fijnstoffelijke sferen
te zien – jij ook mama.’

Christina gaat door: ‘De mensheid en de Aarde bevinden zich in
de derde dimensie. Dit verklaart waarom de mensen met hun vijf
zintuigen alleen maar driedimensionaal kunnen waarnemen. Bij mij
is dat een beetje anders. Ik kan andere soortelijke massa’s en
trillingen waarnemen, net als heel veel andere kinderen van mijn
generatie.’

Op die ‘andere soortelijke massa’s’ ga ik nu nog maar even niet
dieper in, want ik heb op dit moment nog veel te veel vragen over de
wereld van de overledenen. ‘Ben je echt nooit bang wanneer je
fijnstoffelijke mensen tegenkomt?’ vraag ik nog een keer.

Het antwoord is helder: ‘Nee, mama, voor mij is het de normaalste
zaak van de wereld, ik zag ze altijd al. Toen ik klein was, zag ik
allerlei verschillende vormen van mensen en wezens, vast- en
fijnstoffelijk en ook nog andere wezens. Dat heb ik je pas later
verteld. Ik had al snel door dat deze fijnstoffelijke mensen overleden
waren en dat de levende mensen veel vaster in de materie zitten. Ik
kan met al die mensen praten, ook al is het niet altijd letterlijk praten.
Het is niet zo dat ik voortdurend en overal massa’s overledenen zie.
Ze horen simpelweg bij mijn manier van zien, net zoals jij een
voetganger op straat kunt zien. Dat brengt jou toch ook niet van je
stuk?’

Kalm gaat ze verder. ‘Wanneer ik een overledene zie, komt dat
alleen doordat diegene zich wil laten zien. En als ik een bepaald
iemand in deze sfeer zoek, laat hij zich alleen zien als ik
betrouwbaar genoeg voor hem ben. Weet je, mama, deze



fijnstoffelijke mensen hebben – net zoals de levende mensen op
Aarde – soms wonderlijke maar ook hun mooie kanten. Ik luister af
en toe graag naar hun levensverhaal.’

Ik geloof haar meteen. Christina kan heel goed luisteren en ze
snapt hoe ze empathisch en fijngevoelig met de problemen van
anderen om moet gaan. Soms lijkt het wel of ze de ander zonder
woorden aanvoelt. Ze lijkt wel een magneet als ik zie hoeveel
kinderen maar ook volwassen naar haar toe komen met hun sores,
waarna ze spontaan met hen in gesprek gaat. Tot voor kort begreep
ik niet waarom dat zo is. Nu begin ik het langzaam maar zeker te
snappen.

Mijn dochter communiceert dus met fijnstoffelijke mensen aan
gene zijde. Met mijn katholieke opvoeding is het me met de paplepel
ingegoten te geloven dat de mensen na hun dood verder leven
ergens aan gene zijde. Hoe dit er dan precies uitziet, bleef altijd
onduidelijk. En toch heb ik altijd geweten dat we ooit moeten instaan
voor de gevolgen van ons doen en denken in dit leven – op welke
manier dan ook. Tenminste, dat dacht ik altijd. Nu hoor ik heel
andere details.

Christina lijkt goed op de hoogte te zijn van de hele cyclus van
leven en dood, zonder dat ze ooit iets over de zielsverhuizing heeft
gehoord of gelezen. Ik vraag of ze een bepaald ritueel heeft om in te
loggen in deze fijnstoffelijke werelden. Nee, is het antwoord, ze is er
voortdurend mee verbonden en tegelijkertijd ook met een paar
andere dimensies. De term ‘een paar andere dimensies’ negeer ik,
want eerst wil ik wennen aan het idee dat er een sfeer met overleden
mensen bestaat.

Christina is slim genoeg om mijn twijfel op te merken en vervolgt:
‘De wereld van de overledenen heeft haar eigen wetmatigheden en
factoren die verschillen van onze driedimensionale wereld. Jij kunt
bijvoorbeeld moeiteloos trillingsfrequenties van de eerste, tweede en
derde dimensie waarnemen. Zo zie je ook dieren van de tweede
dimensie die een ander bewustzijn hebben dan wij en in hun realiteit
onderhevig zijn aan andere wetmatigheden dan de mens. Hetzelfde
principe geldt voor de hogerdimensionale sferen.’

Urenlang vertelt Christina mij op deze zondag in februari fris en
vrolijk over de fijnstoffelijke werelden en over haar contact met de



bewoners aan gene zijde. Ik mag vragen wat ik wil en ze heeft overal
een adequaat antwoord op. Op deze manier komen er tijdens ons
gesprek steeds weer nieuwe vragen bij me op.

Ik heb tijd nodig om aan het idee te wennen dat er fijnstoffelijke
werelden bestaan. Eerlijk gezegd heb ik daarna een paar slapeloze
nachten gehad – uitgerekend nu ik mijn tentamens heb. Ergens voel
ik duidelijk dat Christina nog heel wat meer te vertellen heeft en dat
dit pas het begin is van nog meer buitengewone openbaringen en
fenomenen. Dat besef is de echte reden van mijn onrust.



8
Elena
 
In de dagen daarna gaat Christina weer enthousiast verder over de
fijnstoffelijke wereld van de overledenen en vertelt me genuanceerd
over deze parallelle sferen die ik niet kan waarnemen.

Christina kan haar overleden tweelingzus Elena zien en ze
hebben regelmatig contact. Ze legt uit: ‘Elena is het enige
fijnstoffelijke wezen dat altijd en overal bij me is, al sinds ze is
overleden. Uiteraard heb ik, net als alle andere mensen, ook
geestelijke gidsen, lichthelers en beschermengelen bij me. In mijn
geval zijn het overigens drie gidsen die me steunen en raad geven.
Elena schijnt een bijzondere taak toebedeeld te hebben gekregen. Ik
weet alleen nog niet welke.’

Christina vertelt dit allemaal alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is en ze klinkt zo overtuigend dat ook ik er niets
ongeloofwaardigs aan vind. Sterker nog, ik vind het een fijne
gedachte dat Christina voortdurend door haar tweelingzusje wordt
vergezeld en op die manier altijd met haar verbonden is. Er zijn
talloze voorbeelden van, hoor ik nu.

Hierdoor schieten me kleine dingetjes uit Christina’s vroegste
kindertijd te binnen. Als we bijvoorbeeld in de auto zaten en ik haar
gordel vastmaakte, maakte ze zonder iets te zeggen de plek naast
haar vrij door de speeltjes en boeken die er lagen aan de kant te
schuiven – voor Elena. Af en toe noemde ze dit expliciet, wat ik toen
apart en tegelijkertijd ook ergens heel gewoon vond. Christina had
kennelijk al snel in de gaten dat wij, in tegenstelling tot haar, Elena
niet konden zien. Want we zijn, hoor ik nu, vaak dwars door Elena
heen gelopen zonder haar te zien.

Zoals ik al vertelde, was Christina’s kindertijd vaak vreemd en
wonderlijk, maar als moeder wen je aan veel. Ik wilde niet steeds
vragen stellen bij elke vreemde handeling of rare uiting van mijn
dochter, vooral omdat het nooit destructieve gevolgen had. Hoewel



ik vanwege haar voorgeschiedenis als premature baby altijd goed
heb opgelet of ze eventueel achterbleef in haar neuronale
ontwikkeling, schijn ik toch een en ander over het hoofd te hebben
gezien. Het gaat hier niet zozeer om een gebrek in Christina’s
waarneming, het is eerder andersom. Als heel klein meisje
verbaasde ze ons steeds weer met haar talent om op een
individuele, holistische wijze met andere mensen om te gaan. Nog
voor ze kon lopen, kon je al op een vrolijke manier verstoppertje met
haar spelen.

Christina’s beschrijvingen over Elena raken me enorm. Elena was
immers mijn kind, ook al heb ik haar maar twee maanden als
moeder mogen begeleiden. Ik ben hoogst verbaasd dat alles wat ik
destijds in de overlijdensadvertentie heb gezet, waarheid is
geworden. Ik had de woorden niet treffender kunnen kiezen: ‘Elena
zal als beschermengel van Christina altijd in onze herinnering
blijven.’

Al die jaren was Elena dus fijnstoffelijk bij haar tweelingzus en
deze nabijheid en verbondenheid maken Christina zichtbaar
gelukkig. Geen wonder dat ze nooit verdriet of verlatingsangst liet
zien!

Christina vertelt verder: ‘Elena is een heel vrolijk meisje. Ze is
ongeveer net zo groot als ik, want haar fijnstoffelijke lichaam groeit
parallel aan dat van mij mee. We hebben veel lol samen. Toen ze
nog klein was, speelden we vaak krijgertje. Elena bestaat uit een
heel helder, gouden licht, anders dan de andere overledenen of de
gidsen en beschermengelen. Waarom dit zo is, weet ik nu nog niet.
Ook Elena’s overal aanwezige lachen bestaat uit puur gouden licht.
Ik kan de contouren van haar kleren zien – ze lijken op die van de
raad van Sirius – en ze heeft lang, net iets donkerder haar dan ik.
Elena bestaat uit een heel hoge lichtfrequentie, waar ik tot nu toe
nog geen verklaring voor heb. Mijn tweelingzus is altijd een grote
steun en toeverlaat voor me, want ze is oneindig wijs en altijd
aanwezig.’

Wat Christina precies bedoelt met de raad van Sirius laat ik nu
even voor wat het is omdat ik haar verhaal niet wil onderbreken.
Christina benoemt een schoolvriendin die ongeveer twee jaar



geleden tegen haar had gezegd: ‘Christina, waarom denk je eigenlijk
dat je zus Elena dood is? Ze staat immers altijd naast je.’

Nu spits ik de oren. Betekent dit dat ook andere kinderen Elena
kunnen zien? En zo ja, waarom? Dit fenomeen zal me later nog lang
bezighouden en ik zal tot de hoopvolle conclusie komen dat er
tegenwoordig al heel veel kinderen op de wereld rondlopen met een
verruimde waarneming. Voor nu luister ik verder naar Christina’s
verhaal.

‘Mama,’ gaat ze verder, ‘nu snap je misschien waarom ik het niet
begrijp dat Elena een graf heeft. Het klopt dat jullie haar lichaam
daar begraven hebben, maar voor mij is ze altijd hier, ook al kun jij
haar niet zien.’

Nu snap ik waarom Christina al die jaren nooit naar Elena heeft
gevraagd of waarom ze is overleden. Voor Christina was ze er
gewoon, klopte alles gewoon.

Sinds deze openbaring bestaan de tweelingzusjes ook voor mij
weer in het heden, hoewel ik Elena niet kan zien. Sindsdien vraag ik
Christina waar Elena op dat moment zit of staat, als we bijvoorbeeld
in het vliegtuig zitten en we met elkaar op vakantie gaan. Het zal nog
wel een tijd duren voor Elena echt met me praat, want ik heb op dat
terrein nog veel te leren.

Elena is dus altijd in Christina’s buurt te vinden als een vaste
begeleider. Maar waarom bestaat ze uit puur gouden licht? Dit is ook
voor Christina nu nog een raadsel en het schijnt beslist niet
gangbaar te zijn in deze sfeer. Maar hoe passend is het niet dat wij
dit kind destijds Elena hebben genoemd, want haar naam betekent
‘de lichtvolle’. Zat er al van meet af aan een hoger plan achter, waar
wij als ouders geen flauwe notie van hadden?

Ik ben zo verrast door dit inzicht dat ik niet op het idee kom dat er
wellicht ook achter de naam Christina een diepere betekenis zit. Ik
realiseer me dit pas maanden later. Voor nu heb ik mijn handen vol
aan al het nieuwe en ontroerende wat ik zojuist heb gehoord.



9
Zielen en zielenplannen
 
Christina’s verhalen over de fijnstoffelijke wereld zijn indrukwekkend.
Tegelijkertijd roepen ze vraag na vraag in me op. Is er een hemel en
een hel? Bestaan er engelen? Wat is de ziel nu precies? Hoe
moeten we ons God voorstellen? Bestaat er zoiets als een hogere
goddelijke orde?

Als streng opgevoed katholiek heb ik hierover natuurlijk al het een
en ander aan informatie opgedaan, zij het alleen in theorie. Mijn
ouders vonden het wel belangrijk om in het dagelijks leven steeds
het goede te doen, wat ze mij als voorbeeld hebben meegegeven.
Als kind begreep ik al dat je niet per se een goed mens bent als je
elke zondag vooraan in de kerk zit, maar dat het ook tot uiting komt
in wat je doet. Wat later begreep ik dat je als echt goddelijk mens
eigenlijk geen uiterlijke vorm van religie nodig hebt omdat je intuïtief
wel aanvoelt wat goed of fout is.

Nu heb ik de kans om via Christina uit eerste hand antwoorden op
deze vragen te krijgen – niet alleen in theorie, maar door
persoonlijke waarneming en beleving. Het schiet me nu te binnen
dat ze al eerder wel eens iets liet vallen over religieuze
onderwerpen, vooral over het verschil tussen de oorspronkelijke leer
van Jezus Christus en het instituut Kerk.

Sinds afgelopen zondag wordt elke vrije minuut besteed aan
gesprekken over de fijnstoffelijke wereld in het dagelijks leven. Nu is
het dinsdag en de vraag van vandaag luidt: ‘Hoe moet ik mij een ziel
voorstellen?’

Christina lacht fijntjes: ‘Mensen moet altijd een of ander beeld
hebben om zich iets te kunnen voorstellen of verklaren. Beseften ze
maar dat ze zelf een goddelijk wezen zijn; als ze zichzelf zo konden
zien, zou dat alles een stuk gemakkelijker maken.’

Toch krijg ik een antwoord: ‘De ziel is niet in een simpele definitie
te vangen. Je kunt de ziel niet als een “orgaan” of iets dergelijks



omschrijven. Het is eerder zo dat zielenenergie in het hele lichaam
aanwezig is en het volledig doordringt. Ik voel deze zielenenergie het
sterkst tussen mijn hart en keel en ze weerspiegelt zich als geheel in
de aura. De ziel bestaat uit een soort “oorsprongsenergie” en, wat
niet gemakkelijk in woorden is uit te leggen, ook uit het totaal van
alle ervaringen uit vroegere levens die je ooit heb doorgemaakt. Er is
een zogeheten datachip waar die ervaringen in zijn opgeslagen, die
in elke incarnatie wordt meegenomen en gevoed wordt met nieuwe
data. Omdat we allemaal individuele goddelijke wezens zijn, streven
we ernaar om allerlei ervaringen op te doen en zo op onze eigen
persoonlijke wijze te leren en te groeien. Als je het zo bekijkt, kun je
begrijpen dat niet alle mensen dezelfde taken hebben te volbrengen.
Elke ziel heeft gewoon verschillende ervaringen opgedaan en moet
wanneer ze voor een menselijk lichaam kiest ook verschillende
moeilijke taken overwinnen.’

Na een korte pauze gaat ze verder: ‘Voor je in dit leven bent
geïncarneerd, heb je een zielenplan, een levensplan gekozen dat in
de geestelijke wereld op basis van je ervaringen tot nu toe is
samengesteld – met als doel je in het huidige leven verder te
brengen, want dat is de intentie van elke ziel. Dat is de zin van jouw
aardse leven: ervaringen opdoen en in deze derde dimensie
bepaalde opdrachten volbrengen die jou in het kader van de
natuurlijke wetmatigheden, dat wil zeggen: op de frequentie van
deze dichtheid, zijn toebedeeld. Ook als we in dit leven allerlei
problemen en slechte gewoonten hebben, dan nog hebben we meer
dan genoeg deugden meegekregen om de negativiteit in ons
bestaan op te lossen.

Voor de reïncarnatie heb je zelf je zielenplan gekozen met
bepaalde kerntaken die je in dit leven wilt volbrengen. Om dit te laten
slagen, heb je geestelijke gidsen die je terzijde staan.

Ieder mens heeft bovendien een beschermengel, die echter geen
adviserende taak maar eerder een beschermfunctie heeft. En nu leef
je hier als mens met dit zielenplan, waarbij je zowel een fysiek als
een fijnstoffelijk lichaam hebt gekregen. Het zielenplan omvat je
belangrijkste levenstaken opdat je leven hier zin heeft. Weet dat het
zielenplan nooit aspecten bevat die voor de betrokkene niet te
veranderen zijn. Vaardigheden, talenten en deugden helpen je om je



kerntaken te vervullen. Daarom is het zo belangrijk je eigen
vaardigheden en talenten te onderkennen en er gebruik van te
maken.

Aangezien je voor je reïncarnatie de sluier van vergetelheid hebt
gekregen, herinner je je niets meer van je vorige levens. Deze sluier
zorgt ervoor dat eerdere ervaringen van mensen hen niet in de weg
zitten of belasten in het huidige leven. Er zijn tegenwoordig echter
steeds meer mensen die een verruimd bewustzijn hebben, waardoor
ze zich vorige levens herinneren, net als ik.’

De dertienjarige vertelt op opgewekte toon verder: ‘In elke
dimensie gelden andere natuurwetten, en in elke dimensie zijn er
andere levenstaken op te lossen. Alleen op deze manier stijgen we
verder op, op onze weg naar het licht. Als we daarbij een fout
maken, hebben we of in dit leven of in een volgend leven de kans
om die te herstellen. Zo incarneren en sterven we keer op keer.
Tenminste, zo geldt de natuurwet van het sterven in deze aardse
sfeer. In de hogere dimensies bestaat deze vorm van sterven niet
meer.’

Oké, denk ik, ik heb nog wel even tijd nodig om dit te laten
bezinken, maar het klinkt eigenlijk best plausibel.

Christina schetst me een beeld dat ik gemakkelijk kan begrijpen:
‘Mama, je kunt je leven vergelijken met een soort treinreis. In jou
huist je zielenplan waarin precies staat welke grote taken er in dit
leven op je pad komen. Als je het zo bekijkt, is een deel van je lot in
zekere zin voorbestemd. Als de trein op een bepaald station stopt,
ligt daar een taak op je te wachten, een belangrijke levensopdracht
die je hebt te vervullen. Deze uitdaging moet je, als het kan,
constructief oplossen opdat de trein weer door kan en jij je verder
kunt ontwikkelen. Dwaalwegen en omwegen leiden uiteindelijk
eveneens naar het doel, maar ze maken het moeilijker en het duurt
langer voor je je opdracht hebt volbracht.

Zo’n levensopdracht is bijvoorbeeld de dood van een familielid
verwerken of de partner van je leven ontmoeten. Je ziet, het kan
zowel om positieve als negatieve ervaringen gaan. Maar het zijn
allemaal opdrachten die je tijdens je leven niet zelf kunt plannen of
voorkomen, want het staat vast dat ze op je pad komen. Je zou ze
“noodlot” kunnen noemen. Hoe je je levensopdrachten oplost en



hoelang je ermee bezig bent, is iets wat je helemaal zelf bepaalt,
want ieder mens heeft een vrije wil. Het is belangrijk dat je snapt dat
je voor deze incarnatie zelf je lot hebt gekozen. Dit geldt ook voor
het tijdstip van je geboorte en je dood. Wat je tussen de
verschillende “lot-stations” onderneemt, staat en valt met je vrije wil.’

Wordt elke ziel dan steeds weer als aards mens geboren, wil ik
weten. Weer komt Christina snel en competent met een antwoord:
‘Nee. Als een ziel op Aarde alle ervaringen heeft opgedaan, zal ze
niet meer incarneren. Ze kan dan bijvoorbeeld gids zijn voor de
mensen op Aarde. Want als iemand die veel ervaringen heeft
opgedaan in de aardse dimensie een geestelijke gids wordt, is dit
een grote hulp voor de mensen.’

Nu lacht Christina: ‘Weet je, soms zijn deze gidsen echt radeloos
omdat veel mensen steeds weer de verkeerde kant op gaan.’

Nog steeds beschrijft het meisje dit allemaal met zo’n grote
vanzelfsprekendheid en kalmte dat ik geen moment twijfel aan haar
woorden. Glimlachend zegt ze dat ze vaak haast niet kan geloven
hoe wij mensen functioneren: ‘Mama, stel je voor: er zijn zielen die
ontelbaar veel incarnaties met dezelfde ervaringen nodig hebben
voor ze eindelijk verder komen. Sommige blijven letterlijk plakken
aan dezelfde opdrachten en draaien in kringetjes rond. Uiteraard zijn
er altijd mensen die binnen één incarnatie in de derde dimensie alle
leerprocessen doorleven, zoals Jezus Christus.’

Dit alles zet me aan het denken. Het ‘recept’ zit ’m in het
onderkennen welke weg we kiezen, wat we besluiten te gaan doen.
We leren van fouten, waardoor we de volgende keer een
constructievere richting in te slaan. Gemakzucht, passiviteit en
onwetendheid staan gelijk aan stilstand en brengen de mens niet
verder in zijn leven. Dit inzicht motiveert me om mijn huidige leven
zo positief mogelijk vorm te geven en om zoveel als het kan van mijn
ervaringen te leren. Want om later steeds weer met dezelfde
levensopdrachten geconfronteerd te worden, wil ik mezelf graag
besparen. Ik besluit voortaan de situaties in mijn leven niet langer als
positief of negatief te bestempelen, maar ze simpelweg als
ervaringen en leermogelijkheden te aanvaarden, wat beslist
gemakkelijker gezegd dan gedaan is.

‘Wat gebeurt er precies als we doodgaan?’ is mijn volgende vraag.



Christina antwoordt: ‘Na de dood komt de ziel in een onstoffelijke
sfeer en wordt daar liefdevol opgevangen – ongeacht hoe goed of
hoe slecht ze zich als mens heeft gedragen. Door de dood krijgen
alle mensen de kans een hoger bewustzijn te verkrijgen en hun
fouten in te zien. In de eerste dagen na het overlijden kijken de pas
overledenen uitgebreid naar hun eigen levensfilm. Veertig jaar leven
komt overeen met ongeveer drie dagen film. Het is dus niet God die
over ons oordeelt, we kunnen zelf onze fouten onderkennen en
besluiten ze recht te zetten. De meeste zielen hebben dan een
sterke behoefte en drive om in een volgend leven alles beter te
doen. Sommige komen in dit tussenleven tot het inzicht dat we allen
goddelijke wezens zijn en nemen zich voor in het volgende
mensenleven vooral deze aspecten te ontplooien. Uiteindelijk kiezen
we vroeg of laat zelf weer onze volgende incarnatie.’

Over het onderwerp ‘noodlot’ heb ik toch nog een paar kritische
vragen voor Christina: ‘Als iemand overlijdt door een ongeluk of
ziekte, kan ik ergens nog begrijpen dat deze ziel zo’n lot voor
zichzelf heeft gekozen. Maar als de overleden persoon bijvoorbeeld
kleine kinderen achterlaat, kan ik dat moeilijk vatten. Want de dood
treft dan niet alleen de persoon zelf maar ook de omgeving. Hoe kun
je zo’n lot verklaren?’

Wederom zit Christina niet verlegen om een antwoord en ik voel
heel goed aan dat de dood voor haar niets ergs of definitiefs
betekent: ‘In dat geval hebben alle getroffen zielen deze weg bewust
voor hun incarnatie gekozen, ook de kinderen. Zo’n gebeurtenis
staat in het zielenplan van alle betrokkenen en ze hebben dit bewust
zo gekozen omdat ze deze ervaring nodig hebben om op hun weg
naar het licht verder te komen. Natuurlijk zijn de perspectieven van
de overledene en zijn omgeving verschillend. Toch heeft de totale
omgeving, inclusief de kinderen, bewust deze familie uitgezocht om
samen deze ervaring op te doen, die past bij wat zij willen oplossen.
De omgeving leert je los te laten, daarbij krijg je de nodige kracht en
ondersteuning.

Het klinkt misschien hard, maar een zware slag van het noodlot
gaat uiteindelijk over in een rijke ervaring en dat geldt voor alle
betrokkenen – voor zover het hun lukt dit lot te accepteren.’



Ook dit klinkt plausibel. Ik ben benieuwd wat mijn dochter me nog
meer kan leren.

Ze vertelt verder: ‘De mens is onderworpen aan de
reïncarnatiecyclus. Tot nu toe kon een ziel zich alleen ontwikkelen
door geboren te worden, ervaringen op te doen en weer te sterven.
Na de fysieke dood keerde ze weer terug naar de onstoffelijke sferen
en van daaruit begon de cyclus opnieuw.’ Christina noemt terloops
dat we tegenwoordig in een bijzondere tijd leven en dat de
reïncarnatieregels zoals we die tot nu toe kennen misschien al heel
gauw niet meer gelden. Ik heb geen idee wat ze hiermee bedoeld.

Verder: ‘Uiteindelijk streeft elke ziel naar het goede, gericht op het
licht. In de derde dimensie hebben zielen de ook mogelijkheid om
een destructieve afslag te nemen. Alle mensen hebben een vrije wil
en moeten voortdurend kiezen tussen constructieve dan wel
destructieve mogelijkheden. Zo ontstaan verkeerde beslissingen en
dader- en slachtofferrollen. Bijna alle mensen hebben – in eerdere
levens, maar ook in het huidige leven – zowel de dader- als de
slachtofferrol gespeeld.

Ieder mens is een goddelijk wezen. Het is belangrijk dat je hier
goed van doordrongen bent. Ieder mens bevindt zich in een andere
fase van ontwikkeling. Maar iedereen die zich in de aardse dimensie
bevindt, heeft min of meer dezelfde opdracht te doorleven en te
volbrengen, ieder op zijn eigen manier, min of meer hetzelfde lot. Als
mensen voor de negatieve weg kiezen, zitten ze niet meer op hun
zielenplanroute, maar hebben ze een afslag genomen. Door van de
route af te wijken voelen ze zich ongelukkig, want ze werken de wil
van de ziel tegen. Het is echt niet het doel van iemand om een foute
afslag te nemen, want dit is altijd een bewuste of onbewuste keuze
gebaseerd op het negatieve; meestal gebeurt het zonder dat ze in
de gaten hebben dat ze verkeerd zitten.

Daarom moet je de misstappen van anderen niet veroordelen
maar als een fout zien. Tegelijkertijd moet je voorkomen dat je met
zo’n fout gaat resoneren, want dan voed je de verkeerde dingen van
de ander ook nog met negatieve energie zoals angst, veroordeling,
haat of zelfs tegenslagen. Sterker nog, vergeven werkt veel beter.
Dat helpt beide partijen om verder te komen.



De mens is geboren om gelukkig te zijn, maar je bent zelf
verantwoordelijk voor je geluk.’

Opnieuw ben ik onder de indruk hoe dit meisje van dertien zich
opstelt tegenover de actuele uitdagingen van de mensheid. Ik vraag
me af: hoe kun je zelf aanvoelen of je volgens je zielenplan leeft of
ergens een verkeerde afslag hebt genomen die je zowel persoonlijk
als collectief niet verder brengt? Ik heb sterk het gevoel dat onze
eigen innerlijke tevredenheid een goede maatstaf is: als je
vanbinnen echt tevreden met jezelf bent, als denken, voelen en
handelen in harmonie zijn, als je met jezelf en je omgeving in
harmonie leeft, verwerkelijk je je zielenplan.

Ik vraag me nog meer af: ben ik als moeder van Christina op de
goede weg? Ik denk het wel, want Christina zou me al lang op
subtiele wijze hebben laten merken dat ik te veel verkeerd gedrag
vertoon. Hoe zat het bijvoorbeeld alweer met mijn topsport?

Was dit oprechte belangstelling en uitdaging of een egotrip? Was
dit zo bedoeld volgens mijn zielenplan?

Ook hierin is Christina heel stellig: ‘Je hebt een talent gekregen en
je hebt dit aangewend voor de sport om een reeks ervaringen op te
doen, zowel positieve als negatieve. Bovendien heb je via de sport
stress afgebouwd en zo voorkomen dat je nieuw belastend karma
opbouwt.’

Oké, dit klinkt overtuigend. Hoewel karma tot nu toe geen
onderwerp van gesprek is geweest, weet ik er wel iets van. Ik ben
nog steeds stomverbaasd over de inzichten van mijn dochter en
langzamerhand worden me enkele dingen uit haar kindertijd
duidelijk.

Mario, die het laatste stukje van het gesprek heeft meegekregen,
heeft nu een vraag voor zijn zus: ‘Als mijn haas Huppel doodgaat,
komt hij dan ook in de wereld van de doden?’

Huppel is een buitengewoon dier dat net zo aanhalig is als een
poes. Met zijn zes jaar zal hij binnenkort wel naar de hazenhemel
gaan. Of toch niet, als ik hoor wat Christina invoelend uitlegt: ‘Ja,
Huppel komt eveneens in de onstoffelijke wereld. Ook hij heeft een
ziel en ik ga hem daar zeker zien na zijn dood. In principe neem ik
de zielen daar precies zo waar als in hun laatste incarnatie, want op
die manier zijn ze herkenbaar. Als iemand bijvoorbeeld in een



rolstoel zat, zie ik deze persoon na zijn dood nog steeds in een
rolstoel, zodat ik hem kan herkennen. In werkelijkheid zit hij
natuurlijk allang niet meer in een rolstoel.’

Mario is blij met dit antwoord. Hij voelt zich gerustgesteld en gaat
weer verder met zijn bezigheden, die meestal twee of meer wielen
hebben. Mario vindt het hiernamaals op dat moment nog niet zo
spannend – wat begrijpelijk is voor een jongen van elf.

Als Mario weer met zijn eigen dingen bezig is, komt Christina terug
op de vraag over God. Ze zegt: ‘Om God vanuit het menselijk
perspectief te verpersoonlijken en hem met woorden uit de
menselijke taal te kleineren, is arrogant.

De meeste mensen proberen een voorstelling van hem te maken,
maar met de woorden en beelden van hun driedimensionale niveau
doen ze hem beslist tekort. Ze kunnen veel beter proberen hun
eigen bewustzijn te verruimen en zo zijn kant op te bewegen. Dan
zouden we God tenminste een klein beetje erkennen op een niet-
materiële manier. Wij kunnen God in een grootsere vorm beleven en
ervaren. Met een verruimd bewustzijn ontwikkelen we eveneens een
verruimde waarneming van de realiteit.’

Dit gesprek over zielen en zielenplannen hadden we op 24
februari 2015. In de dagen daarna hebben we nog meer van deze
spannende en opwindende gesprekken, waarbij vooral Christina’s
waardering voor de hele schepping en alle rondom haar heen
reizende zielen opvalt. Wat me nog niet helemaal helder is, is
waarom Christina over deze gaven beschikt. Waar komt dit
verruimde bewustzijn vandaan en wat moet ze hier precies mee
doen op haar levenspad?

Begin maart legt Christina uit: ‘Weet je, mama, al sinds mijn
geboorte heb ik heel hoge trilling vergeleken met de huidige
mensheid. Dit hoge energieniveau maakt dat ik een verruimd
bewustzijn en een verruimde waarneming heb. Zodoende openen
zich bij mij fijnstoffelijke kanalen die al vanaf mijn geboorte
beschikbaar zijn, waardoor ik constant ben verbonden met andere
sferen. Want wat jij waarneemt als jouw realiteit, is in feite maar een
fractie van de ware realiteit.’

Bij Christina is haar verruimde bewustzijn te zien als een fijne
lichtstraal die zich boven haar hoofd hemelwaarts uitstrekt. Omdat



alleen helderziende mensen die kunnen zien, is hij voor mij met mijn
driedimensionale waarneming niet zichtbaar.

Maar zowel de astrologe in 2002 als Mario heeft deze fijne zuil van
licht gezien, dat is de reden dat Mario zijn zus als heilige zag. En hij
is lang niet de enige. Steeds weer zijn er mensen die bij Christina
deze energiestraal kunnen zien of aanvoelen en er iets over zeggen.

Ik herinner me nog een voorval van lang geleden. Christina was
ongeveer twee jaar toen een onbekende vrouw uit een ander dorp
ons voorbijliep en zei: ‘Dit meisje zal ooit een heilige zijn.’ Van zulke
uitspraken snapte ik niets en eerlijk gezegd heb ik er ook niet echt
veel over nagedacht. Voor mij was Christina gewoon een kind als
ieder ander. Maar kennelijk waren er mensen die haar lichtstraal
konden zien toen ze nog heel jong was en gaven hier hun
persoonlijke draai aan.

Ik vraag me af, en stel de vraag daarna aan Christina, waarom ze
me niet twee of vier jaar eerder over haar verruimde waarneming
heeft verteld. Ze lacht en antwoordt: ‘Eerlijk gezegd weet ik dat zelf
niet. Ik vind het zelf ook vreemd dat ik je dit nu pas vertel. Misschien
omdat nu gewoon het juiste moment is.’

Ik vind het best. Er zal vast een goede reden voor zijn waarom de
bijna veertienjarige uitgerekend nu, begin 2015, over haar gaven
begint te praten en haar ware wezen laat zien. Het lijkt erop dat het
geleidelijk aan tijd wordt dat ze haar levenstaken aanpakt en haar
bestemming volgt.



10
Kritische analyse van de huidige
tijd
 
Het is half maart 2015. Geïnspireerd door de wonderbaarlijke
ontwikkeling van Christina, denk ik veel na over de huidige tijd, over
de problemen waar de wereld mee worstelt en over mogelijke
oplossingen hiervoor.

Naast het feit dat met name marktgerelateerde en financieel-
economische overwegingen de totale politiek en wetenschap van
onze tijd beheersen, valt me op dat ook veel van onze persoonlijke
levensgebieden gevormd zijn en overlapt worden door het
materialistische en kapitalistische denken. Dit beperkt ons als
individuen enorm in onze persoonlijke vrijheid en ontplooiing.

In de moderne maatschappij worden we niet aangemoedigd om
ons eigen leven te leiden en ons zielenplan te vervullen, maar in
feite alleen maar klaargestoomd om geld te verdienen en uit te
geven om zo een destructief economisch systeem in stand te
houden. Ook ons schoolsysteem, dat grotendeels nog uit de
negentiende eeuw stamt, voedt ons eerder op tot goed
functionerende marionetten dan tot zelf verantwoordelijke en
zelfbepalende individuen. Zodoende weet een groot deel van de
mensheid vandaag de dag niet meer dat we niet enkel een
biologisch lichaam zijn, maar ook een ziel, een geestelijke
lichtwezen dat een fysiek en psychisch lichaam bewoont. Ook ik had
hier tot nu toe geen enkel idee van.

Vroeger heb ik me wel vaak afgevraagd waarom veel jonge
kinderen nog zo zorgeloos vol levensvreugde, spontaniteit,
nieuwsgierigheid en enthousiasme zijn, terwijl hiervan in de
bovenbouw niet zoveel meer over is. Baby’s en jonge kinderen leven
– mits ze een liefdevolle omgeving hebben – in een gelukkige eigen



wereld in harmonie met lichaam, geest en ziel. Christina vertelde me
dat veel van hen in staat zijn talloze andere realiteitssferen te zien
en dat voor hen alles nog mogelijk is in het leven. Kleine kinderen
laten bijvoorbeeld een indrukwekkende veerkracht zien als ze
ingewikkelde bewegingsmechanismen aanleren; ze zijn creatief en
spontaan en staan voortdurend in de leergierige modus van
learning by doing. Er is geen kind van onder de drie dat
alleen maar stil en droevig in een hoekje zit. Zodra het zelfstandig
kan lopen, is het voortdurend bezig de wereld te ontdekken en het
voelt zelf prima aan wanneer het moe is en moet slapen. Het heeft
op een onbewuste en natuurlijke manier contact met zijn innerlijke
intelligentie die het in zijn ontwikkeling liefdevol aanstuurt.

Het voelt zich aangetrokken tot natuurlijke geneugtes zoals
moedermelk; een baby taalt nog niet naar alcohol of koffie. Ook is er
nog voldoende ruimte voor spontane emoties, voordat er later een
pantser van conventies, angsten en schuldgevoel om het hart wordt
gelegd.

Door het huidige systeem van school en opvoeding, de agressieve
consumptiecultuur, de massamedia en last but not least de
inperkende religieuze systemen worden kinderen doelgericht
gemanipuleerd en geconditioneerd. Zo dringt men ze via vaste
concepten, ideologieën en geloofspatronen het overheersende
wereld- en mensbeeld op. Deze ‘fijnstoffelijke’ software wordt stevig
in de hardware van de hersens opgeslagen. Dit heeft enorme
invloed op de waarneming, de zienswijze en het gedrag van
volwassenen. Helaas heeft deze software zeer veel gebreken en is
bovendien destructief en schadelijk gebleken. De conditionering en
normering van de volgende generatie beginnen dus als die naar
school gaat. In plaats van hun innerlijke intelligentie (hun natuurlijke
‘highware’) te volgen leren kinderen en jongeren onbewust zich aan
een gekunsteld ego en een door derden bepaald programma aan te
passen.

Een beproefde methode daarbij is een uitgekiend systeem van lof
en berisping oftewel straf en beloning. Baby’s zijn er nog niet op
gericht dat ze lof en erkenning krijgen. Ze willen alleen maar spelen,
beleven en leren, ze willen lachen, spontaan zijn en dat er van ze
gehouden wordt. Ze leven nog vrolijk en onbekommerd volgens hun



zielenplan, hun hogere natuurlijke reisplan. Met geld en
prestigeobjecten kun je ze niet echt blij maken, wel met dieren en
planten, met andere kinderen en met de vrije natuur. Als een kind
met water, zand en stenen mag spelen, kan het urenlang in zijn spel
opgaan. Jonge kinderen zijn in staat om heel veel te leren
simpelweg door vrij te spelen, zonder dwang en drang, zonder
bevelen en dreigementen. Ze leven nog conform hun lichtvolle,
positieve zielenenergie, en hun levensvreugde, luchtigheid en
onbezorgdheid zijn nog niet verdrongen door berekenend gedrag en
destructiviteit.

Vergeleken met jonge kinderen staan jongeren er tegenwoordig
vaak verloren en haast identiteitsloos bij, omdat ze in de bepalende
jaren gedwongen werden de toegang tot hun natuurlijke highware te
onderdrukken. Het ego met zijn eenzijdig rationele verstand
domineert en richt zich naar de voorgeschreven normen en waarden
die in de maatschappij gelden, en niet naar het eigen innerlijke
potentieel. Zo bepaalt vooral voorgeprogrammeerde, onnatuurlijke
software het denken, voelen, spreken en handelen van de jongere,
terwijl de intuïtieve intelligentie ongebruikt blijft. Gevolg is vaak grote
angst en twijfel, niet constructief kunnen handelen en geen idee
hebben wat ze met hun leven aan moeten.

Net zo verloren, onecht en identiteitsloos zijn tegenwoordig de
meeste wereldleiders en de topmensen in het bedrijfsleven. De
leidinggevende functies in de politiek, defensie, onderzoek en
wetenschap, financiële wereld en economie, de media, sport en
religieuze instituten worden bekleed door mensen bij wie het
gekunstelde ego en de materialistische denk- en
handelingsstructuren domineren. Een helder bewustzijn over
zielenplannen of over hogere kosmische natuurwetten zul je daar
tevergeefs zoeken. Het is dus niet verwonderlijk dat de mensheid in
alle geledingen van de samenleving radeloos tegenover haar zelf
gecreëerde puinhoop staat en machteloos lijkt hoe ze dit moet
oplossen. Want met haar huidige software kunnen de problemen niet
worden opgelost. Wat zou helpen, is een nieuwe, holistische en
opbouwende visie gebaseerd op de natuurlijke innerlijke intelligentie.
Wat zou helpen, zijn een radicale verandering en verruiming van het
bewustzijn van ieder individu, vooral van diegenen die een sociale



verantwoordelijkheid hebben tegenover anderen. Christina
benadrukt steeds weer dat het vermogen tot zo’n radicale innerlijke
omwenteling in elke ziel aanwezig is.

Uit onwetendheid over hun ware, geestelijke vermogen stellen
veel jonge mensen zich tevreden met oppervlakkige afleidingen –
zoals sociale en andere media, verdovende middelen en
adrenalinekicks. Zo wordt het steeds moeilijker voor hen om de
bewuste connectie met hun innerlijk, ziel en zielenplan te vinden.
Samen met de aangemeten identiteit via een gekunsteld ego werkt
dit vermaak een verder gevoel van stuurloosheid in de hand. Deze
overdaad aan prikkels gaat bovendien vaak samen met ongezonde
eetgewoonten en een zorgwekkend gebrek aan lichaamsbeweging,
wat in veel gevallen niet alleen tot fysieke welvaartsziektes leidt,
maar ook tot allerlei psychische kwalen.

Voor jonge mensen zoals Christina is het volledig helder dat ze
niet op deze planeet zijn gekomen om zich alleen maar via een
aangemeten opgelegd ego te definiëren of om in een ziekmakende
ratrace allerlei vertier of materiële goederen na te jagen. Doordat ze
duidelijk weten wat hun persoonlijke bestemming is, lukt het ze om
zich niet te laten beïnvloeden door de alom heersende
ontevredenheid, overbelasting, slachtofferrollen en afhankelijkheids-
en verslavingsproblemen; ook een burn-out en depressie hebben op
hen geen vat. Jongen mensen zoals Christina weten dat ze met een
heel ander doel op deze wereld zijn. Ze zijn hier om verder te leren
en hun zelfkennis te vergroten, om hun ziel te laten groeien en
andere mensen te helpen die eveneens voor de weg van bewuste
innerlijke ontwikkeling hebben gekozen.

Christina benadrukt graag dat er voor ieder mens, en in het
bijzonder voor iedere jongere, altijd voldoende alternatieven zijn en
dat het in onze macht ligt, zelfs onze verantwoordelijkheid is, om zelf
te bepalen waar we ons bewustzijn op richten en in welke ‘systemen’
we onze energie stoppen. We hebben op elk moment de keuze voor
welk wereld- en mensbeeld we gaan; we hebben de keuze hoe we
met onszelf, onze sociale omgeving en ons milieu omgaan; we
hebben de keuze wat voor werk en welke hobby’s we willen doen en
of we tegen de heersende omstandigheden ‘ja’ of’nee’ zeggen.



Een nieuwe generatie kinderen en jongeren leeft nu al duidelijk
bewuster dan hun ouders en doorziet het gekunstelde systeem. Ze
nemen duidelijk stelling tegen de destructiviteit door hun lichtvolle
zielenkracht en een diepe, authentieke vorm van rust. Omdat ik dit
weet, zie ik met vertrouwen de omwenteling tegemoet.

Wat me altijd al heeft gefascineerd, zijn de subtiele handelswijzen
van mensen. Door verschillende belevenissen en ervaringen
ontwikkelt ieder van ons persoonlijke gedragspatronen, wat maakt
dat mensen in eenzelfde situatie heel verschillend kunnen reageren.
Deze patronen zijn doorgaans onbewust en beginnen zich na
bepaalde tijd ook in het fysieke lichaam te manifesteren. Je ziet ze in
verschillende delen van het lichaam, zoals in het gezicht
(steekwoorden: psycho- fysiognomie en patho-fysiognomie) of in de
lichaamshouding, en later kunnen ze zich – als het om destructieve
patronen gaat – manifesteren in de vorm van klachten of ziektes.

Deze subtiele patronen horen, zo legt Christina me uit, niet bij de
biologisch noodzakelijke basisuitrusting van de mens (hardware),
maar zijn het gevolg van een bepaalde programmering (software).
Met de kracht van de vrije wil hebben wij als mondige mensen
steeds weer de mogelijkheid om onze eigen programmering te
kiezen en te veranderen. Als je zelf ouder van kinderen bent, geldt
deze verantwoordelijkheid ook voor de programmering van je
kinderen.

In de diepte- en ontwikkelingspsychologie weet men tegenwoordig
dat basisvertrouwen al in het eerste levensjaar wordt ontwikkeld.
Een baby weet of hij zijn omgeving kan vertrouwen of niet omdat hij
intuïtief in staat is meer frequenties (zoals aura’s) waar te nemen. De
ouders zorgen niet alleen voor de fysiologische basisbehoeften –
denk aan voeding, geborgenheid, bescherming en zorg – maar
brengen onbewust ook hun eigen visie, waardeoordelen, angsten,
twijfels, onzekerheden, dromen, hoop, verwachtingen, hoge eisen en
minderwaardigheidscomplexen over op de volgende generatie.

Wat mezelf aangaat, ik had al heel snel in de gaten dat ik – mocht
mijn kinderwens ooit in vervulling gaan – mijn kinderen niet alleen
structuur en discipline zou bieden, maar daarnaast heel veel vrijheid
buiten in de natuur, waar ze zich zonder voortdurend toezicht vrij
kunnen ontplooien. Immers, niet alleen verwaarlozing maakt dat de



eigen persoonlijkheid zich niet op een gezonde manier kan
ontwikkelen, het tegendeel is net zo waar: overbelasting
(steekwoord: helikopterouders).

Als ouders sta je dus voor de uitdaging om voor ieder kind een
zinvolle, individuele balans te vinden tussen enerzijds zich in vrijheid
kunnen ontplooien en anderzijds grenzen stellen.

Dit gaat ons het best af als we in ons eigen leven eveneens die
balans hebben gevonden, als we geleerd hebben naar onze eigen
intelligentie te luisteren, de ‘gebruiksaanwijzing’ voor ons eigen leven
kennen en onze bestemming volgen. Dan zal het geen moeite
kosten om de gebruiksaanwijzing van onze kinderen goed te lezen
en precies dat van hen te vragen wat ze aankunnen.

Als ouder moet je je oren niet naar de maatschappelijke dwang
laten hangen en je kinderen zo opvoeden dat ze als keurige burgers
soepel in de maatschappelijke en economische radertjes passen.
Ook al leven we in een prestatiemaatschappij en willen we voor onze
kinderen uiteraard alleen maar het beste, toch zijn we niet verplicht
om kritiekloos welke van buitenaf bepaalde programmering dan ook
over te nemen en door te geven. Het is veel belangrijker dat we ons
eerst afvragen: wat is voor dit kind nu echt het beste? Welk
levenspad zal dit unieke kind echt voldoening geven en gelukkig
maken?

Het huidige systeem is zo geconstrueerd dat we pas opvallen en
erkenning krijgen als we ‘succesvol’ zijn in iets wat het systeem heeft
bedacht. Dit begint al op school met het krijgen van cijfers en zet
zich door in de vorm van examens en titels, met als doel een zo
goed mogelijke baan en een zo hoog mogelijk inkomen. Wordt de
‘waarde’ van een mens dan echt alleen maar bepaald door zichtbare
functionaliteit en salaris?

Christina is hier heel duidelijk over: nee! Immers, al deze
typeringen en patronen stroken niet met de natuurlijke
basisuitrusting van de mensen. Ze zijn veranderbare ‘software’. En
juist omdat ze veranderbaar zijn, kunnen we onze eigen software en
die van onze kinderen op elk moment constructief herprogrammeren
en in overeenstemming brengen met het persoonlijke zielenplan
voor zover we ons hiervan bewust zijn. Want de werkelijke waarde
van een mens komt pas tot ontplooiing als hij zijn hogere



bestemming heeft gevonden en met lichaam, geest en ziel zijn
eigen, individuele plaats in het grote geheel inneemt. Ieder van ons
heeft zich in zijn huidige menselijke incarnatie een van tevoren
bepaalde rol uitgezocht en als je deze rol vervult, worden oprecht
innerlijk enthousiasme en constructief succes mogelijk.

Wie op zoek naar zichzelf alleen maar erkenning van buitenaf
zoekt, zal vroeg of laat teleurgesteld worden. Maar wie leert om naar
zijn eigen stem te luisteren, zal niet alleen vinden wat hij zoekt, maar
voorkomt door deze natuurlijke, gezonde zelfbescherming ook
overbelasting en lijdzaamheid. Acties ingegeven door de eigen
innerlijke intelligentie zijn altijd constructief, dat wil zeggen: ze
berokkenen niemand schade en leveren altijd iets positiefs op. Deze
van binnenuit geïnspireerde handelingen tref je van oudsher vooral
aan in de vrije beroepen, waarin de strikte regels van de wetenschap
niet of zeer beperkt spelen, bijvoorbeeld in de muziek, kunst,
filosofie, literatuur en sport, maar ook in alternatieve geneeskunde.

Een grote uitdaging van deze tijd van verandering zal vooral
bestaan uit het integreren en vergroten van deze zelfde vrijheid en
intuïtieve vaardigheid in het wetenschappelijk onderzoek, de
techniek, economie en politiek. Juist op deze terreinen kun je
baanbrekende nieuwe inzichten en successen behalen als de
verantwoordelijke personen de beperkende concepten van het
eenzijdig rationele verstand van zich afschudden en zich openstellen
voor hogere kennisbronnen. De enkele hoogbegaafde die nu al in
deze kringen rondloopt, voelt zich in deze starre universitaire
structuren vaak aan handen en voeten gebonden door de
academische monocultuur waarin de vrije ontplooiing van de geest
en het aanvaarden van hogerdimensionale kennis nog niet gewenst
zijn.

Hierover vertelt Christina: ‘De mensen van nu zijn geneigd zich
door aangeleerde kennis en gekunstelde ideeën te laten leiden. Hoe
beter iemand is opgeleid, hoe rationeler hij zijn beslissingen maakt.
Hij laat zich veel te vaak door het verstand domineren in plaats van
simpelweg op zijn intuïtie te vertrouwen en zijn innerlijke stem te
volgen.’

Ik kan dit uit eigen ervaring beamen. Op school heb ik zeker een
paar belangrijke basisdingen geleerd om later goed in ons systeem



te kunnen meedraaien. Echter, toen ik zestien was, heb ik tijdens
mijn stage in het verzorgingstehuis in Tessin zonder school en
zonder leraren een nieuwe taal geleerd, en doordat ik zo graag in de
vrije natuur rondliep, heb ik mijn sluimerende talent voor hardlopen
ontdekt, dat ik daarna zelf verder heb ontwikkeld. Niet door sturing
van buitenaf, maar vooral doordat ik dit innerlijke talent heb gevolgd,
ben ik later Zwitsers kampioen geworden. Ook had ik geen anderen
nodig om te weten hoe ik een bedrijf moest runnen, kinderen moest
opvoeden, met mensen en de natuur of zinvol met het leven en de
dood moest omgaan. Dit leerde ik door het principe learning by
doing en doordat ik oprecht probeerde om mijn innerlijke stem te
volgen.

Anderen kunnen ons deze innerlijke scholing en leerprocessen
niet afnemen, maar ons er hoogstens bij begeleiden en
ondersteunen. Als we er voor openstaan, zal het lot zulke helpers en
begeleiders op ons pad brengen. Zodra we heel bewust niet enkel
de weg van de vermeende minste weerstand kiezen en onze actuele
leerprocessen niet uit de weg gaan, maar ze juist toelaten en er
verantwoordelijkheid voor nemen, verandert je blikveld. We zien dan
alles wat in ons leven gebeurt als een ervaring, waardoor we kunnen
groeien. Kiezen we daarentegen niet voor deze eigen
verantwoordelijkheid, dan zullen veel van onze leeropdrachten keer
op keer mislukken en krijgen we ze opnieuw op ons bord. Alles
wordt bepaald door onze vrije wil en we hebben elk moment de
keuze hoe we ons bestaan vorm willen geven.

Intussen zijn veel mensen serieus op zoek naar de werkelijke zin
van hun leven, naar innerlijke helderheid, naar onthaasten, naar
eenvoud en vrijheid in hun bestaan. Veel mensen zijn bezig hun
levensomstandigheden, persoonlijke gedragspatronen en drijfveren
maar ook de huidige maatschappelijke structuren kritisch onder de
loep te nemen. Sommigen komen tot het inzicht dat er vaak
intensieve en langdurige processen nodig zijn om innerlijk ingesleten
gedrag en conflictueuze patronen onder ogen te zien, te veranderen
en los te laten. Het is geen sinecure je eigen gevoels- en
denkpatronen te veranderen, maar beslist de moeite waard. Hier is



geduld voor nodig – een deugd die eveneens niet veel gevraagd
wordt in het huidige schoolsysteem.

Christina’s uitspraken geven vertrouwen: ‘Ieder mens is een
goddelijk wezen en alle zielen zijn in principe gericht op het licht en
niet op de afgrond. Dus is het in eerste instantie belangrijk je eigen
innerlijke “afgronden” en misstappen te onderkennen, ze tot op de
bodem te onderzoeken en te veranderen – als het kan het liefst nog
in dit huidige leven.’

Als je destructieve innerlijke patronen vasthoudt die niet
overeenkomen met je zielenplan en je op je levenspad blokkeren,
kan dat tot psychische en fysieke ziektes leiden. Hoe groter de
discrepantie tussen zielenplan en handelen, hoe groter de innerlijke
onrust. Ons lichaam kan dit lange tijd uit eigen kracht compenseren,
maar er komt een moment waarop je klachten krijgt.

Veranderingsprocessen zijn niet altijd gemakkelijk voor het ego,
maar leiden altijd tot een ongelooflijke bevrijding en tevredenheid. Er
ontstaan een lichtheid en kalmte die het leven waardevoller en
succesvoller maken.

Door zelf verantwoordelijkheid te nemen en je niet door
programmeringen van buitenaf te laten sturen, kun je zelfs in de
huidige turbulente tijd gelukkig en tevreden leven – daar is Christina
het voorbeeld van. Het oppervlakkige, naar buiten gerichte bestaan
daarentegen leidt nooit tot een bevredigend leven.

Door Christina’s uitleg is voor mij de betekenis van de drie
begrippen ‘lichaam’, ‘geest’ en ‘ziel’ duidelijker geworden. Ik neem
me voor deze drie ‘werktuigen’ nog beter en op de juiste manier te
leren toepassen, wat elke dag opnieuw een grote uitdaging voor me
is, maar het ziet er veelbelovend uit.

De wonderlijke ontwikkeling van Christina daagt me steeds weer
op een aangename manier uit tot een bewuste innerlijke
ontwikkeling. Ik zie steeds duidelijker dat het werkelijke potentieel
van de mens in het geestelijke zit, maar dat dit steeds in
wisselwerking staat met het lichaam. Aangezien geest en ziel niet
zichtbaar zijn, worden beide componenten in de moderne
wetenschap buiten beschouwing gelaten, die zich vervolgens
beperkt tot enkel het onderzoeken van het fysieke. Dit geldt ook voor



de westerse geneeskunde en de klassieke psychologie (behalve
misschien de humanistische en transpersoonlijke psychologie).

Als we innerlijk uit balans zijn, hebben we voldoende rust nodig
om te achterhalen hoe dit komt, en in het gunstigste geval komen we
daarbij tot het inzicht dat er structurele aanpassingen en
veranderingen in het leven moeten plaatsvinden. Keer op keer
krijgen we aanwijzingen die we echter niet altijd meteen als zodanig
herkennen. Zo kunnen ongemakken tot fysieke oftewel
psychosomatische klachten leiden, zoals het klassieke voorbeeld
van chronische hoofdpijn, rugpijn en andere kwalen. Zo zijn er
ziektebeelden die een psychosomatische oorzaak hebben en dus
hun oorsprong in het lichaam hebben, wat weer gevolgen heeft op
fijnstoffelijk, geestelijk niveau. Andere tekens die ons uitnodigen om
naar binnen te kijken en jezelf vragen te stellen, zijn plotselinge
ongelukken, het ‘noodlot’ dat toeslaat of vermeende ‘toevallige’
ontmoetingen met mensen die ons oproepen keuzes te maken, een
andere richting op te gaan en leerprocessen te leren zien en
herkennen.

Het gebrek aan flexibiliteit om iets te veranderen aan je eigen
levensomstandigheden is vaak het grootste probleem. Dit komt
vooral door de innerlijke softwareprogramma’s die ons naar een
beperkte denkwijze en vermeende uitzichtloosheid leiden.

Er zijn moed en kracht voor nodig om uit dit hamsterwiel van
onwetendheid en stilstand te breken, om traditionele denk- en
gedragspatronen te doorbreken, vertrouwde comfortzones of zelfs
gouden kooien te verlaten en vastbesloten aan iets nieuws te
beginnen. Maar als we deze moed en vastbeslotenheid kunnen
opbrengen, zullen we beloond worden met een sterk gevoel dat we
het juiste doen.

Maar zelfs voor de moedigen en creatievelingen is er niet meteen
garantie voor succes. Dat is me zowel in de wedstrijdsport als op
andere levensgebieden wel duidelijk geworden. Toch verandert er
altijd iets, ongeacht het verloop – je komt tot nieuwe inzichten,
nieuwe perspectieven, nieuwe wegen om je bestemming te vinden
en je constructief in te zetten. Sommigen hebben baat bij een
langere time-out om afstand te nemen van hun dagelijkse gang van
zaken, om zonder de vaste structuur van de agenda en weg van de



gouden kooi eerst maar eens tot rust te komen. Als deze rust er is,
worden we op een heilzame manier met onszelf geconfronteerd.
Dan krijgt de ziel eindelijk weer een stem die niet wordt overstemd
door van buitenaf aangeleerde programmeringen.

Later licht Christina nog toe: ‘Iemands waarnemingen zijn meestal
overdekt door het verleden. Vaak ziet iemand alleen maar een
projectie van zijn herinneringen en is de geest vertroebeld doordat
hij altijd in het verleden blijft hangen. Zo kun je geen nieuwe visie
opbouwen. Elke negatieve herinnering is als een steen in een muur
die verhindert dat de mensen hun visie vervullen. Daarom:
verzoen je met je verleden, stel jezelf doelen voor
de toekomst en leef in het nu, want in het hier en
nu ligt alle kracht!’

Een ander recept om het leven positief en constructief tegemoet te
treden, luidt als volgt: wijsheid en leren onderscheiden welke zaken
je zelf kunt veranderen en welke je simpelweg moet leren
accepteren omdat je er geen invloed op hebt en ze nu eenmaal zijn
zoals ze zijn. Al zijn de opdrachten nog zo moeilijk, met behulp van
dit onderscheidend vermogen heb je goede kansen om met jezelf in
het reine te komen en je eigen denken en doen in balans te brengen.
Wat ik van mijn talloze ervaringen heb geleerd, is dat in een
moeilijke levenssituatie het vaak alleen maar een kwestie van je
eigen instelling is of je eraan onderdoor gaat of er juist door groeit.

Als je de situatie probeert te omzeilen, bereik je meestal niet veel
meer dan dat het probleem je vroeg of laat weer inhaalt.

Wie zowel de zon- als de schaduwkant van het leven positief wil
blijven benaderen, ontkomt er niet aan een grondige blik naar binnen
te werpen. Ook ik leer elke dag door Christina om achterhaalde
zienswijzen en gedragspatronen los te laten, om onbevangener te
leven en niet voortdurend iets aan te merken te hebben op andere
mensen – in de wetenschap dat ieder mens hier is om zijn
opdrachten te onderkennen en te volbrengen.

Christina benadrukt: ‘Het is belangrijk dat je inziet dat alle mensen
gelijkwaardig zijn, los van het feit op welke ontwikkelingstrede ze
zich bevinden en welke opdrachten ze hebben te volbrengen. Ieder
mens is in zijn huidige leven op deze Aarde op weg naar geestelijke



volwassenheid – ieder individu, zelfs als het zich als een zware
crimineel gedraagt.

Alle leerervaringen die we in ons huidige leven niet hebben
volbracht, komen we in een volgend leven of volgende levens
opnieuw tegen. Misschien zijn we op dit moment wel bezig iets te
leren wat we in een vorig leven nog niet hebben meegemaakt. Soms
zitten we in de slachtofferrol, dan weer in de daderrol. Al met al zijn
er vele incarnaties in deze derde dimensie nodig om alles te leren.
Je leven in het hier en nu is slechts een piepkleine ervaring op een
lange, lange weg.’

Op een ander moment zegt ze: ‘Ieder individu beschikt over een
vrije wil en kan op elk moment weer terugkeren naar zijn
constructieve, lichtvolle weg. Soms gaat dit via allerlei omwegen.’

Opnieuw klinkt alles wat Christina uitlegt heel logisch en
overtuigend. Toch komt veel van wat ze vertelt niet overeen met hoe
ik tot nu toe heb gedacht. Ik begrijp hoe sterk ik gevormd ben door
alle tegenstrijdige ideeën die ik heb meegekregen door opvoeding,
school, opleiding, beroep en religie. Maar ik neem me voor om open
te staan als iemand vraagt naar het waarom, om kritisch te zijn en
om, zoals ik al zei, vooral niet over anderen te oordelen. Want ik heb
van mijn dochter geleerd dat ieder mens zich op een ander punt in
zijn persoonlijke ontwikkeling bevindt en denkt, voelt, spreekt en
handelt vanuit zijn eigen subjectieve maatstaven.

Wat ik deze dagen tijdens onze urenlange gesprekken duidelijk bij
Christina merk, is dat ze een ongebonden neutraliteit heeft en
volledig vrij is van oordelen en afkeuring. Ze is altijd welwillend en
authentiek en herhaalt niet simpelweg willekeurige concepten. Ze
lijkt gewoon een hogere, onafhankelijke kijk op het menselijk
gebeuren te hebben. Mijn dochter is totaal vertrouwd met de
verschillende wetenschappelijke theorieën en geloofsleren en laat
deze respectvol in hun waarde, zelfs als ze kritische vragen stelt
over welk standpunt dan ook en op geloofwaardige wijze de grotere
samenhangen schetst. Door haar waarneming ziet, hoort, voelt,
beleeft en begrijpt ze nu eenmaal een veel omvattender
werkelijkheid dan ik.

Ze benadrukt bovendien dat het in de afgelopen eeuwen voor de
mens van belang was om veilige culturele en religieuze structuren te



creëren. Maar deze structuren werken nu eerder belemmerend om
een constructieve globale ontwikkeling te bevorderen omdat culturen
en religies in de loop der tijd zijn gemanipuleerd en veranderd.

Ook wetenschappelijke onderzoekers zien zich in toenemende
mate ingeperkt door het huidige systeem. Bijna iedereen die zich vol
overtuiging en met hartstocht aan een wetenschappelijke opdracht
wijdt, merkt al gauw dat de universiteiten of particuliere instituten
heel inperkend zijn en onprettige voorwaarden stellen. Christina zegt
dat ze ervan overtuigd is dat in de toekomst veel mensen met een
verruimd bewustzijn voor geweldige wetenschappelijke inzichten en
doorbraken zullen zorgen zonder dat ze een universitaire opleiding
hebben afgerond. Er zitten zelfs kinderen bij.

Bij deze onthullingen denk ik steeds weer: waar haalt dit bijna
veertienjarige meisje zulke inzichten en zo’n zelfverzekerdheid
vandaan? Ik stel me voor hoe de leraren op school zouden reageren
als ze Christina zelfs maar een uur op deze manier horen vertellen?
Ze zouden niet alleen hun leerling, maar ook de hele wereld met
heel andere ogen bekijken. Wat mij betreft, ik heb sterk het
vermoeden dat ik er eindelijk klaar voor ben om het totale wezen van
mijn dochter te leren kennen. Hoe was het ook alweer? ‘Verzoen je
met je verleden, stel jezelf doelen voor de toekomst en leef in het
nu!’ Een prachtig motto, dat ik zal onthouden.



11
Een holistisch medicijn
 
Veel van Christina’s betogen kan ik vanuit mijn professie als
praktijkassistente en als aankomend natuurgenezer bevestigen. In
de lange periode dat ik als praktijkondersteuner werkte, kwam ik
altijd weer tot de conclusie dat lichaam, geest en ziel nauw met
elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.

Dit inzicht motiveerde mij om een vierjarige opleiding tot
natuurgenezer te volgen, de meest uitgebreide en erkende opleiding
in alternatieve geneeskunde die Zwitserland kent. Sinds 2015 zijn er
vier opleidingen in alternatieve geneeskunde toegelaten: Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCM), Traditionele Europese
Natuurgeneeskunde (TEN), Indiase ayurvedische geneeskunde en
homeopathie. Met de invoering van de hbo-opleiding alternatieve
geneeskunde (met het diploma kun je je als beëdigd alternatief
genezer vestigen) heeft Zwitserland een mijlpaal gezet in de
geschiedenis van de alternatieve geneeskunde; ze is in Europa een
pilot en zal als voorbeeld dienen. De basis en filosofie van de TCM,
TEN en ayurveda is gestoeld op de eeuwenoude humorale
geneeskunde, een van oorsprong holistische vorm van geneeskunde
uit de tijd van de vroegere hoogstaande culturen die tegenwoordig
weer duidelijk meer aandacht geniet.

In de holistische geneeskunde worden het geestelijke en
fijnstoffelijke expliciet in de anamnese en het behandelplan
opgenomen. Het uitgangspunt is dat de fijnstoffelijke oorzaken al in
het lichaam zichtbaar zijn – bijvoorbeeld door veranderende
bloedwaarden – lang voor de feitelijke ziekte zich manifesteert.
Innerlijke disbalans geeft ons lichaam bijvoorbeeld aan via onze
gemoedstoestand, zoals buik- of hoofdpijn of last van de organen
(spijsverteringsklachten, hartkloppingen, prikkelbare darm of blaas
enzovoort) waarvoor de reguliere geneeskunde geen duidelijke



oorzaak kan vinden. In de holistische geneeskunde beschouwt men
zulke verstoringen als een teken van innerlijke disbalans.

Net als in de reguliere geneeskunde worden deze fysieke
verstoringen ook in de alternatieve geneeskunde via een uitgebreide
anamnese en de gebruikelijke klinische onderzoeksmethoden
(reflexen, kno-status enzovoort) onderzocht, maar je kijkt tevens
naar het totale beeld van het lichaam.

Met behulp van psychosomatiek en patho-fysiologie kun je
bijvoorbeeld niet alleen iemands aangeboren kenmerken aflezen,
maar ook verstoringen in de organen. Ook de verschillende
reflexzones kunnen je veel vertellen, evenals methoden zoals
iriscopie, tong- en pulsdiagnostiek, ooracupressuur enzovoort. Het
fysieke lichaam wordt als de spiegel van de ziel beschouwd. Alleen
al op het oor bevindt zich een complete somatoop; dat wil zeggen
dat je daar meerdere grofstoffelijke lichaamsstructuren en
fijnstoffelijke meridianen in de vorm van resonantiepunten vindt.

Op basis van deze visie moet de oorzaak van
gezondheidsproblemen bij iemand ten eerste individueel en ten
tweede met inachtneming van zijn actuele psychische gesteldheid
worden onderzocht. Pas dan kan er een bestendig helingsproces
beginnen. Het begint met het vinden en daarna het veranderen van
de fijnstoffelijke oorzaken van de fysieke problemen. Dit is een
cruciaal verschil tussen de westerse geneeskunde en de
natuurgeneeskunde (humorale geneeskunde). Waar in de reguliere
geneeskunde vooral de oplossing wordt gezocht in
symptoombestrijding, ligt het zwaartepunt bij de humorale
geneeskunde en bij bepaalde aspecten van de alternatieve en
complementaire geneeskunde in het behandelen van de oorzaken.
Het gaat erom de basisregulatie en de zelfhelende krachten van het
lichaam doelgericht te activeren, wat op de lange termijn bijdraagt
aan zelfheling. Vanzelfsprekend spelen ook het bewustzijn en de
levensloop van de betreffende persoon een beslissende rol.

Net zoals er voortdurend dingen veranderen in het grote en het
kosmische geheel, zo is er ook een voortdurende verandering in het
kleine, aardse en menselijke gaande. In ons organisme is er een
complexe wisselwerking tussen lichaam, geest en ziel; alles is
voortdurend in beweging en niets ligt ooit stil. Helaas zijn veel



mensen zich hier niet van bewust, en ook niet van het feit dat de
manier waarop we denken en naar de wereld kijken ons fysieke
lichaam aanstuurt.

De oeroude filosofie ‘zo boven, zo onder, zo buiten, zo binnen’ zal
ik beschrijven via een voorbeeld van ons hart.

 

Het hart als voorbeeld ♥
Sinds mensenheugenis wordt het hart als het belangrijkste
menselijke orgaan beschouwd, als de fysieke spreekbuis van de ziel.
Al op de 21e dag van de zwangerschap klopt het hart voor de eerste
keer, vlak nadat de goddelijke vonk in het menselijk lichaam is
getreden en het hart door de juiste fijnstoffelijke informatie wordt
gevormd.

Het hart voorziet daarna eerst zichzelf van bloed, om precies te
zijn de kransslagaders, pas daarna komt de rest van de
bloedsomloop aan bod. Er gaat een opvallende symboliek schuil
achter dit gegeven: gezonde eigenliefde zou bij ieder mens op de
eerste plaats moeten komen, want alleen dan is hij in staat een
ander lief te hebben en te verzorgen.

Ons hart is veel meer dan alleen de ‘pompinstallatie’ in ons
lichaam die het levenselixer bloed door het hele lichaam pompt. Ons
hart is tevens de verbinding tot de niet-stoffelijke ziel, die we veel te
vaak onderschatten of negeren. Daarom zullen we het hart eens wat
beter onder de loep nemen.

In ons universum vind je zowel polariteit als dualiteit. Er is een
voortdurende uitwisseling tussen beide polen, die elkaar in harmonie
aanvullen en samen bepalen. Net zoals in de kosmos en de natuur
alles heen en weer gaat, zo pendelen ook de mensen en al hun
organen, aangestuurd door het hart, in een constant komen en gaan,
in oorzaak en gevolg. De hartkleppen openen en sluiten zich
voortdurend zonder dat we daar bewust invloed op moeten of
kunnen uitoefenen. Ook dit pendelen tussen cardiale drukopbouw en
cardiale ontspanning kun je als symboliek zien. Ieder mens heeft
uitdagingen en leeropdrachten nodig om aan zichzelf te werken,
maar er moet ook tijd voor ontspanning en herstel zijn.



Een andere filosofische betekenis vind je in het spreekwoord ‘iets
met hart en ziel doen’. Als je een bezigheid hebt gevonden die
daadwerkelijk strookt met je zielenplan, vervult deze je met zo veel
enthousiasme en vreugde dat je hart zich met alle kracht, tijd en
aandacht kan wijden aan het vervullen van zijn bestemming. Als
iemand zijn plek in de maatschappij heeft gevonden en zijn roeping
volgt, bloeit hij zowel aan de binnen- als buitenkant op en werkt hij
met heel zijn hart en ziel, zonder vermoeid te raken, zonder zich te
vervelen en zonder zich een vreemde eend in de bijt te voelen. Hij is
op zijn weg en zal daarbij zeker succes en voldoening vinden.

Ook de term ‘hartenwens’ is opvallend. We hebben allemaal
ontelbaar veel wensen – we willen spullen, bezit, gezond blijven,
vermaak en noem maar op. Al deze wensen spelen door ons hoofd,
sommige beklijven, andere niet. Ze komen uit, worden losgelaten of
er komen nieuwe voor in de plaats. Maar als je echt goed naar jezelf
kijkt, merk je dat je vaak maar een paar echte hartenwensen hebt.

Stel jezelf eens de vraag: wat is mijn diepste hartenwens?
Wat wil ik nou echt in dit leven? Wat wil ik doen en voor elkaar

krijgen, wat wil ik voelen en meemaken? Wat wil ik leren en onder
ogen zien, voor wie wil ik wat doen? Als je de tijd neemt en serieus
probeert een antwoord te vinden op deze essentiële vragen, zul je
ontdekken wat je levensplan, je bestemming inhoudt.

Verder is er ook nog het gezegde ‘naar je hart luisteren’. Als het
hart daadwerkelijk het fysieke spreekorgaan van de ziel is, dan weet
je zeker dat je goed advies krijgt als je naar de stem van je hart
luistert. Het probleem hierbij is dat we in ons innerlijk allerlei
verschillende, zelfs elkaar tegensprekende stemmen hebben: de
stemmen van onze driften en overtuigingen, de stemmen van onze
rationele denkpatronen en twijfel, van onze emotionele
gevoelspatronen en angsten, van ons gekunsteld ego. En wat te
denken van al die stemmen van je ouders, opvoeding, cultuur, geloof
en je privé- en werkomgeving – en alle weergalmen in de klankkast
van je geest. Naar welke stem moet je luisteren? Welke moet je
volgen?

Het antwoord luidt: de stem van je hart. Deze goddelijke, innerlijke
stem herken je doordat hij altijd duidelijk en positief, constructief en
oplossingsgericht is. Deze stem roept op tot harmonie en niet tot



confrontatie en manipulatie; hij respecteert altijd de vrije wil van
andere levende wezens en benadert al wat leeft welwillend en in
vriendschap. Deze stem spreekt niet in vijandsbeelden; hij stelt
gerust in elke situatie en bemoedigt en wijst de weg naar jezelf. Op
de stem van je hart kun je altijd vertrouwen en je kunt hem met een
gerust hart volgen.

Luister je daarentegen niet naar de stem van je hart maar naar
een van die andere, dan raak je uit balans en creëer je innerlijke
stressoren. Hierdoor komen er adrenaline en cortisol vrij in je
lichaam. Als je langere tijd niet naar de stem van je in hart luistert en
je je leven mogelijk in een tegenovergestelde richting stuurt, loop je
het gevaar chronisch gestrest te raken, met als gevolg een langdurig
verhoogde stresshormoonspiegel in het bloed. Vroeg of laat zal dit
op fysiek niveau tot grote schade leiden.

De mensen van nu zijn, althans in onze cultuur, 24/7 blootgesteld
aan allerlei stressfactoren: op het werk, op school, in het gezin of
relatie, stress door overprikkeling door sociale media, lawaai,
milieuvervuiling en stralingssmog, stress door excessieve anaerobe
sport en ga zo maar door.

Dit zorgt ervoor dat het parasympathische zenuwstelsel, dat je rust
en ontspanning regelt, wordt lamgelegd, waardoor het sympathische
zenuwstelsel voortdurend actief is. De verhoogde
stresshormoonspiegel in het bloed werkt vaatwandontstekingen in
de hand, wat tot aderverkalking (arteriosclerose) kan leiden. Deze
verkalking – een onomkeerbaar proces – maakt dat het bloed minder
goed doorstroomt en de organen minder goed verzorgd worden. Dit
uit zich bijvoorbeeld in onrust, slaapstoornissen,
concentratieproblemen, spijsverterings- klachten enzovoort, maar
ook in verstoord zicht. En het kan ook leiden tot het afsterven van
andere orgaanfuncties, waaronder de hersens, waardoor diverse
hersengerelateerde ziektes kunnen ontstaan, van dementie tot
herseninfarct.

Ook de kransslagader krijgt minder voeding, met als gevolg
hartproblemen zoals angina pectoris, hartinsufficiëntie of een
hartinfarct. Veel van deze aandoeningen zijn het resultaat van de
eerdergenoemde onvrede en chronische stress in onszelf, en dit is
op zijn beurt weer het gevolg van het feit dat we ooit hebben



afgeleerd om naar de wijze stem van ons hart te luisteren en onze
hartenwensen te vervullen.

Tot slot nog één voorbeeld waarin het woord ‘hart’ voorkomt:
‘Alleen een hart van steen kan breken.’

Als een hart in fijnstoffelijke zin ‘hard’ wordt – dat wil zeggen: als
een mens geen dialoog meer onderhoudt met zijn innerlijke
goddelijke leiding en een kille en harde houding tegenover het
goddelijke aanneemt raakt het fysieke hart mettertijd verkalkt en
keihard. Dit zijn de wetten van de psychosomatiek. Deze situatie kan
uiteindelijk resulteren in een hartinfarct: het laatste symptoom van
deze verharding.

Wie zo’n verharding en een hartinfarct proactief wil voorkomen,
kan ik dezelfde adviezen geven als ik degenen die al een infarct
hebben gehad, zou willen geven: leer bedachtzaam met jezelf om te
gaan, luister meer naar je innerlijke stem, beweeg genoeg en neem
voldoende rust, eet gezond en pas je leefgewoonten aan aan een
rustiger, het liefst stressvrij levensritme. In het gunstigste geval leren
we door een bewustzijnsverruiming onze vastgeroeste, verharde
gedragspatronen radicaal te veranderen en over het geheel
flexibeler en opener te worden, meer veranderbaar. Want met het
oog op de wereldwijde bewustzijnsverandering, waar we volgens
Christina al middenin zitten, zijn juist eigenschappen als flexibiliteit
en openstaan voor verandering heel helpend.

Als we ons hart voldoende medezeggenschap geven bij onze
keuzes, raakt het niet overmatig gestrest en kunnen we rustig en
doelgericht onze vastgelegde zielenweg gaan en tijdens ons leven
alle opdrachten vervullen die we ons voor deze incarnatie hebben
voorgenomen. Zo blijft ons hart fysiek vitaal en krachtig.

Het gaat er in het leven niet om zo veel en zo hard mogelijk te
werken; het gaat erom het juiste werk te vinden en je hier met heel je
hart aan te wijden. Het gaat erom dat je naar je hart luistert en je
hartenwensen vervult. Dit recept is niet alleen bedoeld om gezond
van te worden maar ook gelukkig.

Je zult niemand op zijn sterfbed horen klagen: ‘Ach, had ik maar
wat harder gewerkt!’ Meestal hoor je juist het tegenovergestelde:
‘Ach, had ik maar niet zoveel gewerkt en daardoor mijn leven
vergooid! Had ik maar meer naar mijn hart geluisterd, had ik maar



meer mijn diepere gevoelens geuit, had ik me maar meer plezier
gegund! En had ik maar de moed gehad trouw aan mezelf te blijven
in plaats van te leven zoals ik dacht dat anderen van mij
verwachtten!’

Wie trouw is aan zichzelf, van zichzelf houdt en zichzelf vergeeft,
heeft een sterk en tegelijkertijd zacht hart. Zo’n hart kan niet breken
en niet gebroken worden. Zo’n hart zal onder alle omstandigheden
en in elke situatie onwankelbaar precies dat doen waarvoor het is
geschapen: ons met heilzame levenskracht vervullen.

De prognose van de reguliere geneeskunde is somber als het gaat
om hart- en vaatziektes en de daarmee samenhangende
ziektebeelden zoals metabolisch syndroom, orgaaninsufficiëntie,
diabetes, dementie enzovoort Men gaat ervan uit dat deze ziektes in
de komende jaren de mensheid zal overspoelen – behalve als de
mensen tot inkeer komen. Vanuit de holistische geneeskunde
bekeken, zou het goed zijn om onze kinderen (en uiteraard ook de
volwassenen) te leren hoe ze – naast hun naar buiten gerichte leven
– de weg naar binnen weer kunnen ontdekken en bewandelen. Het
zou goed zijn om op scholen, en in de maatschappij in het
algemeen, holistische kennis van lichaam, geest en ziel te
onderwijzen en om de juiste zorg voor onze ‘hardware’ (het fysieke
lichaam) te versterken, opdat we resistenter worden voor externe
programmering door schadelijke ‘software’ in de vorm van
destructieve patronen en overtuigingen.

Op deze manier kan zowel op individueel als collectief niveau de
rust weer in de mensheid terugkeren. In deze rust zullen zich dan
steeds meer authentieke mensen ontplooien, die met een nieuwe
complexe en multidimensionale denkwijze heel wat meer van de
kosmos en het mens-zijn zullen begrijpen dan wij en daardoor
harmonieus, constructief, liefdevol en verstandig met de universele
wetten kunnen omgaan.



12
Licht en onlicht
 
Iets wat ik al vroeg van Christina heb geleerd, is hoe ze omgaat met
het zogenaamde goede en kwade, oftewel de dualiteit van licht en
onlicht. Ze benadrukt steeds weer dat alle mensen het goddelijke
licht in zich dragen, ongeacht hoe destructief ze zich nu gedragen.
Vanuit haar perspectief zijn alle mensen zonder uitzondering
goddelijke schepsels die op dit moment bepaalde ervaringen op
deze planeet doorlopen. Sommigen zijn simpelweg vergeten dat ze
licht zijn terwijl anderen zich hiervan wel bewust zijn en bezig zijn dit
licht steeds meer te ontwikkelen.

Haar respect voor en erkenning van alle mensen en de hele
schepping legt Christina als volgt uit: ‘Als wij iets als “kwaad”
bestempelen, is het niet per definitie alleen maar slecht. Iets kwaads
kan, afhankelijk van je bewustzijn, ook het begin zijn van iets goeds.
Een voorbeeld: als je radio wordt gestolen, lijkt dit in eerste instantie
iets verkeerds. Maar degene die zijn radio kwijt is, krijgt hierdoor de
kans zich van bezit los te maken en zo zijn blik te verruimen. Hij
krijgt de kans om in te zien dat er nooit “te weinig” is, want in feite is
er altijd meer dan genoeg.

Het licht komt voort uit vrede, uit liefde voor en controle over jezelf,
uit de wens anderen uit vrije wil te helpen en te ondersteunen. Voor
het licht is er altijd genoeg tijd om je te ontwikkelen, er is nooit
sprake van druk. Bij onlicht is het anders. Hier geldt: je moet, je zult,
anders dreigen consequenties, straf, sancties of rampspoed.
Oprechte vrede daarentegen vraagt niet om straffen en
consequenties.

Het lichtvolle ondersteunt de zelforganiserende goddelijke
intelligentie en levenskracht van onze schepping. Het licht is altijd
sterker dan de schaduw, het onlicht. Het licht onderkent dat er
onlicht is, terwijl onlicht het bestaan van licht ontkent. Desondanks
kunnen duistere wezens niet zonder goede wezens overleven, want



ze hebben de scheppende energie nodig om überhaupt te kunnen
bestaan. Goede wezens daarentegen hebben geen donker nodig om
te bestaan omdat ze genoeg licht en scheppende energie in zich
dragen.

Alle mensen zijn licht, maar velen zijn dit simpelweg vergeten.
Iedereen is in staat het kleine licht in zichzelf te laten groeien en
stralen tot een groot licht. Want we leven in een tijd waarin het licht
zich naar de voorgrond beweegt en grandioos zal overwinnen. Het
onlicht zal zich dan vanzelf oplossen. Levenskracht en de kracht van
liefde vormen de natuurlijke goddelijke intelligentie die achter de
coulissen steeds voorhanden is.’

Door Christina’s uitleg kan ik mijn blokkades uit het verleden
loslaten. Veel gebeurtenissen in mijn leven leken aanvankelijk
tragisch, moeilijk en zelfs onoplosbaar. Maar nu zie ik in dat dit
allemaal gewoon maar gebeurtenissen waren die me de kans boden
innerlijk te groeien en mijn horizon te verbreden zonder in de
slachtofferrol te schieten.

Christina’s acceptatie van zowel licht als onlicht is voor een meisje
van haar leeftijd hoogst ongebruikelijk. Ik besef dat ze altijd al op die
manier in het leven staat, zonder ooit op iemand neer te kijken of te
veroordelen.

Ze zegt: ‘Wanneer je het geheel van bovenaf
bekijkt, is het onmogelijk om wie of wat dan ook
uit te sluiten en niet lief te hebben, want alles is
schepping. Je kunt het vergelijken met een
moeder die naar haar kibbelende kinderen kijkt in
de zandbak: hoewel ze ruziemaken, houdt ze van
allemaal evenveel.’

Mijn vroegere overtuiging ‘hoe beter je opleiding, hoe
gemakkelijker en succesvoller je leven later is’ begint behoorlijk te
wankelen. Want Christina confronteert me met het tegendeel. Haar
betoog roept de vraag op wat we liever willen: ‘opgeleide’ oftewel
geprogrammeerde en geconditioneerde mensen in onze
maatschappij die bijna uitsluitend volgens het eenzijdig rationele
verstand en vastgestelde patronen functioneren of gelukkige



mensen die individualiteit, authenticiteit, levensvreugde, acceptatie,
rust en harmonie uitstralen? Willen we mensen die alleen voor een
ego werken en zo de onlichte, egocentrische mentaliteit dienen, of
willen we mensen die hun innerlijke goddelijke stem volgen en zich
inzetten voor een constructief en licht vol leven?



13
Bewustzijn, trilling en energie
 
Nog steeds half maart 2015. Tijdens onze vele gesprekken legt
Christina onder meer uit dat het bewustzijn van de mens zich niet op
één plek bevindt, bijvoorbeeld in het brein. Ze beschrijft het
bewustzijn als een dynamisch fijnstoffelijk veld dat we door onze
denk-, voel- en handelswijze voortdurend nieuw vormgeven. Het
menselijke denken is dus niet, zoals tot nu toe werd verondersteld,
terug te brengen tot een puur neuraal proces in het brein, maar is
onderdeel van het dynamische, holistische levensproces van ieder
individu, dat ook zijn waardebegrip, wereldbeeld, emoties en
gevoelens omvat.

Christina legt uit: ‘Als je het in getallen uitdrukt, kan het brein via
het verstand misschien maximaal 8 tot 10 procent van het menselijk
potentieel gebruiken. Betrek je het totale bewustzijn erbij, dan is 100
procent mogelijk. Als we niet meer denken, betekent dat niet dat we
niets meer weten, want we zijn altijd bewust, of we nu wakker zijn of
slapen, of ons brein nu denkt of juist niet. Bewustzijn, weten en
inzicht hangen niet van het brein af en bewustzijn slaapt nooit.

Tijdens de slaap beleven we de “negatieve” inactieve kant van
onze waarnemingscyclus: we nemen niets met de zintuigen waar en
denken niet echt rationeel, toch zijn we ons ervan bewust dat we
bestaan. Wanneer we wakker zijn, ervaren we de “positieve” actieve
kant van onze waarnemingscyclus op dezelfde manier.

Zelfs al zijn het brein en het actieve verstand uitgeschakeld, dan
nog steeds is het bewustzijn voorhanden. Laten we als voorbeeld
een patiënt nemen die op de intensive care ligt en medisch gezien
bewusteloos is. “Bewusteloos” is hier niet de juiste term. Hoewel het
brein misschien verdoofd of gewond is, is er toch sprake van
bewustzijn. Hetzelfde geldt voor mensen bij wie de artsen geen
hersenactiviteit meer kunnen meten. Ook in dit geval is er nog
steeds bewustzijn aanwezig.’



Ik weet dat er voor deze stelling inmiddels al talloze
praktijkvoorbeelden zijn: mensen die uit strikt medisch oogpunt
gezien bewusteloos of zelfs hersendood waren, werden
gereanimeerd en herinneren zich vervolgens elk detail en alle
gesprekken van artsen en verpleegkundigen. Dit is alleen mogelijk
als het bewustzijn daadwerkelijk onafhankelijk van het neurale
denken en los van het brein existeert.

Vanuit dit oogpunt zijn de betogen van Christina zinvol en
begrijpelijk.

Tijdens zulke gesprekken vraag ik me dikwijls af welk wezen in
mijn dochter is geïncarneerd. Wat voor bewustzijn heeft Christina?
Hoe kan het dat zij zoveel kennis heeft op dit gebied, waar de
huidige wetenschap nog voor een groot deel in het duister tast?

Haar antwoord is kort: ‘Heel simpel: mijn trilling is nogal hoog.’
‘Wat betekent dat? Kun je me dat nog wat duidelijker uitleggen?’
‘Je weet wat energie is, mama. Alle energie in het universum heeft

een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling. Er zijn heel veel
verschillende energieën en dus ook heel veel verschillende trillingen
of trillingssnelheden. Mijn trilling is vergeleken met die van andere
mensen gewoon wat hoger.

Al het positieve en liefdevolle heeft een hoge trilling. Dat wil
zeggen: goede gedachten, woorden en daden die vol liefde,
compassie, vreugde enzovoort zijn, hebben een hoge trilling.

Het slechte en destructieve daarentegen trilt laag. Ook negatieve
gevoelens zoals egoïsme, afgunst, haat, ontevredenheid,
onverschilligheid enzovoort hebben een lage trilling. Mijn trilling is
van nature zo hoog dat het niet mogelijk is om in negativiteit te
vervallen. Ik kan dus niet liegen of iets destructiefs denken of doen,
noch mijn talenten misbruiken.’

Het voorbeeld van Christina maakt duidelijk dat de mate van
bewustzijn niet afhankelijk is van je leeftijd, levenservaring,
opleiding, sociale status en ga zo maar door, maar veel meer van je
zielenenergie. Deze zielenenergie is je persoonlijke
energiefrequentie of trilling en deze persoonlijke trilling bepaalt welke
mentale en fysieke processen er optreden en welke kwaliteit ze
hebben.



Nu ik erover nadenk, klopt het dat Christina in die veertien jaar
nog nooit iets van negatieve gevoelens en emoties heeft getoond en
altijd in een ‘wij-bewustzijn’ leeft. Ze was nooit jaloers, voelde zich
nooit benadeeld, maakte nooit ruzie met anderen, heeft nooit iemand
uitgescholden of iets met opzet kapotgemaakt. Ze was gewoon altijd
een heel vreedzaam kind met een verborgen wijsheid die ze elke
dag veelvuldig maar heel subtiel en vol humor liet zien. Nu nog
steeds. Ze staat elke morgen monter op en komt aan het eind van
de dag altijd stralend thuis uit school. Deze vreedzaamheid en
tevredenheid zijn simpelweg haar aard. Dat kan iedereen beamen
die met haar omgaat.

Christina gaat verder: ‘Weet je, feitelijk bestaat het universum al
een eeuwigheid uit dezelfde energie. Komen er hier op Aarde
bijvoorbeeld invloeden van buiten bij – zoals verandering in het
zonlicht of het magnetisch veld of andere ingrijpende invloeden zoals
sterke gedachte-energieën – dan veranderen de energetische
oplading en de trilling, waardoor er nieuwe materie ontstaat. Alles
wat je ziet is trilling en energie. Is de trilling laag, dan is ze zwaar en
is de trilling hoog, dan wordt ze licht.’

‘Is alles in het universum trilling?’ wil ik weten.
‘Bijna alles. Behalve daar waar ze vandaan komt – de oerbron of

dat wat “Al-wat-is” wordt genoemd; daar is de energie nog zo fijn dat
ze niet eens een trilling heeft, dus ook geen energetisch volume. Het
is puur licht. Daarom denk ik dat niet alles simpelweg alleen maar
trilling is. Maar alles wat je aan materiële zaken kunt zien, is
inderdaad gemanifesteerde energie. Een stoel of een appel is
gemanifesteerde energie. Zo heeft elk materieel object zijn eigen
trilling, en dit geldt ook voor ieder mens. Bij ons noemt men dit
energieveld ook wel “aura”. Als ik bijvoorbeeld deze stoel bekijk of
deze tafel hier, zie ik hun energieveld; hetzelfde geldt voor
voedingsmiddelen of andere mensen. Alles heeft een energieveld
om zich heen.

Sowieso is alles door een universeel energieveld met elkaar
verbonden. De mens is met de Aarde verbonden, en onze planeet
met de kosmos – zo staat alles in wisselwerking met elkaar. Als je
naar deze tafel kijkt, mama, zie je duidelijk waar hij ophoudt,
namelijk bij de rand. Deze rand is in werkelijkheid niet de grens van



de tafel. De grens ligt bij het energieveld dat jij niet kunt zien. Het
energieveld van de tafel vermengt zich met het energieveld van de
vloer, de stoel enzovoort, en zo is alles met elkaar verbonden.’

 

Bewustzijnsschalen en LOC-waarden
Ik word zo enthousiast van de gesprekken over deze onderwerpen
dat ik boeken lees en op internet zoek om meer over de materie te
weten te komen en in de praktijk te brengen. Ik begin me in de
kwantumfysica, neuropsychologie en bewustzijnsonderzoek te
verdiepen en constateer dat er in de laatste jaren nogal wat in de
wetenschap is gebeurd. Onderzoekers zoals de bioloog Rupert
Sheldrake spreken van ‘morfische velden’ en ‘gedachten van de
natuur’ en leggen zo een verband tussen de natuurwetenschap en
de parapsychologie.

Ook kom ik erachter dat Christina zeker niet de enige is die een
hogere trillingsfrequentie heeft. Wereldwijd is er sprake van een
gestage toename van kinderen en jongeren die een verruimd
bewustzijn, multidimensionale waarneming en paranormale gaven
hebben.

Christina helpt me bij het onderzoek en laat me op internet onder
meer de thesen zien van de Engelse astrofysicus Stephen Hawking
en de Amerikaanse bewustzijnsonderzoeker David R. Hawkins. Ze is
benieuwd naar de actuele stand van de wetenschap. Vooral de
‘bewustzijnsschaal’ van Elawkins wekt haar interesse. In de jaren
negentig ontwikkelde deze psychiater op basis van zijn eigen
ervaringen en kinesiologische testen een soort ‘schaal van het
bewustzijn’. Op deze schaal kent hij zaken als boeken, films maar
ook concepten, emoties, eigenschappen en personen een waarde
toe tussen 1 en rooo. De laagste waarde is o (geen bewustzijn) en
de hoogste is rooo, wat in zijn systeem het hoogste door mensen
bereikbare bewustzijn betekent. Voor de indeling van zijn schaal
gebruikt hij de term ‘LOC-waarde’ (‘Level of Consciousness’).

 
Onderstaand een vereenvoudigde versie van de ‘bewustzijnsschaal’
volgens David R. Hawkins:



 
LOC-

waarde Bewustzijnsniveau Levensopvatting: ‘Het
leven’

700-
1000 Verlichting … is’

600 Rust, gelukzaligheid … is volmaakt’

540 Vreugde,
onvoorwaardelijkheid … is volledig’

500 Liefde, verering … is vriendelijk’
400 Verstandig, wetenschap … is betekenisvol’
350 Acceptatie, productiviteit … is harmonisch’

310 Bereidwilligheid,
optimisme … is hoopvol’

250 Neutraliteit, vertrouwen … is bevredigend’

200 Moed,
instemming/integriteit … is maakbaar’

175 Trots, opschepperij … is veeleisend’
150 Woede, haat … is vijandig’
125 Begeren, verlangen … is teleurstellend’
100 Angst, terugtrekking … is beangstigend’

75 Verdriet, zorgen … is triest’
50 Apathie, hopeloosheid … is zonder hoop’
30 Schuldgevoel, boosheid … is kwaad’
20 Schaamte, vernedering … is ellendig’

 
Op basis van deze schaal bespreken Christina en ik op welke trede
ik mij op dit moment bevind qua bewustzijn, levensopvatting en
gedrag. Eén ding is zeker, ik ben mijlenver verwijderd van het
bewustzijn van mijn dochter en vraag me af hoe ik dit kan
veranderen.

Tot mijn geruststelling – of schrik – vertelt Christina dat volgens
deze schaal een groot deel van de wereldbevolking helaas met een
trillingsfrequentie van onder 200 LOC in dit leven onderweg is. Wel
is het zo dat bewustzijnsverruiming wereldwijd snel toeneemt en dat



er al heel hoogtrillende geïncarneerde lichtwezens zijn die een
trillingsfrequentie van meer dan 1000 LOC laten zien.

Volgens Hawkins heeft de LOC-waarde van 200 een bijzondere
betekenis. Hier bevindt zich de integriteitsdrempel. Hij onderscheidt
dus positief integer gedrag en negatief niet- integer gedrag. Als je
bewustzijn onder de integriteitsdrempel, dus onder 200 LOC ligt, heb
je de neiging om jezelf en je omgeving door je uitstraling, praten en
handelen energetisch naar beneden te trekken en zo persoonlijke
groei te beletten. In dit geval zou je kunnen spreken van on-integere
of negatieve energie.

Omgekeerd liggen de integere, positieve energieën boven deze
integriteitsdrempel en die werken bewustzijnsverhogend en
opbouwend voor de betreffende personen en hun omgeving. Zulke
energieën versterken innerlijke groei, zorgen ervoor dat het
persoonlijke bewustzijn zich steeds meer ontplooit en ondersteunen
bovendien de collectieve bewustzijnsverruiming en de collectieve
vrede. In dit verband benadrukt Christina nogmaals dat het bij de in
deze schaal genoemde eigenschappen en levensopvattingen niet
alleen om momentopnamen maar om een langdurige
bewustzijnstoestand van de betreffende persoon moet gaan.

Verder probeerde Hawkins historische figuren zoals filosofen,
schrijvers, wetenschappers en politici in zijn schaal onder te
brengen, waarbij zijn politieke en religieuze voorkeuren een rol
speelden. Zelf hebben we er nogal moeite mee om dit soort etiketjes
op mensen te plakken, niet alleen in dit voorbeeld, maar ook in het
algemeen. Immers, ieder mens kan in de loop van zijn leven op elk
moment naar boven dan wel naar beneden veranderen. Met een
LOC-waarde van 1000 staan Jezus Christus en avatars zoals
Boeddha en Krishna boven aan Hawkins bewustzijnsschaal.
Christina zegt hierover: ‘Jezus Christus heeft zich in de afgelopen
tweeduizend jaar enorm doorontwikkeld, hij heeft heel veel
bijgeleerd in andere dimensies nadat hij de Aarde heeft verlaten. Zijn
trilling kan vandaag de dag echt niet meer met slechts 1000 LOC
worden gedefinieerd.’

Ik kan er maar niet bij hoe Christina dit soort dingen weet. Ze
noemt het terloops, maar met een zekerheid alsof ze volledig op de



hoogte is van de ontwikkelingscyclus van Jezus na zijn aardse
leven.

Na de bewustzijnsschaal licht Christina nog de energiecentra van
ons lichaam toe, de chakra’s, waar we het overigens nooit eerder
over hebben gehad. ‘De activering van het kruinchakra begint
ongeveer na 600 LOC. In de toekomst zullen steeds meer mensen
dit niveau bereiken. Vaak zullen ze zich dan terugtrekken uit de
maatschappij om de verbinding met de goddelijke sferen in stand te
houden. Iemand die hoger dan 600 LOC trilt, heeft er geen enkele
moeite mee om als schijnbaar normaal mens in het gezelschap van
anderen te vertoeven.

Als iemand blijvend een trilling van meer dan 600 LOC heeft
bereikt, is het haast niet meer mogelijk om terug te vallen. Bij de
niveaus daaronder kan dat wel. Dat wil zeggen: als iemand met sterk
geactiveerde chakra’s en een hoog bewustzijn zijn talenten
misbruikt, zal hij energieverlies op de koop toe moeten nemen.
Hierdoor valt hij terug naar een lagere trilling en raakt hij zijn talenten
kwijt.’

Als ik de hamvraag stel, voegt ze eraan toe: ‘Maak je geen zorgen
mama, ik zorg er wel voor dat ik mijn trilling en gaven niet kwijtraak.
Ik heb mijn gaven in eerste instantie nodig om later mijn levenstaak
in dienst van de mensheid te vervullen.’

Ik ben opgelucht dat Christina stevig in haar trilling is geworteld,
en het gevaar deze te misbruiken of terug te vallen is kennelijk niet
aan de orde. Bovendien is het voor mij nu helder als glas waarom ze
haar hele leven al deze kalme, liefdevolle en ootmoedige uitstraling
heeft.

Daarna benadrukt ze meteen dat ze niet speciaal is, dat er heel
veel mensen op deze Aarde zijn die nu al een trilling van 500/600
LOC hebben en die moeiteloos hun frequentie nog hoger kunnen
krijgen in dit leven. Hier zitten een paar volwassenen bij en heel veel
kinderen, zodat er bij elkaar een enorm potentieel aan collectieve
vrede bestaat. Los daarvan is het in principe voor ieder mens
mogelijk om zijn frequentie stap voor stap te verhogen.

 

Een universeel, ethisch principe



Tijdens een ander gesprek waarin we het over religieuze geboden
hebben, vertelt Christina: ‘Ik heb geen tien geboden nodig. Want ik
leef volgens de kosmische wetten.’

‘Wat zijn kosmische wetten?’ vraag ik.
‘Voor mij is vooral één principe het belangrijkst, dat tot in de

hoogste sferen van het universum geldt: je zult noch in
gedachten, noch in woorden, noch in daden een
levend organisme schade toebrengen.’

Dit principe is inderdaad veel omvattend, vooral omdat Christina
met ‘een levend organisme’ niet alleen mensen bedoelt, maar ook
planten, dieren en de hele planeet Aarde zelf, die ze eveneens als
een zelfstandig levend organisme ziet.

Ik bedenk nu dat ze echt altijd consequent volgens dit principe
leeft, en langzaam maar zeker begrijp ik waarom ze al als klein
meisje dit raadselachtige contact met stenen, planten en dieren
onderhield.

Ook haar broer Mario is een heel behulpzame, vrolijke en
spontane jongen die maar zelden negatieve energie over zich heeft.
Broer en zus kunnen het goed met elkaar vinden, gaan zorgzaam
met elkaar om en delen alles met elkaar zonder dat ik dat van hen
verlang. Ik heb ze nooit ruzie zien maken. Tot nu heb ik dit nog nooit
aan iemand vertelt, omdat bijna niemand dit zou geloven. Ze hadden
me vast voor een opschepper hebben uitgemaakt. Toch is het echt
zo, en familie en vrienden in onze omgeving kunnen dit bevestigen.

 

Multidimensionale waarneming
Naast het al eerder genoemde wetenschappelijk onderzoek heb ik
het met Christina in deze dagen ook over bepaalde theorieën uit de
kwantumfysica en astronomie. Het valt me op dat ze weliswaar veel
wetenschappelijk vaktermen niet kan plaatsen, maar toch met de
thema’s op zich heel vertrouwd lijkt.

Ze krijgt het voor elkaar om in eenvoudige en begrijpelijke taal
grote verbanden te beschrijven – van de basisessentie tot aan de
universele dimensies. Waar in de verschillende



natuurwetenschappen naar op zich staande fenomenen onderzoek
wordt gedaan, verbindt zij ze vanuit een holistische blik op zinvolle
wijze met elkaar. Soms vindt ze het wel eens jammer dat er in onze
taal geen woorden bestaan, laat staan verklaringen, voor veel zaken
die zij multidimensionaal waarneemt. Er is, zo vertelt ze, in deze
dimensies enkel inzicht en ervaring.

Maanden later merk ik dat Christina intussen op de hoogte is van
de vaktermen van dat moment. Op mijn vragen legt ze astrofysische
en astrochemische processen en ontwikkelingen uit met de
bijbehorende wetenschappelijke vaktermen. Met een verruimd
bewustzijn is het blijkbaar mogelijk om aan zulke informatie te
komen, zonder dat je het allemaal uit je hoofd moet leren.

Haar multidimensionale waarneming illustreert Christina aan de
hand van een voorbeeld uit het kleurenspectrum:

‘Kijk, mama, onze taal is heel rudimentair. Neem bijvoorbeeld de
kleur rood. Mijn waarneming loopt meestal via trillingsfrequenties,
niet via het netvlies van de ogen. Zo zijn er voor mij meer dan
honderd verschillende kleuren rood. In jouw waarneming zijn er
misschien vijftien verschillende tonen rood die je via de taal kunt
beschrijven: felrood, donkerrood, wijnrood enzovoort. In mijn
waarneming heeft elke rode kleurschakering een andere energie,
een eigen trillingsfrequentie en dus een exacte aanduiding. Op elke
aparte trillingsfrequentie komen bovendien bepaalde karakters en
combinaties voor die ik ook nog kan onderscheiden.

Je kent het lichtspectrum. Het menselijk oog kan maar een paar
frequenties waarnemen. De hogere frequenties zoals ioniserende
straling (gammastralen, röntgenstralen enzovoort) kun jij niet zien,
en hetzelfde geldt voor radiogolven. Met mijn waarneming kan ik
zulke frequenties zelfs op nanoniveau zien en duidelijk
onderscheiden. En nog meer frequenties buiten dit niveau. Daar heb
ik geen ogen voor nodig. Integendeel, in het donker kan ik deze
trillingen zelfs nog beter zien.’

Weer ben ik stomverbaasd over de waarnemingscapaciteiten van
Christina. Als ze aan het vertellen is, valt me op dat ze kennelijk mijn
driedimensionale waarnemingswijze kent en met die van haar kan
vergelijken. Verplaatst ze zich simpelweg in mijn positie of heeft ze



die driedimensionale waarneming in een eerder leven zelf gehad en
herinnert ze zich die ervaring nu nog?

 

Afgescheiden realiteit en eenheidsrealiteit
Hoe meer we ons verdiepen in de verschillende
natuurwetenschappen, hoe duidelijker het wordt: voor veel
fenomenen heb je enerzijds de traditionele wetenschappelijke
theorieën vanuit driedimensionale visie en anderzijds nieuwe
theorieën en verklaringsmodellen die uitgaan van de
multidimensionaliteit van de kosmos. Deze multidimensionale
uitgangspunten laten zich niet ‘strikt wetenschappelijk’ bewijzen,
omdat er op dit moment nog geen officiële technologie voorhanden
is om multidimensionaliteit te meten. Desalniettemin zijn er intussen
talloze onderzoekers die vermoeden dat er veel meer is dan datgene
wat je alleen vanuit driedimensionale waarneming kunt zien. Ze
gaan ervan uit dat de realiteit aanzienlijk omvangrijker is dan de
wetenschap tot nu toe vermoedt.

Het wordt me duidelijk dat ik met mijn driedimensionale zintuiglijke
waarneming een fractie kan zien van wat mijn dochter ziet. Ik zie de
mensen en de dingen in de wereld los van elkaar, leef in een soort
‘afgescheiden realiteit’. Christina daarentegen ziet hoe de
energievelden van alle dingen en personen met elkaar zijn
verbonden en in hogere zin een goddelijke eenheid vormen. Zij leeft
dus in een omvangrijkere eenheidsrealiteit.

Ze zegt hierover: ‘Hoeveel iemand van de eenheidsrealiteit kan
zien, is afhankelijk van de “zielenleeftijd” van deze persoon, oftewel
hoeveel ervaringen en leerprocessen hij in deze wereld al succesvol
heeft doorlopen.’

Ik begin aan het idee te wennen dat ik tot nu toe in mijn leven
maar een piepklein deeltje van een immens grote multidimensionale
realiteit heb gezien. Gelukkig leeft Christina in een veel grotere
realiteit en gaat heel natuurlijk met haar om.

Ze vertelt verder: ‘We leven in een tijd waarin de trillingsfrequentie
voortdurend toeneemt. Op dit moment trilt de Aarde op een
planetaire frequentie van ongeveer 500 LOC.



Honderd jaar geleden was deze frequentie nog beduidend lager,
zodat de meeste mensen toen met een overeenkomstige lagere
trilling werden geboren. Tegenwoordig worden er veel kinderen met
een verruimd bewustzijn geboren en ze beschikken over een
waarneming en talenten die overeenkomen met de frequentie van
500 LOC. Als deze kinderen in een omgeving terechtkomen die heel
dicht en vol met beelden uit de vorige eeuwen is (LOC lager dan
200), voelen ze zich onbegrepen of, sterker nog, misplaatst op
deze Aarde.

Deze nieuwe generatie kinderen wil zich niet aanpassen aan de
lagere trilling en benauwende, vastgeroeste denkstructuren. Ze
voelen zich in het huidige schoolsysteem niet op hun plek omdat er
van ze gevraagd wordt met hun brein driedimensionale ideeën,
theorieën en gedragingen te leren die totaal niet stroken met de
manier waarop zij de realiteit zien.

Het gevaar bestaat dat ze onder deze druk hun verbondenheid
met de grote Eenheid kwijtraken en net als hun omgeving in de
afgescheiden realiteit gaan leven. Hier kunnen ze niet echt gelukkig
zijn en dus zullen ze in hun latere leven opnieuw de weg naar
zichzelf terug moeten vinden.

Echter, veel van deze kinderen zijn zich wel degelijke bewust van
hun trilling en blijven hiernaar leven, zonder dat de omgeving het
merkt. Ze doorzien het systeem van afscheiding en werken in het
geheim constructief een andere richting op.

Ze zien weliswaar het verschil tussen zichzelf en de meeste
volwassenen, maar stellen geen vragen over de situatie, want ze
weten niet anders.’

Christina is een goed voorbeeld van iemand die vasthoudt aan
haar aangeboren visie op de eenheidsrealiteit en zich doorontwikkelt
zonder zich over te leveren aan de lagere trillingsfrequentie van de
afgescheiden realiteit.



14
Bijzondere waarnemingen en
synesthesie
 
Elke dag hoor ik meer over wat het voor Christina betekent om dag
in dag uit in de eenheidsrealiteit te leven en met hogere licht-
werelden te zijn verbonden. Ook krijg ik steeds meer antwoorden op
de vraag waarom dit juist allemaal in onze tijd gebeurt.

In mijn dagelijks leven is nu een drukke tijd aangebroken waar op
meerdere terreinen veel van me wordt gevraagd: een gezin
onderhouden als alleenstaande moeder, een opleiding tot
natuurgeneeskundige, wedstrijdsport en daar komt nu Christina bij,
die meer en meer haar ware wezen laat zien. Ik kom in aanraking
met onderwerpen als verruimde waarneming, hogere
bewustzijnsniveaus, andere parallelle werelden en meer van dit
soort zaken. Deze inkijkjes zetten mijn tot nu toe beperkte
wereldbeeld behoorlijk op zijn kop. Tegelijkertijd wordt me op
wonderbaarlijke wijze ook veel in mijn eigen leven duidelijker en
zinvoller.

Ik overweeg om aankomende zomer definitief afscheid te nemen
van de wedstrijdsport en thuis een praktijk voor complementaire
therapieën te beginnen en deze na mijn afstuderen in de
natuurgeneeskunde verder uit te breiden.

Ik loop al een tijdje rond met dit idee en de tijd lijkt rijp om het te
gaan uitvoeren, hoewel ik vermoed dat ons voor nu heel andere
dingen staan te wachten.

Bij ons thuis tref je steeds meer nieuwe leesstof aan: boeken over
hersenonderzoek, parapsychologie, fysica, astronomie,
evolutieonderzoek en noem maar op liggen overal verspreid.

Het hele huis ziet er inmiddels net zo uit als in Christina’s kamer,
waar sinds jaar en dag al stapels boeken en notitieblokken liggen, tot



in haar bed aan toe. Ze heeft in luttele jaren al honderden boeken uit
twee bibliotheken gelezen, sommige zelfs meer dan eens.

Mario kan al deze nieuwe onderwerpen begrijpelijkerwijze niet
meer bijbenen, maar ik probeer hem elke keer weer in het kort de
actuele inzichten uit te leggen, afhankelijk van wat hij wil weten.
Maar de elfjarige is meer geïnteresseerd in fietsen en motoren. Zijn
niet-aflatende fascinatie voor alles wat rijdt en zijn duidelijke
creativiteit maken dat hij in zijn werkplaats in de kelder telkens weer
nieuwe, innovatieve voertuigen bouwt. Vanuit zijn optiek laat
Christina simpelweg zien welke gaven en talenten zij heeft, net zoals
hij die op technisch en muzikaal gebied heeft. In Mario’s kamer zie je
foto’s van en boeken over landbouwvoertuigen. Zijn creativiteit en
handigheid zie je terug in wat hij met LEGO Technic bouwt, waar hij
urenlang aandachtig mee kan spelen en bouwen.

Over voertuigtechniek merkt Christina op: ‘Zolang mensen zich
nog op vier wielen verplaatsen, zullen ze nooit de snelheid van het
licht ontdekken.’

Wat zegt ze nu?! De lichtsnelheid ontdekken? Wat betekent dat nu
weer, wil ik verbaasd weten.

Ze legt uit: ‘Het is jammer dat het de mens nog nooit is gelukt om
met de snelheid van het licht te reizen. Want eigenlijk is het zo
simpel. Dan kun je niet alleen de hele Aarde maar het universum
bereizen. De mens heeft echter een cruciaal ding nog niet begrepen,
namelijk dat niet het rationele verstand de grootste uitvindingen
oplevert en vooruitgang boekt, maar het bewustzijn van de ziel.’

En over ruimtevaart zei ze een paar dagen geleden: ‘Zolang de
mensheid haar eigen planeet niet kent, zal ze nooit andere planeten
leren kennen.’

Als ik vroeger over dit soort onderwerpen nadacht, was mijn
standpunt ongeveer als volgt: het is beter dat de op macht beluste
en destructieve mensen nog geen toegang tot het universum
hebben, want ze zullen daar vast dezelfde puinhoop aanrichten als
op Aarde. Bovendien zijn de miljarden die aan ruimtevaart worden
uitgegeven een enorme verspilling als je bedenkt hoeveel mensen in
de wereld nog sterven van de honger. In de komende maanden zal
ik hier nog meer verhelderende informatie over krijgen.



Ik herinner me dat Christina jaren geleden al eens voor mij
onbegrijpelijke uitspraken deed over de deeltjesversneller en andere
ingewikkelde natuurkundige en technische contexten, zoals Albert
Einsteins relativiteitstheorie. Over energietechniek deed Christina mij
toen ze ongeveer tien jaar was een ingewikkeld en voor mij
onbegrijpelijk voorstel. Ze had het over een – bij gebrek aan een
passend woord – ‘plasmadinges’ dat in staat is direct uit het heelal
zo veel energie naar de Aarde te leiden dat de hele planeet
miljoenen jaren lang van energie is voorzien. Dan is de uitbuiting van
fossiele brandstoffen en het kappen van bomen niet meer nodig.
Destijds heb ik niet gevraagd wat ze precies bedoelde en hoe ze aan
die informatie kwam.

 

Energiehandtekeningen en energieachterstanden
Naast de snelle manier waarop mijn horizon zich op dit moment aan
het verbreden is, gaat ons dagelijks leven gewoon zijn gangetje.
Maar door mijn nieuwe denk- en zienswijze worden langzamerhand
enkele raadsels uit Christina’s kindertijd opgelost. Zoals ik al eerder
zei, toonde ze nooit bijzondere belangstelling voor de televisie; ze
las liever. Ze legt me nu uit dat de tv bijna geen trilling van mensen
of levende wezens in het algemeen overbrengt, wat maakt dat deze
techniek oninteressant is voor haar. Bovendien worden via dit
medium heel veel onwaarheden verspreid, die zij ‘aangepaste
nieuwsberichten’ noemt.

Boeken daarentegen, legt ze uit, spreken haar duidelijk meer aan
omdat ze de trilling van de schrijver, die in de letters behouden blijft,
als kleur en emoties kan waarnemen. Ze zegt: ‘Door het
energierestant in de tekst en de kleuren rond de letters zie ik de
herinneringen, gedachten, beelden en emoties van de schrijver.’

Weer schiet me een verbluffend voorval te binnen toen we in de
bibliotheek waren. Ze zei: ‘Dit boek kan ik niet lezen want de auteur
had tijdens het schrijven slechte gedachten.’ En dit was niet de enige
keer.

Ik vraag door: ‘Christina, wat bedoel je precies met
energierestant?’



Ze legt uit: ‘Naast het energieveld van de mens – de aura – dat
zich afhankelijk van de energetische toestand van dat moment kan
veranderen, is er nog een tweede en nog een derde aspect.

Het tweede aspect zou je “energiehandtekening” kunnen noemen.
Ieder mens heeft zijn persoonlijke energiehandtekening die bijna niet
te veranderen is, want die stelt de zielenenergie voor. Door
heldervoelendheid en helderziendheid herken je binnen een
milliseconde de energiehandtekening van iemand. Deze is net zo
persoonlijk en uniek als een vingerafdruk, gezicht of handtekening.
Als ik de signatuur van iemand heb gezien, herken ik deze voor
altijd. Dit gebeurt via fijnstoffelijke waarnemingskanalen, dus niet via
de gebruikelijke zintuigen. Zodoende kan ik de signatuur ook in het
donker waarnemen, zelfs beter dan overdag.

Energiehandtekeningen kun je zowel bij mensen als dieren in de
vorm van kleurige strepen zien, die ongeveer tussen de 1 en 10
centimeter dik zijn. Na korte tijd vermengen deze strepen zich weer
met andere energieën en verdwijnen. Natuurmensen in het oerwoud
of in de outback beschikken vaak nog over de gave om
energiehandtekeningen te lezen en jagen de dieren naar hun
signatuur. Bij vogels blijft de handtekening langer zichtbaar omdat
deze zich in de lucht minder snel met andere energieën vermengt.

Het derde aspect is dat wat je “energierestant” kunt noemen. In
tegenstelling tot energiehandtekeningen zijn energierestanten eerder
vlekkerig in plaats van streperig, en ze blijven langer bestaan. Als ik
bijvoorbeeld de ruimte verlaat, laat ik behoorlijk grote en heldere
vlekken achter.’

Christina lacht en zegt: ‘Deze energierestanten zitten in dingen
zoals boeken en kleren, maar ook in huizen. Volgens mij noemen ze
dit in de parapsychologie “psychometrie”. Het is een verder
ontwikkelde vorm van heldervoelend zijn. Als ik bijvoorbeeld een
steen aanraak, draait er bij mij een soort film over zijn verleden in
mijn hoofd.’

Nu snap ik waarom Christina zo dol is op stenen. Het zijn heel
oude leefvormen met een oeroude geschiedenis die voor haar altijd
weer spannend is om te ervaren. Christina beaamt dat stenen een
ziel en een soort geest hebben.



Ook begrijp ik nu waarom ze tot haar tiende niemand een hand
wilde geven als het niet per se hoefde. Want als ze iemand
aanraakt, voelt ze meteen zijn hele wezen en al zijn energieën. Als ik
haar daarnaar vraag, antwoordt ze dat ze ondertussen goed in staat
is om andermans energie af te houden en dat dit oké is, omdat
interesse in het innerlijk van andere mensen voor nu niet haar
levenstaak is. Andermans energie voelen is voor haar ongeveer net
zo als het weer voor mij – een vast gegeven waar je je echter niet
door moet laten afleiden.

Voor mij betekent het weer even rustig ademhalen. Ik vind het
behoorlijk inspannend om in zo’n korte tijd zoveel nieuwe dingen te
horen en te verwerken. Gelukkig hoor ik niets slechts, sterker nog, ik
vind het zo’n fijn gesprek dat ik het liefst door wil praten.

Mijn volgende vraag luidt: ‘Oké, maar hoe zit het dan met de
kleuren rondom de letters?’

Christina stelt me een wedervraag: ‘Mama, hoe zie jij de tekst in
een boek dan? Toch niet alleen maar zwarte letters op wit papier?’

‘Jawel, precies zo,’ antwoord ik.
‘Kun je dan ook niet in het donker zien?’
‘Nee, lieverd, dat kan ik niet. Jij wel, hè?’
Dit is eerder een vaststelling dan een vraag. Want weer schieten

me voorvallen uit Christina’s kindertijd te binnen.
Ze vond het fijn om in het donker naar buiten te gaan en soms

betrapte ik haar erop dat ze ’s nachts in haar bed aan het lezen was
– zonder licht. Destijds vond ik dat allemaal heel vreemd, maar nu
weet ik dat Christina de energie ziet die uit de letters stroomt,
waardoor ze in het donker niet alleen moeiteloos haar weg kan
vinden, maar ook kan lezen. Op de een of andere manier loopt de
waarneming bij haar via andere paadjes in het brein.

Tijdens een van onze gesprekken vertelt Christina dat het voor
haar verrassend en ergens ook wel teleurstellend was toen ze
erachter kwam dat niet alle kinderen dezelfde waarneming hebben
als zij. Ze was lang in de veronderstelling dat andere kinderen min of
meer net zo waren als zij en dat alleen volwassenen een beperkte
waarneming hadden. Op enig moment kreeg ze door dat ook de
meesten van haar klasgenoten alleen maar driedimensionaal zien.



(Uit respect voor ieders privésfeer scant ze immers niet voortdurend
al haar medemensen.)

Dan lacht ze weer en meent: ‘Voor mij zou het een enorme
beperking zijn als ik alleen maar driedimensionaal kon zien.

Wat zou dat saai zijn – en zo kleurloos! Met mijn waarneming zie
je zoveel meer, dingen waar in de menselijke taal helemaal geen
woorden voor zijn.’

Soms is het best moeilijk voor haar dat ze deze waarnemingen en
ervaringen niet met veel anderen kan delen.

Gekscherend sluit ze dit onderwerp af: ‘Misschien dat het me ooit
lukt om deze bonte en kleurrijke beelden rechtstreeks uit mijn hoofd
via de printer af te drukken. Dan kun je zien hoe ik de realiteit
waarneem.’

Christina’s vaardigheden om kleuren rondom letters waar te
nemen en in het donker te zien wekt mijn wetenschappelijke
interesse als medisch professional. Al meer dan twintig jaar houd ik
me bezig met het menselijk lichaam en weet ik dat alles wat er in het
lichaam zit een functie heeft. Toch is nog lang niet elk verschijnsel
wetenschappelijk onderzocht, vooral niet op het gebied van de
neurobiologie en neuropsychologie.

Het menselijke brein vormt voor de wetenschap nog steeds een
groot raadsel. Enerzijds lukt het weliswaar om onderzoek te doen
naar neuronen, om bepaalde gebieden in de hersens, zoals het
spraak- of zichtcentrum, geïsoleerd te bekijken of om hormonale
uitwerkingen te onderzoeken. Anderzijds blijven talloze vragen
onbeantwoord. Bijvoorbeeld: hoe kunnen uit miljarden zenuwcellen
beelden en geluiden worden gevormd? Hoe kan de wetenschap
aantonen waar alle kennis van iemand in zijn fysische brein is
opgeslagen?

De overtuiging dat het niet de biologen, neurobiologen of
neuropsychologen zijn die de complexe hersenstructuur in de
toekomst gaan ophelderen, wordt intussen steeds sterker. Want met
alleen een driedimensionale oriëntatie kun je de grotere en diepere
verbanden niet begrijpen, daar is een meer verruimd bewustzijn voor
nodig. Hopelijk zullen komende generaties wetenschappers en
onderzoekers een opener houding hebben als het gaat om deze
onderwerpen.



 

Synesthesie
Het weekend daarna ben ik op stap en valt mijn oog ‘toevallig’ op
een tijdschrift waarin een artikel staat over een kunstgalerie waar
een expositie is van werk gemaakt door mensen met een verruimde
waarneming. Op deze expositie hangt een foto waarop, zoals ik het
zie, enkel losse kleurige pixels in verschillende kleuren staan. Dit
werk is van iemand met synesthesie staat erbij. Ik koop het blad om
het thuis aan Christina te laten zien.

Christina bekijkt het kunstwerk en ziet veel meer dan alleen pixels.
Ze ziet twee vrouwen die gymnastiekbanden boven hun hoofd
zwaaien. Dit betekent dus dat Christina eveneens synesthesie heeft,
dat ze dus puur fysiek over anders gevormde hersenstructuren
beschikt.

Met het begrip ‘synesthesie’ (letterlijk ‘parallelle waarneming’)
wordt in de wetenschap een speciaal neuronaal netwerk in het brein
bedoeld waardoor meerdere zintuigen met elkaar zijn verbonden en
tegelijkertijd worden geactiveerd. Deze bijzondere gave wordt een
‘normvariatie van de waarneming’ genoemd, dat wil zeggen: ze
wordt niet als verstoorde waarneming gezien maar als een speciale
ontwikkeling van de natuurlijke waarneming. Sinds het jaar 2000
hoort synesthesie internationaal tot het populairste
onderzoeksgebied, ook in de neuropsychologie. Je wordt er
waarschijnlijk mee geboren en men schat dat momenteel zo’n 4
procent van de mensen synesthesie heeft.

Omdat dit verschijnsel nog lang niet afdoende is onderzocht en
veel synesthesisten zich helemaal niet bewust zijn van hun
bijzondere eigenschap, vermoedt men dat er heel wat meer zijn dan
nu bekend is. Meerdere onderzoeken aan een kunstacademie
hebben aangetoond dat 23 procent van de studenten daar
synesthesisten was. Het valt op dat synesthesie vaak samengaat
met andere bijzondere kenmerken zoals hoogbegaafdheid, extreme
geluidsgevoeligheid, uitgesproken creativiteit of
aandachtsproblemen.



Bij synesthesie vormen de receptoren van de vijf zintuigen geen
geïsoleerde centra in het brein. Integendeel, de zintuigen zijn via
extra neuronale kanalen met elkaar verbonden. Zo kun je
bijvoorbeeld kleuren of andere visuele prikkels als geluid waarnemen
of een bepaalde beweging of kleur kan een akoestische waarneming
oproepen. Er is een scala aan synesthetische varianten, waarvan tot
nu toe zo’n zestig officieel zijn onderzocht, die alle in grote mate van
elkaar verschillen qua uitingsvorm. Het vaakst zie je synesthesie die
via taal (getallen, letters, vormen) tot uiting komt, zoals duidelijk ook
bij Christina het geval is.

Hoewel de letters in een boek zwart op wit staan, ziet Christina ze
in kleur. Ze vertelt dat ze vroeger een tijdje de smaak van een tekst
in haar mond kon proeven, iets wat ze nu zelf kan regelen. Een
ander opvallend talent is haar leessnelheid. Gemiddeld kost het haar
ongeveer tien seconden om een bladzijde te lezen, waarbij ze ook
nog eens beduidend meer informatie opneemt dan ik met mijn veel
langzamere leesstijl.

Christina vertelt dat ze een pijnappelklier (epifyse) heeft van 3
centimeter. Bij de meeste mensen is deze zo groot als een erwt en
van levensbelang voor verschillende hormoonfuncties in het brein.
Net als Christina hebben veel kinderen een grotere pijnappelklier,
die, als ze volwassen zijn, meestal weer krimpt. Voor Christina is dit
orgaan een soort ‘kwantumcomputer’ waarmee ze veel meer kan
waarnemen en verwerken.

Ze legt uit: ‘Elke seconde is er oneindig veel informatie om ons
heen die we,kunnen waarnemen. Hoe lager je trilling, hoe meer deze
informatie vervaagt, zodat je je maar van een flintertje bewust wordt.
Ik laat nagenoeg niets vervagen en registreer zelfs de kleinste en
fijnste impulsen uit mijn omgeving.’

‘Maar hoe doe je dat dan op school met deze verruimde
waarneming?’ wil ik weten. ‘Hoe lukt het je om je op de stof te
concentreren?’

‘Mama, jij hebt geen idee wat mijn waarneming daadwerkelijk
inhoudt. Als ik bijvoorbeeld op school zit en alle zeven computers in
de klas zijn ingeschakeld, neem ik alle data van de lopende
systemen waar, dat zijn miljoenen cijfers die uit elke computer op me
botsen. Dan moet ik toch wel wat actie ondernemen om me te



kunnen focussen.’ Geamuseerd voegt ze nog toe: ‘Bovendien is de
zesde laptop van voren af gezien al lange tijd kapot, alleen heeft de
leerling dat niet in de gaten.’

Ze is nog niet klaar: ‘Hier komen de emoties van de andere
kinderen nog bij, die ik allemaal waarneem. En als dan ook nog het
raam openstaat, hoor ik hoe de boom voor het raam een gesprek
met de plant in het lokaal aanknoopt, en ga zo maar door. Die
aanwezigheid van fijnstoffelijke wezens en die trillingen van de
andere elektrische apparatuur … ik neem het allemaal simpelweg
waar zoals jij waarschijnlijk het weer waarneemt, waarbij je zelf kunt
bepalen hoeveel aandacht je daaraan besteedt. Al deze informatie
hoort er voor mij gewoon bij.’

Ze heeft gelijk: we zijn allemaal voortdurend blootgesteld aan een
oneindige stroom impulsen en informatie die aan één stuk door op
ons afkomt. Maar een significant verschil met Christina is dat wij op
grond van onze lagere trillingsfrequentie bijna alles automatisch
uitschakelen en ons er niet van bewust zijn. Christina is echter in
staat haar aandacht op al deze impulsen te richten en ze, als ze dat
wil, bewust waar te nemen. Desondanks blijft ze kalm en toont ze
geen enkele blijk van overbelasting.

Al die informatie en prikkels zijn voor haar niet meer dan een
gegeven en hoeven geen speciale aandacht of commentaar. Maar
ze zou het zeker missen als ze er niet waren, net zoals ik het weer
zou missen als het er plotseling niet meer is. Alleen in een situatie
van acuut gevaar of dreiging slaat ze alarm en grijpt ze in.

Wat haar concentratievermogen betreft, zo kan ze – net als ieder
ander – met behulp van haar wilskracht bepaalde invloeden tijdelijk
uitschakelen en zich zo op de stof of tentamens concentreren. ‘Geen
probleem,’ zegt ze daarover.

Zoals het toeval soms wil, is er een paar weken later een
documentaire over synesthesie op de Zwitserse televisie. Er worden
voorbeelden van hoogbegaafde musici getoond die in een orkest
spelen hoewel ze geen noot kunnen lezen. Ze nemen de tonen als
smaak waar en beheersen hun instrument volledig – ondanks het feit
dat er een heleboel tonen letterlijk op hun tong liggen. Andere
synesthesisten zeggen: ‘Soms hebben woorden een kleur, of de
dagen van de week een geluid, of de maanden een vorm enzovoort.’



Synesthesie is gewoon hun natuurlijke manier van waarnemen. Ook
deze jonge mensen raken op geen enkele manier overprikkeld door
hun bijzondere gave en draaien net als ieder ander gewoon mee in
de maatschappij.

Je moet synesthesie daarentegen niet verwarren met het
savantsyndroom. Iemand die dat heeft, beschikt over één unieke
gave op een bepaald gebied, maar laat op andere levensgebieden
juist tekortkomingen en ontwikkelingsstoornissen zien, bijvoorbeeld
een wiskundegenie die autisme heeft en zichzelf niet kan aankleden.

Voorlopig ben ik gerustgesteld dat er voor een aantal van
Christina’s talenten in elk geval een rationele en wetenschappelijke
verklaring is. Het gaat dus niet alleen om moeilijk te vatten ‘hogere
trillingsfrequenties’ en ‘bewustzijnsniveaus’. Het lijkt er eerder op dat
haar vaardigheden organische oorzaken kunnen hebben, omdat
haar neuronale hersenstructuur waarschijnlijk duidelijk van die van
mij verschilt.

Desalniettemin komt het er niet meer van om ons verder te
verdiepen in het thema synesthesie, want er staan ons nog meer

verrassingen te wachten – zoals meer talenten die Christina stukje
bij beetje laat zien. En deze talenten zijn echt niet meer via
synesthesie te verklaren.
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Mensen van de nieuwe tijd
 
Ik besteed veel tijd aan het zoeken naar alles wat ik maar aan
informatie over paranormale vaardigheden kan vinden. Christina en
ik kijken naar wetenschappelijke programma’s over
bewustzijnsonderzoek en neuropsychologie en verslinden talloze
boeken over deze onderwerpen. Er valt ons iets op: er komen steeds
meer kinderen met bijzondere waarneming en talenten, en
wereldwijd groeit hun aantal.

De zekerheid dat Christina met haar bijzondere gaven lang niet de
enige is, vind ik zeer geruststellend. Ze heeft haar hele leven al laten
zien dat ze hier prima mee om kan gaan en zich probleemloos
staande houdt in de maatschappij. Ik hoef me als moeder dus
helemaal geen zorgen te maken. Toch heb ik het gevoel dat deze
aspecten niet de kern van haar ware wezen en levensopdracht zijn.

Christina’s bijzondere waarneming is in elk geval vergelijkbaar met
elk ander talent. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd op sportief of
muzikaal gebied. Christina toevallig op metafysisch gebied. Ze zegt:
‘Dit is voor mij net zo gewoon als ademen en slikken voor jou. Voor
mij is het een normale lichaamsfunctie.’

Klopt, dat merk je duidelijk. Het hoort gewoon bij haar inborst en is
vanuit haar perspectief totaal niets bijzonders.

Weer heb ik het idee dat ik mijn sierlijke, lieve dochter nu pas echt
leer kennen, hoewel we tot nu toe toch altijd een hechte band
hebben gehad.

In deze weken bericht Christina elke dag urenlang over allerlei
natuurwetenschappelijke en psychologische onderwerpen. Er
passeren zoveel thema’s de revue dat ik onmogelijk al haar
uitspraken op het internet of in boeken kan nazoeken of met mensen
kan bespreken die ik vertrouw. Wat de verruimde waarneming en
synesthesie betreft, deze zijn nog wel enigszins te verklaren en,



weet ik nu, absoluut geen zeldzaamheid. Maar hoe komt dit kind in
godsnaam aan al deze ongelooflijke kennis?

Ik besluit om elke dag alles op te schrijven en op een later
moment in alle rust door te werken. Zo kan ik ’s avonds tenminste
mijn hoofd leegmaken voor al het nieuwe dat ik elke dag weer kan
verwachten. Dat ik hier op een dag een boek over zou schrijven, had
ik toen nog geen idee van.

Christina tipt me om informatie op te zoeken over ‘kristalkinderen’
en ‘kinderen van de nieuw tijd’ en ik ben hoogst verbaasd wat hier
allemaal over te vinden is op internet – van serieus onderzoek en
welgemeende hulp tot discutabele geldklopperij. Ik merk dat ik
voorzichtig en sceptisch reageer als het om bepaalde
‘bovennatuurlijke’, ‘esoterische’ en ‘spirituele’ stellingen en
presentaties gaat. Ik ben gewend om te vertrouwen op gevalideerde
wetenschappelijke principes, hoewel de gebeurtenissen en
ervaringen van de laatste maanden mijn vertrouwen in het
driedimensionale, rationele wereldbeeld en de gangbare
wetenschappelijke verklaringsmodellen in toenemende mate aan het
wankelen hebben gebracht. Ik voel hoe mijn bewustzijn zich
langzaamaan verruimd en er andere kennisbronnen voor mij
opengaan.

Door mijn zoektocht wordt me al snel duidelijk dat ook voor de
thema’s ‘kristalkinderen’ en de ‘nieuwe tijd’ geldt: wees kritisch en
omarm of veroordeel niet te voorbarig alles wat er op het internet en
in de maatschappij aan informatie rondgaat. Eén ding lijkt echter niet
meer te ontkennen: het fenomeen kristalkinderen (ook wel
‘indigokinderen’, ‘regenboogkinderen’ of ‘diamantkinderen’
genoemd) neemt wereldwijd significant toe en er verschijnen
voortdurend nieuwe personen en publicaties die meer informatie
over dit fenomeen aanbieden. Maar wat je bijna niet tegenkomt, is
een sluitende theorie die uitlegt waarom juist in deze tijd steeds
meer van zulke kinderen op Aarde worden geboren.

Christina raadt het af om deze kinderen in verschillende
categorieën – zoals godskinderen, regenboogkinderen,
diamantkinderen, kristalkinderen enzovoort – of zelfs in
bewustzijnsniveaus in te delen. Als ze naar zichzelf kijkt, vindt ze dat
ze in geen enkele beschrijving en geen enkel hokje past. De



moeilijkheid met categoriseren of in hokjes zetten zit ’m erin dat je er
geen rekening mee houdt dat deze kinderen zich tijdens hun huidige
incarnatie in hun bewustzijn op hun eigen individuele manier verder
kunnen ontwikkelen, en wel in elke denkbare richting. De
verschillende namen en categorieën zijn kennelijk gebaseerd op hun
huidige aura, hun actuele geactiveerde chakra’s of hun persoonlijke
kenmerken. De tendens is nu ongeveer zo dat een ‘indigo- aura’
andere kenmerken laat zien dan een ‘regenboog-aura’, en
kristalkinderen zouden een soort kristalachtige cellenstructuur
hebben. Hoe kun je zoiets nu serieus onderzoeken en bewijzen?

Voorlopig bekijk ik het zo: ook op dit terrein valt er aan de ene kant
veel interessants en fascinerends te ontdekken en te leren, aan de
andere kant gaan er allerlei speculaties, halfslachtige kennis,
contradicties en vergissingen rond. Het is niet alleen goud wat er
blinkt en niet iedereen die zichzelf of zijn kind bestempelt als
kristalkind, bedoelt hiermee hetzelfde.

De onderliggende teneur luidt: bij deze kinderen of bij de ‘mensen
van de nieuwe tijd’ in het algemeen gaat het meestal om ‘oude’,
ervaren zielen die niet vanuit de parallelle wereld van de
overledenen hier gereïncarneerd zijn, maar die uit hogere sferen
komen en een dienovereenkomstige trillingsfrequentie meebrengen.
Ze komen hier op Aarde met een complexe kosmische kennis en
een grote schat aan ervaring, en ze hebben de opdracht hun gaven
in dienst van de mensheid te stellen opdat deze zich individueel en
collectief kan doorontwikkelen.

Het lijkt erop dat twee van zulke zielen hebben besloten om
ergens uit een hogere kosmische sfeer hiernaartoe te komen en
uitgerekend als mijn tweelingdochters geboren te worden. Ook al
weet ik niet precies het hoe en waarom, toch ben ik blij met deze
nieuwe uitdaging in mijn leven.

Christina legt uit: ‘De zogenaamde kristalzielen hebben al bij de
geboorte een hogere trillingsfrequentie en een multidimensionaal
bewustzijn. Ze hebben al vele zielservaringen doorgemaakt, hebben
een rustige aard en kennen geen angst.

Op die manier zijn ze het menselijke gebeuren al ver vooruit.
Bovendien ontwikkelen ze zich tijdens hun incarnatie als mens nog
verder, sommigen zelfs heel snel.



Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat ik in de couveuse als te
vroeg geborene steeds weer hoorde wat de artsen zeiden.

Ik heb me daar zo over verbaasd. Ik was duidelijk verder in mijn
bewustzijn dan de artsen, die met hun driedimensionale blik en
theorieën hun argumenten aandroegen. Het was een tamelijk
ontnuchterend moment toen ik voor het eerst tot de conclusie kwam
dat ik nu daadwerkelijk fysiek in de derde dimensie was
geïncarneerd.’ Ze lacht en gaat door: ‘Hoewel ik hier helemaal
vrijwillig voor heb gekozen, net als Elena.’

Opnieuw ben ik met stomheid geslagen over wat ze vertelt. Maar
vooral dankbaar dat ik destijds voldoende kracht had om dag in dag
uit, uur na uur op de intensive care door te brengen. En de
bevestiging dat Elena en Christina alle gesprekken die ik in die
periode in stilte met hen voerde, blijkbaar bewust hebben
waargenomen, stelt me zeer gerust. Hoe zei die ene arts het ook
alweer: ‘Bij dit kind zal niet alles onmiddellijk te verklaren zijn.’ Hij
moest eens weten hoe gelijk hij heeft gekregen!

Op een ander moment vertelt Christina nog iets wat ze heeft
meegemaakt als baby: ‘Al in de couveuse maakte ik kennis met de
onwelkome duisternis, het onlicht. Dat was vast de eerste keer dat
het onlicht in deze sfeer moest concluderen dat je niet zo
gemakkelijk van me af bent.’

Over de mensen van de nieuwe tijd zegt ze: ‘In deze belangrijke
tijd van verandering incarneren er sinds de jaren zestig ongelooflijk
veel zielen op onze planeet die niet van nabij liggende sferen komen
maar van sferen veel verder weg. Allemaal drukken ze hun stempel
op deze menselijke evolutie. Ook in de voorgaande eeuwen was er
steeds weer sporadisch zo’n ziel. Dit waren heiligen, religieuze
leiders, filosofen, onderzoekers, wetenschappers, uitvinders,
eigengereide denkers, kunstenaars, musici en mensen met
bijzondere gaven op allerlei terreinen, die allen constructief werkten
aan de stapsgewijze ontwikkeling van de mensheid. Tegenwoordig
zijn er heel veel zielen met hetzelfde potentieel, maar velen
onderkennen dit nog niet bij zichzelf.’

En weer later legt ze uit: ‘Soms zie ik verschillende groepen van
zielen die je “babyzielen”, “kinderzielen”, “volwassen zielen”, “oude
zielen” enzovoort zou kunnen noemen. Afhankelijk van hun spirituele



ontwikkeling en persoonlijke bestemming beschikken ze over
verschillende eigenschappen en talenten. Je zou kunnen zeggen:
hoe hoger hun trilling, hoe complexer hun ervaringen en hoe
belangrijker hun levensopdracht. Terwijl een alledaagse mensenziel
verantwoordelijk is voor een enkel gezin, beslaat het taakgebied
voor hoogtrillende zielen in sommige gevallen miljoenen mensen.
Toch is in de kern elke opdracht evenveel waard en deel van het
grotere geheel. Elke ziel wil een bepaalde ervaring opdoen hier op
Aarde en door wat zij doet de mensheid constructief verder
brengen.’

Ik ben steeds weer onder de indruk hoe ze het voor elkaar krijgt
om ondanks haar steeds zichtbaarder wordende anderszijn toch een
heel gewoon meisje te blijven tussen de anderen.

Ze doet weliswaar niet mee met mode en trends zoals veel van
haar leeftijdgenoten, maar ze sluit zich ook niet af voor andere
jongeren en verwacht ook niet een of andere speciale behandeling.
Maar zaken zoals smartphones, kleren en sieraden, winkelen of
chatten op sociale media kunnen haar niet zo bekoren, en internet
gebruikt ze vooral om informatie te zoeken over wetenschappelijke,
filosofische of politieke onderwerpen. Wat ze wel heel graag en vaak
doet, is naar muziek luisteren. En wat sieraden betreft … af en toe
draagt ze bij gelegenheid een dun kettinkje met een steen. Ze wilde
ook geen gaatjes in de oren omdat dit haar energieveld zou
verstoren.

Deze houding dringt ze niet op aan anderen, sterker nog, ze toont
altijd begrip voor de voorkeuren en gewoonten van haar medemens,
omdat ze weet waarom de mensen zijn zoals ze nu eenmaal zijn.
Nooit zal ze over een ander oordelen.

Ze accepteert gewoon alles zoals het is – als een deel van de
schepping, dat net als alle andere delen recht van bestaan heeft.

Ik heb haar meermaals gevraagd of ze een mobieltje wil, maar tot
nu toe wilde ze dat niet en ze antwoordt dan: ‘Ik zal nooit een
mobieltje of geld nodig hebben, en ik zal nooit autorijden.’ Op deze
uitspraken zijn al weddenschappen afgesloten: of het haar werkelijk
gaat lukken om nooit eigen geld of een mobiel te bezitten. Als ik naar
Christina’s tevreden en bescheiden houding kijk, kan ik me dit zeker
voorstellen, maar in de huidige tijd is het beslist bijzonder voor een



dertienjarige. Christina heeft kennelijk allang in de gaten dat de
meeste volwassenen een groot deel van hun tijd en aandacht richten
op geld verdienen en het vervolgens weer uitgeven, en dat het echte
leven hen zonder dat ze het in de gaten hebben door de vingers
glipt. Dat kan dan wel zo zijn, maar iedereen weet dat het simpelweg
onmogelijk is om vandaag de dag het helemaal zonder geld te
redden. Of is dit misschien toch mogelijk?



16
Dimensies
 
In elk gesprek dat ik met Christina heb, komen bijna altijd de
begrippen ‘driedimensionaal’, ‘multidimensionaal’ of
‘hogerdimensionaal’ voor. Deze keer vraag ik haar hoe je dimensie
of dimensionaliteit moet definiëren.

Ze antwoord: ‘Het is niet zo gemakkelijk om dit aan iemand met
een driedimensionaal verstand uit te leggen. Een dimensie is een
soort trillingsgebied of bewustzijnssfeer. Het is belangrijk dat je weet
dat tussen dimensies geen ruimtelijke maar een geestelijke grens zit.
De persoonlijke waarneming van dimensies is afhankelijk van het
persoonlijke energieniveau, de persoonlijke trillingsfrequentie van
een levend wezen. Passend bij deze persoonlijke trillingsfrequentie
krijg je vervolgens het overeenkomstige bewustzijn en de
bijbehorende talenten.’ Lachend voegt ze eraan toe: ‘Eigenlijk zijn
alle dimensies gewoon aanwezig. De meeste mensen kunnen ze
alleen niet zien terwijl ze alle in feite voor je neus liggen.’

Om dit te verduidelijken geeft ze een voorbeeld. In de zogeheten
fantasyliteratuur, die ze in grote mate heeft verslonden, ziet Christina
dat een aantal van deze schrijvers duidelijk een multidimensionale
waarneming heeft en wat opvalt is dat veel van hen best nog wel
jong zijn. ‘In deze verhalen zijn de hogerdimensionale wezens en
gebeurtenissen heel waarheidsgetrouw beschreven en komen ze
heel natuurlijk over,’ vertelt ze me.

‘Welke wezens bedoel je? En wat is daar dan precies echt en
natuurlijk aan?’

Christina glimlacht: ‘Het lijkt erop dat we niet helemaal op dezelfde
lijn zitten over wat natuurlijk is.’

Feit is dat een groot deel van de jongeren zich sterk voelt
aangetrokken tot deze fantasyverhalen, zowel boeken als films. Dit
komt ogenschijnlijk doordat er hogerdimensionale werelden en
wezens in voorkomen. Zulke sferen waren voor mij tot nu niet echt



en niets meer dan de fantasie van de schrijver. Ik heb er nooit bij
stilgestaan dat deze verhalen wellicht niet aan hun fantasie zijn
ontsproten, maar het gevolg zijn van hun eigen herinnering of directe
waarneming. Voor Christina bevatten deze sferen niets vreemds.
Hoe kan ze anders weten dat bepaalde fantasyverhalen ‘echt en
natuurlijk’ zijn?

Ze legt uit: ‘De mate waarin iemand deze oneindige sferen kan
waarnemen, en wat hij binnen een dimensie waarneemt, is heel
persoonlijk. Ieder mens doet immers op zijn eigen manier ervaringen
op en gaat op zijn eigen manier met deze ervaringen om. Zo vormt
zich bij elke ziel een persoonlijk bewustzijn, een persoonlijke
trillingsfrequentie, waardoor iemand in staat is toegang te krijgen tot
de verschillende dimensies, de verschillende densiteitsniveaus. En
elke densiteit kent haar eigen natuurwetten. Het is dus niet zo dat in
andere dimensies dezelfde natuurwetten gelden als hier in de eerste
tot de derde densiteit. In een hogere densiteit gelden voor een deel
wetten die voor de mensen onbegrijpelijk, zelfs ondenkbaar zijn.’

Dan treedt ze verder in detail: ‘Voor het basisbegrip is het
misschien belangrijk te weten dat er op elke planeet niet slechts één
bewustzijnssfeer maar altijd diverse parallelle trillingsfrequenties
voorhanden zijn. Deze verschillende lagen zou je “parallelle
werelden” kunnen noemen. Ik weet uit ervaring dat tegenwoordig
veel kinderen moeiteloos meerdere lagen van onze planeet kunnen
zien, omdat ze een hogere trilling hebben dan de meeste
volwassenen. Jammer genoeg weten ze niet waar dit precies over
gaat en als ze hun ouders hierover vertellen, stuiten ze meestal op
onbegrip. En na verloop van tijd zeggen ze er niets meer over omdat
ze bij voorbaat al weten dat hun ouders afwerend tegenover zulke
“fantasieverhalen” staan.’

 

Het aquariumvoorbeeld
Christina illustreert de multidimensionaliteit met een helder
voorbeeld: twee mensen zitten in een aquarium. De ene is een
laagtrillende persoon met een bewustzijnsfrequentie van rond de
150 LOC en de andere is iemand met een hogere trilling van rond de



600 LOC. In het aquarium zwemmen verschillende vissen in allerlei
kleuren rond: violet, blauw, turkoois, groen, geel, oranje, rood
enzovoort. Elke vissenkleur staat voor één dimensie; violet is
bijvoorbeeld de tweede dimensie, blauw de derde, turkoois de
vierde, groen de vijfde en ga zo maar door.

Op grond van hun persoonlijke trillingsfrequentie zien beiden niet
elke vis die rondzwemt, maar zien ze alleen de vissen van hun eigen
trilling of lager.

Vanuit het driedimensionale zicht van de laagtrillende persoon zijn
alleen de violette en blauwe vissen te zien, hoewel er in zijn
aquarium nog heel veel andere vissen zwemmen. De tweede
persoon kan met zijn hogerdimensionale zicht ook nog de
turkooiskleurige en groene vissen zien, want zijn zicht is in dit
voorbeeld vijfdimensionaal. Maar hij is niet in staat om de gele,
oranje en rode vissen te zien omdat deze zich in de zesde, zevende
en achtste dimensie bevinden en hiervoor heb je een frequentie van
misschien 800 LOC of hoger nodig.

Wat Christina met dit voorbeeld duidelijk wil maken is dat alle
kosmische dimensies gelijktijdig altijd en overal voorhanden zijn,
want ze zijn wat ruimte betreft niet van elkaar gescheiden. Sterker
nog, ze lopen in elkaar over. Hoeveel dimensies iemand waar kan
nemen, hangt af van zijn energieniveau en persoonlijke
trillingsfrequentie, die op hun beurt weer afhangen van de
doorgemaakte ervaringen en de mate van bewustzijn.

Op mijn vraag hoeveel dimensies Christina kan waarnemen,
antwoordt ze: ‘Op dit moment zijn het er twaalf met allerlei
subdimensies.’ Ze voegt er nog aan toe dat haar multidimensionale
waarneming niet via de gebruikelijke vijf zintuigen loopt, maar via de
verschillende sterk geactiveerde chakra’s.

Dan vertelt Christina nogmaals dat de planeet Aarde heeft
besloten om op dit moment haar eigen trillingsfrequentie te
verhogen. Voor beide mensen uit het aquariumvoorbeeld betekent
dit dat ze allebei de gelegenheid krijgen om hun persoonlijke trilling
te verhogen en hun bewustzijn te verruimen, waardoor ze meer
vissen zullen zien. Dit is een grote kans voor de hele mensheid en
daarom is het niet verwonderlijk dat er juist nu in deze tijd zoveel



zielen uit hogere sferen op Aarde incarneren om mee te werken aan
dit geweldige proces van wereldwijde bewustzijnsverruiming.

Ik check nog een keer of ik haar betoog goed heb begrepen:
dimensies zijn dus geen ruimtelijke sferen of lagen, maar eerder
energetische, densiteitstreden en trillingsfrequenties. Daarbij zijn er
talloze in elkaar overlopende dimensies, met andere woorden: in het
grote aquarium van het universum zwemmen alle vissen in elke
denkbare kleur rond. Het hangt echter van je persoonlijke
bewustzijnsfrequentie af welke kleuren je kunt zien.

‘Ja, precies!’ beaamt Christina en ze gaat verder: ‘Ik heb het hier
vooral over de twaalf dimensies die ik waarneem. Er is nog een
dertiende dimensie, maar die is bestemd voor de zogeheten
oerzielen, maar daarover later meer.

In deze twaalf sferen gelden totaal verschillende natuurwetten.
Neem bijvoorbeeld het zogenaamde sterven, dat in feite niets anders
is dan een vervolgreis. Terwijl in de derde dimensie de verder
reizende ziel haar lichaam na het overlijden nog fysiek achterlaat,
bestaat deze vorm van overlijden niet meer in de vijfde dimensie.
Daar besluit de ziel zelf wanneer ze haar lichaam verlaat en zodra
ze dit doet, lost dat gewoon vanzelf op. Daar zijn geen grafdelvers
en begraafplaatsen meer voor nodig. Vervolgens neemt de ziel weer
een nieuwe vorm aan. Zover ik weet, geldt deze manier van
overlijden tot en met de negende dimensie.

De tiende tot de dertiende dimensie kent geen stoffelijke materie
meer, alleen nog pure energie. Daar hebben de wezens ook geen
stoffelijk lichaam meer. Mochten ze toch nog de behoefte hebben om
in een lichaam te incarneren, dan moeten ze terug naar de negende
dimensie. Daar kunnen ze dan een fijnstoffelijk en vervolgens een
stoffelijk lichaam aannemen.

In elke dimensie heb je, zoals ik al eerder zei, ook parallelle
werelden oftewel parallelle trillingsfrequenties in dezelfde dimensie.
Een voorbeeld: als iemand hier in de derde dimensie overlijdt, komt
hij eerst in een van de parallelle werelden van de derde dimensie.
Dit zijn de sferen waar de overleden mensen naartoe gaan, waar we
het helemaal in het begin over hebben gehad Hetzelfde geldt voor
iemand die in de vijfde dimensie overlijdt. Die gaat eveneens eerst
naar een parallelle wereld van de vijfde dimensie.’
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Het oude en het nieuwe
bewustzijn
 
Eind maart 2015. Door wat ik in de gesprekken met Christina
allemaal te horen krijg, is mijn wereldbeeld danig op de proef gesteld
en aan het wankelen gebracht. Ik besef met de dag meer dat ik een
tamelijk buitengewone dochter heb en dat dit geschenk ook mij de
kans biedt mijn eigen bewustzijnshorizon te verbreden en mijn
persoonlijke trilling te verhogen.

Goddelijke zielen en zielenplannen, parallelle werelden vol
fijnstoffelijke wezens, bewustzijnsfrequenties en
energiehandtekeningen, synesthesie en multidimensionale
waarneming, de dualiteit van licht en onlicht, eenheidsrealiteit en
twaalfdimensionaliteit, kristalkinderen en hogere kosmische
beschavingen – voor Christina is dit allemaal heel natuurlijk en
vanzelfsprekend, voor mij daarentegen compleet nieuw en nogal
ingewikkeld. Er gaat een compleet andere wereld voor me open met
totaal andere natuurwetten.

Christina zegt hierover: ‘Mijn zogenaamde bovennatuurlijke gaven
zijn alleen maar een bijverschijnsel van mijn ware zijn.’

‘Wat bedoel je daar precies mee?’ wil ik weten.
Ze legt uit: ‘Er leven ondertussen zogezegd drie verschillende

evolutielijnen op deze Aarde. De meest dichte, onbewuste mensen
met een trillingsfrequentie van minder dan 200 LOC handelen vooral
vanuit het oude, driedimensionale denken en oude patronen.
Daarnaast zijn er bewustere mensen met een trillingsfrequentie van
tussen 250 en 500 LOC. Ze zijn voortdurend bezig om negatieve
patronen en gedragingen af te leren om zo hun zielenenergie meer
en meer te ontplooien.



Zij gaan duidelijk tevredener en gelukkiger door het leven omdat
ze hun zielenplan leven en omdat ze simpelweg veel begrijpen en
minder last hebben van twijfel en angst. Natuurlijk is het mogelijk en
bovendien wenselijk dat een mens zich in de loop van zijn leven
dusdanig ontwikkelt dat hij van de eerste naar de tweede evolutielijn
gaat. Andersom kan ook. Tot een bewustzijnsfrequentie van 600
LOC kun je nog terugvallen. Toch kunnen alle mensen in theorie een
staat van 1000 LOC bereiken.

De derde evolutielijn zijn de rijpe, geestelijk hoogontwikkelde
zielen met een aangeboren trillingsfrequentie van 700 LOC of hoger.
Deze zielen komen niet uit de aardse parallelle werelden maar uit
hogere kosmische sferen, en ze hebben van nature een beduidend
hogere trillingsfrequentie.

Dit maakt dat hun waarneming, hun bewustzijnsbereik en hun
denk- en handelswijze heel anders zijn dan die van andere mensen.
Ze zijn op dit moment nog eerder uitzondering dan regel.’

Ik besef dat ik in deze fase van mijn leven de kans krijg wakker te
worden, mezelf geestelijk te helen en aan te sluiten bij de ‘bewustere
mensen’ die Christina beschrijft.

Als je echter besluit om uit je oude overtuigingen en
gedragspatronen te breken, zul je in het begin merken dat dit niet
zonder slag of stoot gaat en de nodige uitdagingen met zich
meebrengt – denk aan sterfgevallen in je directe omgeving, je kunt
ziek worden of een ongeluk krijgen, werkloos raken, relaties die
stuklopen, echtscheidingen, noem maar op. Deze vermeende
noodlottige gebeurtenissen zullen in eerste instantie zwaar zijn,
maar bieden tegelijkertijd de kans voor persoonlijke groei. Elk
noodlot is een leerproces dat je constructief of destructief kunt
oppakken. Reacties die horen bij de oude, driedimensionale
patronen zijn bijvoorbeeld: jammeren, klagen, aanklagen, bevechten,
kwaad worden, je vertwijfeld voelen, je terugtrekken of zelfs
capituleren. Dit bewustzijnspatroon wordt gekenmerkt door angst,
zorgen, twijfel, overbelasting en wanhoop.

Ik neem me voor om vanaf nu consequent volgens dit nieuwe
bewustzijn te reageren: elke levensgebeurtenis aangaan in liefde,
dankbaarheid en acceptatie en steeds naar constructieve
oplossingen zoeken, want de liefde die voortkomt uit de kracht van je



hart is dat wat de ziel in haar bewustzijnsontwikkeling en innerlijke
groei daadwerkelijk vooruithelpt. Het advies luidt hier: je eigen leven
met liefde en persoonlijke verantwoordelijkheid in eigen hand
nemen, uit je slachtofferrol en zelfmedelijden stappen, in liefde alle
niet-liefde loslaten en in liefde de houding en handelingen van
andere mensen respecteren. Jammer genoeg leren we dit niet op
school, maar dat is geen reden om het dan niet op eigen initiatief te
leren.

Ook wat dit betreft is Christina een goed voorbeeld. Hoewel ze
kennelijk een pionier is van deze derde evolutielijn en een heel hoge
trilling heeft, speelt ze uiterlijk het leven van haar medemensen mee
zonder dat ze zich hierdoor laat beïnvloeden. Ze zit weliswaar op
een normale school, maar staat niet toe dat ze door de daar
heersende destructieve denkstructuren wordt geherprogrammeerd.
Ze weet wie ze is en wat haar te doen staat, gaat consequent haar
weg en volgt haar zielenplan.

Ze zegt: ‘In mijn leven zal ik nooit cijfers of een diploma hoeven
laten zien.’

School vindt ze vooral saai, wat gezien haar bewustzijn begrijpelijk
is. Maar ze houdt van de mensen en omdat er onder scholieren net
als in iedere andere maatschappelijke groepering voortdurend
allerlei problemen zijn op te lossen, bekommert ze zich hier graag en
vaak om.

Ze legt verder uit: ‘Met een bewustzijn vanaf 850 LOC raakt de
menselijke wil verweven met de goddelijke wil.

De egostructuur verdwijnt en persoonlijke interesses staan niet
meer voorop. Je handelt dan vanuit een heel krachtige, goddelijke
leiding in een dienend “wij-bewustzijn” vrijwillig voor een
constructievere wereld waar al wat leeft bij hoort.’

Ook hiervan is Christina een lichtend voorbeeld. En toch heb ik
soms het idee dat ze zich naast de menselijke sfeer ook in heel
andere sferen ophoudt, waar ik niet kan komen. Soms zegt ze wel
eens dat ze erg ontroerd is door wat er op dat moment in de kosmos
gebeurt. Want de kosmische gebeurtenissen beïnvloeden ook de
huidige en toekomstige gebeurtenissen op Aarde. Onze planeet en
ook de mensheid zijn deel van een groter geheel – deel van een



kosmische, goddelijke orde die voortdurend aan verandering
onderhevig is.
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De raadselachtige dekenkist
 
Begin april 2015. De voorjaarsvakantie staat voor de deur en
Christina viert binnenkort haar veertiende verjaardag.

Op een morgen ziet ze onderweg naar school een bijzonder
fijnstoffelijk voorwerp. Midden in een weiland, zo vertelt ze, staat een
oude bruine dekenkist, eenzaam en verlaten met het deksel dicht.
Ze denkt hardop, zodat ik mee kan luisteren: ‘Mama, dit is iets
bijzonders, normaal gesproken zie ik nooit zomaar iets fijnstoffelijks
zonder dat ik weet wat het betekent. Maar nu heb ik geen idee
waarom deze dekenkist hier is.’ Christina is lang bezig om het
raadsel op te lossen. Dat ze fijnstoffelijke dingen ziet – dat doet ze al
vanaf haar geboorte – is niet ongewoon, wel dat ze niet kan
bedenken wat de reden is dat ze deze kist ziet. Aanvankelijk probeer
ik haar te helpen met mijn theorieën, maar ze ontkent ze al mijn
vermoedens. Ik richt me daarom maar weer op de sleur van alledag
en houd me niet meer bezig met dit voorval.

Een paar dagen later komt Christina s middags enthousiast thuis.
‘Mama, ik weet nu wat die fijnstoffelijke dekenkist betekent. Vandaag
was hij open en stel je voor: het deksel en de bodem zitten met een
bruine band aan elkaar!’

Ik ben net bezig de tafel te dekken voor het middageten, voel me
wat overrompeld en weet niet meteen wat ik hiervan moet denken.
Christina kijkt me aan en wacht even, zodat ik tijd heb om na te
denken, maar ik zie aan haar dat ze staat te trappelen om me te
vertellen wat de betekenis is van de dekenkist. En dan zegt ze
plechtig: ‘Het is een teken dat hemel en Aarde met elkaar verbonden
zijn.’

Nog steeds is het me niet helder wat ze bedoelt. Wat betekent dit
symbool concreet? Ik merk dat dit voor Christina een speciaal
moment is en mijn eerste analyse luidt dat de verbinding tussen



hemel en Aarde in Christina’s leven vermoedelijk van cruciale
betekenis is.

De volgende dag vertelt ze me dat de dekenkist weg is. Voor haar
betekent dit dat ze de boodschap goed heeft begrepen.

Het hele voorval komt op mij nogal vreemd over, maar het is, zoals
in de weken daarna duidelijk zal worden, het begin van een nieuwe
fase. Want vanaf dat moment verhoogt Christina’s energieniveau
zich aanzienlijk. Het lijkt of er nu nog krachtiger energieën
geactiveerd worden, wat zich uit in dat ze nog meer talenten laat
zien en dat er nog meer inzichten en uitleg volgen. Christina vertelt
dat ook haar lichtstraal sterker is geworden. Ik kan niet zeggen of het
klopt, maar voor haar is het zo klaar als een klontje.

 

Voorjaarsvakantie 2015
Een paar dagen later begint de voorjaarsvakantie, die twee weken
duurt. Omdat dit jaar zowel Pasen als Christina’s verjaardag in de
vakantie valt, gaan we niet weg maar blijven we thuis en maken we
een paar dagtrips.

Mario gaat met een schoolvriend een dag de bergen in en ik ga
deze dag met Christina naar de dierentuin in Rapperswil. Een tijdje
geleden had ze het erover dat ze graag een keer het nieuwe
olifantenverblijf wilde zien om te checken of het de olifanten daar wel
bevalt. Mario is niet meer zo enthousiast over dierentuinen, dus
vandaag is een mooie gelegenheid om Christina’s wens te vervullen.

Vlak bij de dierentuin moet ik stoppen voor een rood licht en
omdat ze even niets anders heeft te doen, scant Christina het huis
naast de weg. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zegt
ze: ‘Mama, ik heb net de zolder van dit huis doorgelicht. Er staan
twee opgestapelde stoelen, een kast en twee kisten met boeken.’

Tot mijn verbazing weet ze bovendien de twee titels van de
bovenste twee boeken te noemen. We hebben meteen door dat zich
zojuist een nieuwe gave bij haar heeft gemanifesteerd, de
zogenaamde röntgenblik, oftewel de kunde om door vaste stoffen
heen te kijken.



Het liefst wil ik meteen de zolder zien om te kijken of het klopt,
maar ik weet niet hoe ik dit aan de huiseigenaar uit zou moeten
leggen. Ik heb mijn hele leven Christina nog nooit op een leugen
kunnen betrappen en daarom heb ik ook nu geen enkele reden om
aan haar te twijfelen. In de toekomst zal de röntgenblik nog vaker
bevestigd worden.

Tot ik de auto op de parkeerplaats zet, zeg ik geen woord meer. Ik
verbaas me niet alleen over Christina, maar ook over mezelf.
Waarom verwondert het me niet meer dat mijn dochter nu ook nog
door vaste materie heen kan kijken? Kennelijk raakt een mens
gewend aan het ongewone. Ik heb natuurlijk wel eerder over dit
soort gaven gelezen en gehoord, maar het is het wel even een ander
verhaal als je het persoonlijk meemaakt.

We genieten allebei van de dierentuin. Christina is gek op dieren,
net zoals ze van mensen en planten en van de hele Aarde houdt.
We hebben het over allerlei onderwerpen en ze babbelt er, zoals
meestal, vrolijk op los. Ze is vooral blij dat de olifanten nu veel meer
bewegingsruimte hebben en dat het goed met ze gaat in hun nieuwe
verblijf.

Op de terugweg hebben we het over beroepskeuzes, een
onderwerp dat ons al een tijdje bezighoudt. Door de gebeurtenissen
van vandaag opper ik voor de grap dat Christina misschien wel
douanier kan worden. Met haar röntgenblik kan ze elke auto en
koffer scannen. Scannen is helemaal niet nodig, zegt ze, ze kan al
aan de aura en gedachten van iemand zien of ze iets in hun schild
voeren. Ik geef nog wat voorbeelden van beroepen waarin haar
verruimde waarneming van pas kan komen: de gezondheidszorg, de
techniek, bij de rechtbank … eigenlijk overal.

Maar Christina is heel duidelijk: ‘Ik ben niet op deze
wereld om de fouten van anderen bloot te leggen
of over hen te oordelen. Ik wil de mensen alleen
maar het licht en de vrede terugbrengen. Dan
verdwijnt het onlicht vanzelf.’

Helder! Geen douane of rechtbank, geen politie, defensie of
geheime dienst voor Christina. Ze maakt duidelijk dat ze voor een
baan die voortkomt uit het huidige systeem niet beschikbaar is. Ook



al weten we nog niet precies wat ze uiteindelijk tijdens deze
incarnatie zal gaan doen, het lijkt al helder te zijn uitgetekend dat het
van een andere, hogere orde zal zijn: het licht en de vrede bij de
mensen terugbrengen.

Als ze zulke duidelijke uitspraken doet, is er geen greintje euforie
of geen enkel spoor van arrogantie te bespeuren. Integendeel, je ziet
hier simpelweg de onwrikbare innerlijke overtuiging van een rijpe
persoon die innerlijk niet onzeker en daardoor niet te manipuleren is.
Ze legt bovendien uit dat dit haar niet waardevoller of beter maakte
dan andere mensen, maar gewoon anders. En nogmaals benadrukt
ze dat ze zich nooit in een hokje laat stoppen of laat inpalmen.

Dan schiet me te binnen dat Christina jaren geleden, toen ze nog
klein was, altijd vragen stelde zoals: ‘Mama, denk je dat je met een
röntgenblik geboren kan worden?’, ‘Mama, denk je dat je je met licht
kunt voeden?’, ‘Ken jij iemand die zich onzichtbaar kan maken?’

Wat de röntgenblik betreft, die lijkt nu geactiveerd te zijn. Christina
beschrijft hoe ze met zulke nieuwe gaven omgaat vanaf het moment
dat ze zich voor het eerst openbaren: in het begin manifesteren ze
zich een- of tweemaal zonder dat ze er controle over heeft, zoals
vandaag bij die zolderscan.

Maar daarna weet ze precies hoe het in zijn werk gaat en heeft ze
er bewust controle over. Het is alsof ze vanaf de geboorte een
reusachtig netwerk aan extra leidingen in het brein heeft aangelegd
die nu een voor een worden geactiveerd. Ik vraag me af of de
andere twee vragen uit haar kindertijd – je voeden met licht en je
onzichtbaar maken – zich in de toekomst eveneens zullen
manifesteren? We zullen wel zien.

In elk geval lijkt de episode met de fijnstoffelijke, symbolische
dekenkist – het verbinden van hemel en Aarde – de aanzet te zijn
geweest tot verdere openbaringen.
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Elementaire wezens
 
In deze zonnige voorjaarsvakantie nemen Mario en ik de tuin eens
flink onder handen. Het plan is om een oude levensboom te kappen.
Dit wekt Christina’s belangstelling en ze drukt ons op het hart: ‘Jullie
kunnen die boom niet zomaar even omhakken, want hij heeft een
ziel die heel sterk verankerd is. Hij is wat traag en heeft twee tot drie
dagen nodig om een nieuw thuis, dus een andere boom, te vinden.
Jullie mogen hem daarom vandaag nog niet omhakken.’

Wij luisteren natuurlijk naar haar advies, ook al is deze zienswijze
volledig nieuw voor mij; ik heb hier nog nooit bij stilgestaan. Christina
maakt van de gelegenheid gebruik om ons iets te vertellen over de
wereld van de elementaire wezens die in een aardse parallelwereld
wonen. Haar enthousiasme over dit onderwerp is van haar gezicht af
te lezen.

‘In de Griekse mythologie,’ begint ze, ‘noemt men de fijnstoffelijke
boomwezens “dryaden”. Ze zijn niet alleen maar fantasieën uit de
mythologie en fantasyverhalen, ze bestaan echt. Ze zien er
mensachtig uit, alleen hebben ze geen huid maar boomschors.
Helaas zijn er nog geen echt goede foto’s van dryaden. Je zult ze
eerst zelf moeten zien, denk ik. Er zijn overigens mannelijke en
vrouwelijke dryaden. Als je ze niet van tevoren waarschuwt dat de
boom wordt gekapt, blijven ze daar eenzaam staan. Deze wezens
horen bij de elementaire wezens van onze planeet – net als
dwergen, trollen, elven, draken en ga zo maar door.’

Na een korte pauze gaat ze verder: ‘Ik weet nog heel goed waar ik
de eerste dwerg heb gezien. Het was in een hogerdimensionale
sfeer met een andere ruimte- en tijdsstructuur. Het is een wonderlijke
wereld, gewoon wonderschoon en oerplanetair. Jij zult het vast als
een soort fantasiewereld zien. Overigens tonen deze elementaire
wezens zich niet aan iedereen die helderziend is, maar alleen aan
mensen die een sterke band met de natuur hebben. Mama, jij hebt



geluk, want mocht je nog eens helderziend worden, dan zul jij deze
wezens ook kunnen zien.’

Mijn dochter kijkt me stralend aan. Ergens ben ik nu heel blij dat ik
niet helderziend ben, want anders zou ik alweer met een totaal
nieuwe wereld worden geconfronteerd waar ik voorheen geen weet
van had. Toch ben ik blij dat volgens Christina mijn binding met de
natuur sterk genoeg is en ik misschien op een dag wel elementaire
wezens kan zien. Het klopt, ik heb een sterke voorliefde voor planten
en dieren en voor alles in de natuur, waar ik heel graag vertoef. Maar
laten we mijn helderziendheid bewaren voor later. Voorlopig ben ik
nog wel even zoet met het begrijpen en verwerken van Christina’s
ontwikkeling.

Mario heeft ons gesprek meegekregen en stelt ons gerust:
‘Gelukkig zet de boswachter altijd een teken op de bomen in het bos
die gekapt worden, zodat de dryaden een andere boom kunnen
zoeken.’

Wat slim van Mario. Uit de fytotherapie (plantheelkunde) weet ik
dat planten een zielsdeel hebben, een soort plantsignatuur,
waardoor ze een orgaanspecifieke helende werking ontwikkelen. Dit
gebeurt vaak in een uitgebalanceerde combinatie van verschillende
helende substanties die elkaar qua werking ondersteunen. In dat
opzicht lijkt het heel plausibel dat ook bomen bezielde wezens zijn.

Christina noemt ook nog dat er geen parallelle sferen voor
overleden bomen zijn, zoals mensen een parallelle wereld hebben
voor overledenen. Als een boom gekapt wordt of sterft, zoeken de
dryaden gewoon een andere boom om in te wonen. Dat is de reden
dat er ook bomen zijn waarin meerdere dryaden wonen.

Christina is bijna niet te stoppen. Ze vertelt enthousiast verder en
zo krijgen we te horen dat er ook lichte en onlichte wezens zijn in de
wereld van de elementaire wezens. Mensen met bijzondere gaven
hebben altijd al geweten dat dergelijke wezens bestaan en samen
met de mens op Aarde leven, en zo kwamen deze verhalen terecht
in onze sprookjes en mythes. Verzamelaars en vertellers van
sprookjes, zoals de gebroeders Grimm, hebben vast bewust of
onbewust toegang tot deze werelden gehad. Hoe zouden ze anders
deze verhalen zo levensecht hebben kunnen optekenen?



Maar er komt nog meer. Vandaag de dag is vooral IJsland een
hotspot voor elementaire wezens. Geschat wordt dat de halve
bevolking zich bewust is van hun bestaan. De wegen op IJsland zijn
heel kronkelig en je kunt daar bijna geen weg vinden die over een
langer stuk rechtuit gaat. Zo rijden de IJslanders om de holen en
onderkomens van de elementaire wezens heen om ze niet te storen
of te verjagen. Naar verluidt wordt er altijd een helderziende
geraadpleegd om het tracé van een nieuw aan te leggen weg te
bepalen, om te voorkomen dat de trollen worden gestoord.

Nu spits ik ook de oren. ‘Zijn overal ter wereld dezelfde
elementaire wezens?’

Christina antwoordt: ‘Voor zover ik weet, zijn lichtelfen vooral in de
buurt van water te vinden, zoals watervallen. Maar ook wel in
ijsgebieden. Dryaden zijn natuurlijk overal te vinden waar bomen
zijn. En kabouters werken graag in de tuin.’

Ik ben stomverbaasd. ‘Kabouters? Zijn er echt kabouters?’
‘Ja. Ze zijn ongeveer 30 centimeter groot. Maar ik heb nog nooit

een kabouter met een baard gezien zoals in sprookjes. De kabouters
die ik zie, dragen meestal een hoed en een geblokt overhemd op
een groene of bruine broek. Hun broeken zijn heel schattig, echt zo
lief! Elke maandag als ik bij oma eet, kom ik langs een grote tuin met
een heel snoezige kabouter. Hij is altijd met een hark in de weer.’

‘Zie je dan ook het resultaat van zijn werk? Of is dat alleen
fijnstoffelijk in een hogere dimensie te zien?’ wil Mario weten.

Zijn zus verklaart: ‘De kabouters werken weliswaar in een
fijnstoffelijke parallelle sfeer, maar het effect van hun werk reikt tot in
onze grofstoffelijke wereld. Je kunt dus daadwerkelijk het resultaat
van hun werk zien. Maar de kabouters en andere natuurwezens zijn
inmiddels heel wantrouwend jegens mensen geworden. Als ik een
kabouter in onze tuin zou zien, moet ik me meteen met hem
verbinden, anders is hij zo weer weg.’

Over de planten vertelt Christina verder nog: ‘Planten zijn heel
plek- en luchtgevoelig. Van veranderingen, zoals verpotten, houden
ze helemaal niet.’

Later legt ze de fotosynthese uit vanuit haar perspectief:
‘Een plant absorbeert het licht zo effectief dat het bijna

onvoorstelbaar is. Wetenschappelijk gezien is dit eigenlijk helemaal



niet mogelijk, want onderweg naar de fotosynthetische kern van de
plant moeten de fotonen feitelijk botsen met andere deeltjes. Maar
dat doen ze niet. Dat een foton de kern bereikt, is net zo
onwaarschijnlijk als geblinddoekt door een bos rennen zonder tegen
een boom aan te lopen.

Planten zijn een waar wonder der natuur. De plant brengt het foton
in een staat van kwantumsuperpositie: ze vermenigvuldigt het foton
tot miljarden deeltjes, zodat elke mogelijke plek wordt bereikt. De
mogelijkheid dat – om bij mijn voorbeeld te blijven – er iets tegen
een boom botst, is totaal niet aan de orde, anders zou het hele
systeem in elkaar storten. Wat doet de plant nu? Rustig weigert ze
om ook maar een greintje aandacht aan dit soort “ongelukken” te
schenken terwijl ze in de kern het heilige gebod van alle leven zingt:
“Het zal licht worden!”

Als dan één optie de kern zonder fouten bereikt, krijgt alleen deze
optie aandacht en verdwijnen alle andere. De “winnaar” wordt
zogezegd uit de toekomst terug door de tijd tot stand gebracht en
wordt zo de enige optie die ooit heeft bestaan. Dit is slechts een
voorbeeld. Maar precies zo hebben wij allemaal het grote mysterie
van het leven overwonnen, wat maakt dat wij nu hier zijn.’

Weer schieten me verschillende uitspraken door het hoofd die
Christina als kind deed toen ze me hielp bij het verpotten van de
planten. Zoals: ‘Deze plant heeft het hier naar de zin’ of ‘Deze wil
geen andere pot’ of ‘Deze boom wil niet gesnoeid worden.’ Hierbij
streelde ze liefdevol met haar kleine handjes over de planten, of
omarmde ze zelfs, en straalde daarbij een ongelooflijk sterke
verbondenheid met de natuur uit.

Nu vult ze aan: ‘Planten hebben er grote hekel aan als ze lang op
transport moeten. Zoals palmen die in de herfst worden opgehaald
en ondergebracht in grote hallen om te overwinteren. Daar houden
ze helemaal niet van. Bij dieren zouden we dit “dierenmishandeling”
noemen. Ook planten hebben gevoel.’

Ik denk na. Hoe zit dat bij mij? Mijn palmen en agaves gaan in de
herfst de garage in, die daar ruim genoeg voor is, en dus hebben ze
geen last van stressvol vervoer. Maar ook in de garage moest ik al
een en ander verplaatsen omdat volgens Christina een paar planten
ruzie hadden. Het wordt me andermaal duidelijk hoe weinig we ons



bewust zijn van wat zich om ons heen in de wereld van de planten,
dieren en elementaire wezens afspeelt. Via Christina krijg ik een
totaal andere kijk op deze dingen en daar ben ik haar heel dankbaar
voor.
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De hartslag van de Aarde
 
Christina houdt niet alleen van alle wezens die samen met de
mensen op de Aarde wonen, maar ook van de planeet Aarde zelf.

In de gesprekken die we tijdens deze vakantie hebben, wordt me
steeds weer duidelijk hoe goed ze onze planeet lijkt te kennen. Als
klein meisje al was ze dol op plaatjesboeken met plaatsen die op de
Werelderfgoedlijst staan en bij het doorbladeren zei ze vaak: ‘Mama,
daar ga ik naartoe.’ Dat ze er dan inderdaad ’s nachts via astraal
reizen naartoe ging, kon ik destijds niet weten. Christina wilde altijd
het liefst de hele wereld zien en er meer van te weten komen, vooral
van de flora en fauna.

Ze licht toe: ‘Weet je mama, ik voel de hartslag van de Aarde. Net
als ieder ander levend wezen heeft de Aarde ook een ziel, ze heeft
bewustzijn en een energiesysteem. Als ik met mijn voeten op de
aardbodem sta, voel ik de Aarde precies aan en weet ik hoe ze zich
op dat moment voelt. Ik voel de planetaire trilling net zoals ik jou of
de alpaca’s daar buiten voel.

Voor ik naar de Aarde kwam, mocht ik uit 63 andere planeten
kiezen die ook in de derde dimensie zitten. Ik heb voor de Aarde
gekozen, want deze planeet is gewoonweg prachtig. Overigens is ze
een meisje, wist je dat? “Moeder Aarde” is dus aardig goed
geformuleerd. In haar oorspronkelijke paradijselijke staat voedde de
Aarde alle mensen en dieren en beschermde hen met haar
veelzijdige natuur die toen nog volledig intact was. Maar toen
kwamen de wezens van het onlicht en voerden hier hun destructieve
systeem van manipulatie en uitbuiting in, waardoor de mensen zich
tegenwoordig op Aarde gedragen alsof ze een spel spelen waarvan
ze de handleiding allang zijn kwijtgeraakt.’

Een beetje verdrietig vertelt ze verder: ‘De Aarde houdt van de
mensen, maar heel veel mensen die nu leven, buiten de Aarde
gewetenloos uit. Ze weert zich met natuurrampen. Oorspronkelijk



was er overal een gelijkmatig mediterraan klimaat, een waar
paradijs.’

In een ander verband zegt ze: ‘Zolang de mensen hun
eigen planeet niet kennen, zullen ze nooit andere
planeten leren kennen. Want ze hebben iets
fundamenteels nog niet begrepen, namelijk dat
niet het rationele verstand de grootste
uitvindingen en vooruitgang heeft opgeleverd,
maar het bewustzijn van de ziel.’

Ze legt ook het energiesysteem van onze planeet uit:
‘Net als de mens heeft ook de Aarde een chakrasysteem met

energiebanen. Sommige wetenschappers noemen deze
energiebanen “leylijnen” of “heilige banen”. Je kunt ze vergelijken
met wat wij mensen “meridianen” noemen.

Op de plek waar twee zulke lijnen elkaar kruisen, ontstaan
bijzondere krachtplekken, zoals de Notre Dame in Parijs, of oeroude
plekken als Stonehenge, Angkor Wat, de piramides van Gizeh, de
Zwarte Steen in Mekka, de zonnepiramide in Teotihuacan en de
steden Machu Picchu, Fatima en Dwarka, de stad van Krishna. Er
wordt ook beweerd dat zich op de hele Jacobsroute naar Santiago
de Compostella veel leypunten en leylijnen bevinden. Op al deze
krachtplekken zijn speciale energiefrequenties die voor helderziende
mensen zichtbaar zijn. In de vroegere hoogstaande culturen had je
mensen die een multidimensionaal bewustzijn hadden, daarom
wisten ze heel precies waar ze de heiligdommen moesten bouwen.’

Oké, weer wat geleerd. Hoe boeiend al deze uiteenzettingen ook
zijn, ons dagelijks leven gaat ook gewoon door en wordt in deze
dagen opgeschud door een verdrietige gebeurtenis. Twee dagen
voor Christina’s veertiende verjaardag gaat haar lievelingshaas
Snuffie dood. Ze is ontroostbaar en huilt om het dier zoals ieder
ander kind ook zou doen. Het verlies van dit dierbare gezinslid is
zowel voor haar als Mario een klein drama. Ook mij raakt het, want
ik ben het niet gewend om Christina zo verdrietig te zien. Nog voor
haar verjaardag mag ze een andere haas uitzoeken die ze Pandora



noemt. Door Pandora is ze al gauw weer de vrolijke Christina die we
allemaal zo goed kennen.

Een paar dagen later vertelt Christina dat Snuffie nu in de
fijnstoffelijke wereld samen met andere, al eerder overleden hazen
onderweg is. Ze is zichtbaar gerustgesteld en getroost en Mario
haalt opgelucht adem. Het is duidelijk dat het ook voor hem
uitzonderlijk is om zijn zus zo verdrietig en in tranen mee te maken.
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Christina’s veertiende verjaardag
 
15 april 2015. Vandaag wordt Christina veertien. Ze krijgt twee kleine
schildpadjes die ze Tuneira en Sahira noemt.

Familie en kinderen uit de buurt zijn uitgenodigd voor het
verjaardagsfeest. De kinderen spelen verstoppertje. Het terrein waar
je je kunt verstoppen strekt zich uit over meerdere
eengezinswoningen en nog een paar andere gebouwen, waaronder
een oude schuur waar Christina zich samen met vier andere
kinderen heeft verschanst. Drie van de vijf kinderen zien een
fijnstoffelijke man, oftewel een overleden persoon; de twee andere
kinderen kunnen geen fijnstoffelijke dingen zien. Christina is blij dat
ze met haar verruimde waarneming ogenschijnlijk niet de enige is,
want haar beide vriendinnen van zes en negen zien de fijnstoffelijke
man ook heel duidelijk.

Wanneer ze me dit later vertelt, vraag ik me andermaal af hoeveel
kinderen er tegenwoordig zijn met een verruimde waarneming
zonder dat hun ouders dit weten.

Ik denk nu ook terug aan de dag vandaag precies vier jaar
geleden, toen Christina op haar tiende verjaardag voor de hele
familie verkondigde: ‘Nu ben ik al tien jaar op deze wereld en er is
nog helemaal niets gebeurd!’

Nu begrijp ik wat ze toen bedoelde. Vanaf haar geboorte besefte ik
dat ze op Aarde is gekomen met een speciale levenstaak. En als je
het zo bekijkt, was er inderdaad ook nog niets bijzonders gebeurd.

 



15 april 2015: Christina op haar vijftiende verjaardag samen met
haar twee schildpadjes Tuneira en Sahira.

 
Het lijkt erop dat de ontwikkeling van Christina’s bestemming en de
start van haar taak in de wereld op een specifiek tijdstip, het juiste
moment, staan te gebeuren, zoals voor alles geldt. We voelen
vandaag allebei dat dat moment steeds dichterbij komt. Ik vraag me
af: wat heeft deze ziel al meegemaakt en tot stand gebracht in
andere sferen? Wie is dit wezen, dat uit 63 beschikbare planeten
uitgerekend planeet Aarde en van alle potentiële moeders
uitgerekend mij heeft gekozen?

Als ik het haar vraag, antwoordt ze: ‘Ook bij mij heeft men een
sluier over verschillende delen van mijn bewustzijn gelegd. Dat merk
ik heel goed omdat er bepaalde informatie over diverse sferen
verdekt blijft voor mij.’

Een paar dagen later heeft Christina het over ‘beelden’ die ze tot
haar eigen verbazing de laatste tijd binnenkrijgt.

‘Wat bedoel je met beelden?’ vraag ik.
‘Het gaat om een soort berichten of boodschappen die ik krijg

toegestuurd. Ik ervaar ze als beelden die ongelooflijk snel
voorbijtrekken en die zich duidelijk onderscheiden van al het

andere wat ik binnenkrijg. Ze zijn heel eventjes duidelijk en dan weer
weg.’



‘Waar denk je dat deze berichten vandaan komen, en waarom
krijg jij ze door?’

‘Het zijn berichten over mij of andere onderwerpen waar ik me nu
mee bezighoud. Ze komen uit verschillende sferen en ik vermoed
dat ze gewoon bedoeld zijn voor mijn scholing en ontwikkeling.’

 

De witte lelie
Ik vraag haar of ze een voorbeeld kan geven. Hoewel ze elk beeld
maar heel eventjes heeft gezien, lukt het haar om me het
gedetailleerd en in alle kleuren en facetten uit te leggen.

Ze brandt los: ‘Het beeld heeft aan een kant een witte muur
waarop veel mensen lopen. Naast deze muur loopt een zandweg die
een sfeer lager ligt dan de muur. Hier zie je niemand, maar er groeit
wel een witte lelie moederziel alleen op deze zandweg.’

Christina haalt een vel papier op en tekent het beeld dat ze net
beschreef. Dan zegt ze zacht tegen me: ‘Ik denk dat dit een
boodschap voor mij is die betekent dat ik in mijn leven niet helemaal
dezelfde weg zal inslaan als het grootste deel van de bevolking.’

‘En waar staat de witte lelie voor?’
‘Zij is een uitdrukking van licht en liefde en staat voor goddelijke

genade, reinheid en onschuld. De witte, harde muur staat voor een
heldere, schone weg. Daarop loopt het overgrote deel van de
mensheid. Maar op deze muur kan niets nieuws groeien.’

 

Een fijnstoffelijk bezoek
De volgende dag dient zich de volgende verrassing alweer aan. Het
is nog steeds voorjaarsvakantie en we zijn met zijn allen buiten.
Beide kinderen spelen met de buurkinderen, dan weer bij ons in de
tuin, dan weer bij de buren. Deze zes kinderen groeien met elkaar
op en kennen elkaar al hun hele leven en ik kan me niet herinneren
dat ze ooit ruzie hebben gehad.

Ik ben onkruid aan het wieden als Christina naar me toe komt
rennen en opgewonden vertelt: ‘Mama, er staat een man voor de



deur – een fijnstoffelijke man.’ Even ben ik overrompeld, maar tot
mijn eigen verbazing antwoord ik heel rustig: ‘Oké, misschien kun je
hem vragen wat hij wil.’

Ze rent weer naar de voordeur om het te vragen. Als ze weg is,
vraag ik me af of dit soort bezoekjes in de toekomst aan de orde van
de dag zullen zijn.

Maar al gauw haalt Christina me uit mijn overpeinzingen: ‘Hij zegt
dat hij Walter[1] heet.’

Nu volgen mijn gedachten elkaar in razend tempo op.
Ik weet heel goed wie dat is. Vanochtend was ik samen met

Christina op het kerkhof. Daar troffen we een oudere mevrouw en ik
heb even kort met haar gesproken over haar overleden man, Walter,
die ik best goed heb gekend. En deze Walter staat nu in zijn
fijnstoffelijke gedaante bij ons voor de deur.

Christina vertelt opgewonden verder: ‘Hij heeft een bericht voor je,
mama. Hij wil je nog feliciteren met je laatste verjaardag en je verder
alle goeds wensen voor alles wat nog gaat komen.’

Ik ben ontroerd door dit bericht. Walter was een heel vriendelijke
en sympathieke man en hij kwam me elk jaar op mijn verjaardag
feliciteren. Nu dit na zijn dood fysiek niet meer kan, doet hij dit
alsnog op een metafysische manier

 – en ook gelijk voor de toekomst. Ik zwijg een tijdje en zeg dan
tegen Christina of ze hem namens mij heel hartelijk wil bedanken. Ze
rent weer naar de voordeur en brengt de boodschap over, waarna hij
met een glimlach voor altijd afscheid neemt.

Ik ben nog steeds niet gewend aan zulke voorvallen. Wat Walter
betreft, was er helemaal niets slechts of engs aan, sterker nog, het
was juist mooi en ontroerend. Ik besef dat het iets heel verzoenends
en bevrijdends heeft als je zonder angst afscheid van een
overledene kunt nemen, diegene in aanvaarding kunt loslaten en
hem vervolgens zijn eigen weg te laten bepalen. Ook toen Elena
stierf, lukte het me gelukkig om haar precies in dit bewustzijn los te
laten. Toen wist ik immers nog niet dat ze helemaal niet weg is
gegaan, maar Christina en ons net als altijd begeleidt.

Christina is blij dat ik langzamerhand het bestaan van de
fijnstoffelijke wereld begin te erkennen als iets vanzelfsprekends,
hoewel ik hem feitelijk niet kan zien. Ik probeer te voelen of ik door



een of ander fijnstoffelijk wezen onaangenaam geobserveerd wordt,
of me bedreigd voel, een wezen dat misschien in onze tuin of ons
huis rondloopt, maar ik kan zoiets niet waarnemen. Ik vraag
Christina er ook niet naar, want kennelijk zijn zulke voorvallen voor
haar bijzaak en niet de moeite waard.

Ik op mijn beurt blijf eraan werken om tegenover alles waarmee ik
de laatste maanden door Christina’s ontwikkeling ben
geconfronteerd een open en neutrale houding aan te nemen. Ik houd
me voor dat fijnstoffelijke overledenen en elementaire wezens net zo
normaal zijn als de bloemen in mijn tuin of onze dieren. Maar zo
gemakkelijk laat mijn wereldbeeld zich niet van de ene op de andere
dag op zijn kop zetten. Het is een stapsgewijs proces om mijn
bewustzijn verder open te stellen, maar ik ben gemotiveerd om de
uitdaging aan te gaan.

Ik neem het bezoek van Walter dankbaar aan als iets wat het
leven me aanbiedt – een aanbod om me door middel van zulke
persoonlijke ervaringen te helpen mijn begrip voor Christina’s wereld
te vergroten.

[1] Naam is gefingeerd.
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Het schoolsysteem van de
toekomst
 
Half april 2015. Vandaag lees ik een aankondiging in de krant van
een podiumdiscussie tussen kinderartsen uit het oosten van
Zwitserland. Er staat dat de kinderartsen de klok luiden omdat elk
derde kind niet meer mee kan komen met de eisen van het huidige
schoolsysteem en daarom ziek wordt. De stelling luidt: ‘School
maakt ziek. Niet altijd. Maar steeds vaker.’ Veel leerlingen van alle
leeftijden worden overvraagd en hebben daarom last van
psychosomatische stoornissen zoals buikpijn, hoofdpijn en
slapeloosheid. De directeur-geneesheer van het Oost-Zwitserse
kinderziekenhuis stelt: ‘Geef de kinderen weer een veilige plek. Laat
de kinderen op school weer kind zijn.’

Het aantal ongelukkige kinderen in het huidige schoolsysteem is
schrikbarend hoog en neemt bovendien sterk toe. Door Christina
ben ik in de afgelopen maanden anders naar deze bekende
problematiek gaan kijken. Zit er in deze generatie kinderen
daadwerkelijk al een groot aantal met een verruimd bewustzijn en
een multidimensionale waarneming, dan moet het voor deze
kinderen een enorme kwelling zijn om in het keurslijf van het
schoolsysteem tot driedimensionaal denken en achterhaalde
patronen te worden gedwongen. Hoe alleen en onbegrepen moeten
deze kinderen zich wel niet voelen als de hele omgeving, zowel op
school als thuis, geen enkel begrip kan tonen voor hun anders-zijn?
Maar wat als er volgens het wereldbeeld van de ouders en leraren
domweg geen ruimte is voor dit anders-zijn, omdat zij ervan
overtuigd zijn dat dingen zoals multidimensionaliteit en fijnstoffelijke
waarneming niet bestaan? Maar wat als datgene wat voor deze
kinderen de normale en dagelijkse gang van zaken is in de ogen van



hun ouders en leraren slechts inbeelding, klinkklare nonsens of zelfs
gevaarlijke onzin is?

Ik was graag naar deze discussie gegaan, maar het lukte me
helaas die avond niet. Het onderwerp houdt niet alleen mij bezig,
maar kennelijk ook veel andere ouders en bezorgde tijdgenoten.
Vooral ouders hebben de verantwoordelijkheid om open te zijn naar
hun kinderen toe, hen oprecht serieus te nemen en bereid te zijn
aspecten van de werkelijkheid te leren die we tot nu toe niet voor
mogelijk hielden. Dat het driedimensionale denken zijn grens aan het
bereiken is en dat als gevolg hiervan niet alleen het schoolsysteem
maar ook onze hele economische systeem dreigt om te vallen, wordt
steeds duidelijker.

Ook gerenommeerde deskundigen maken zich zorgen over het
huidige schoolsysteem. Zo lees ik een paar weken later (eind juli
2015) in een artikel in dezelfde krant dat de aftredende directeur van
de volksschool zei: ‘De school heeft geen revolutie maar een
evolutie nodig.’

Ik bespreek altijd alles met Christina en dus ook dit. Ze lijkt
duidelijk blij over de uitspraak van de directeur en voegt eraan toe:
‘Die evolutie is al in volle gang.’

Ze legt uit: ‘Veel kinderen van deze tijd functioneren en leren via
hun intuïtie en niet alleen maar meer via hun ratio.

Ze beschikken in hun zielsgeheugen al over veel intuïtieve kennis,
die ze nu met de nieuw verworven kennis constructief kunnen
verbinden. Maar wat ze op school aan kennis krijgen opgedrongen,
verstoort vaak de toegang tot hun intuïtie.

En doordat ze deze toegang missen, hebben ze moeite hun
geestelijke talenten aan te boren.

Kinderen horen te leren via allerlei persoonlijke ervaringen en
belevingen. Ze moeten vooral de gelegenheid krijgen om met de
natuur bezig te zijn. Dan verleren ze niet hoe ze met planten en
dieren moeten communiceren en beseffen ze hoe verbonden ze zijn
met de natuur en het hele universum. Kinderen die over een
hoogcomplexe waarneming en denkwijze beschikken, zullen later
automatisch in een constructieve richting werken. En nog
belangrijker, ze zullen zich vanbinnen gelukkig en tevreden voelen.
Zonder gekunstelde druk om te leren verdwijnt ook het onnatuurlijke,



egocentrische gedrag. Weet je, mama, op onze scholen zitten
wereldwijd miljoenen universele genieën, maar niemand heeft het in
de gaten.’

Hersenonderzoek toont aan dat door de huidige manier van leren
uitsluitend de linkerhersenhelft wordt getraind, waardoor enkel het
lineaire, analytische en kwantitatieve denken wordt uitgedaagd. De
overgebrachte kennis wordt hier klakkeloos als software in het brein
opgeslagen, vaak vergezeld door de nodige stress. Op deze manier
wordt de rechterhersenhelft niet alleen verwaarloosd, maar
regelrecht belemmerd. De rechterhersenhelft is verantwoordelijk
voor het complexe, beeldende, emotionele en kwalitatieve denken.
Hij stelt iemand in staat complexe structuren en het grote geheel te
begrijpen en een enorme stroom aan informatie op constructieve
wijze te verwerken.

Alleen door een synchrone samenwerking van beide
hersenhelften kun je oude, achterhaalde denkpatronen overwinnen.
Inmiddels is bekend dat bijvoorbeeld duursporten op het aerobe
terrein, maar ook yoga, lichtvolle muziek en creatief bezig zijn een
gezonde synchronisatie van beide hersenhelften bevorderen. Ook bij
sommige therapieën wordt gericht aan synchronisatie gewerkt,
bijvoorbeeld in de kinesiologie of transpersoonlijke psychologie.

Oude denkpatronen en leermodules hebben in de afgelopen
decennia een bepaald type mens opgeleverd: mensen die een
veelheid van ongeordende informatie hebben opgeslagen waarvan
ze allang het overzicht zijn kwijtgeraakt; mensen die krampachtig via
het eenzijdig rationele verstand proberen alle persoonlijke en
collectieve grote constructies van het verleden op te ruimen, wat nou
juist door dit eenzijdige denken is bewerkstelligd; mensen voor wie
het lastig is om verder te kijken dan hun neus lang is, om buiten de
gebaande banen te treden en diep in hun eigen ingesleten patronen
door te dringen en deze te overwinnen; mensen die zich niet kunnen
voorstellen dat er buiten hun driedimensionale waarneming en
achter het materialistisch-natuurwetenschappelijke wereldbeeld nog
andere werelden en wezens bestaan die in totaal andere
realiteitssferen en volgens heel andere natuurwetten leven.

Het lijkt erop dat de menselijke maatschappij zich de afgelopen
decennia op een fatale doodlopende weg heeft gemanoeuvreerd, en



ontsnapping is alleen mogelijk door radicaal anders denken en
radicaal ander gedrag.

Wat dit betreft is Christina heel duidelijk: ‘Kijk waar deze kennis
van het geciviliseerde leven ons heeft gebracht: we staan in alle
sectoren van de maatschappij radeloos tegenover de door ons zelf
gecreëerde puinhoop. Als we blijven denken zoals we nu doen,
kunnen we de problemen in de wereld niet oplossen. Het wordt tijd
dat er mensen aan het roer komen die anders denken en die de
ware natuur van de Aarde en de universele samenhang snappen.
Mensen die het destructieve in de maatschappij onderkennen en
consequent een constructieve koers varen. Zolang deze nieuwe
generatie nog kinderen zijn, werken ze wellicht nog in stilte en merk
je ze niet. Maar het is slechts een kwestie van tijd tot ze als
volwassenen de radicale verandering teweeg gaan brengen.’

Om niet werkeloos toe te kijken kunnen ook wij volwassenen, als
vertegenwoordigers van de ‘oude’ generatie, onze bijdrage aan deze
verandering leveren. Ik weet zeker dat de meeste ouders liever
authentieke, gelukkige kinderen hebben dan geprogrammeerde
dragers van informatie – liever kinderen die in harmonie met beide
hersenhelften werken; kinderen die empathisch zijn en sociale
verantwoordelijkheid nemen; kinderen die actief meewerken aan een
constructieve toekomst van de planeet.

Wat kunnen we dan concreet doen? Welnu, we kunnen beginnen
door aandachtig naar onze kinderen te luisteren en ze serieus te
nemen, juist als ze over waarnemingen en realiteitssferen vertellen
die wij niet kennen. We kunnen bovendien ophouden te denken dat
onze eigen bewustzijnshorizon de maat van alle dingen is en dat
alles wat we ons niet kunnen voorstellen of wat ‘wetenschappelijk’
niet is bewezen, niet echt zou kunnen zijn. En we kunnen de politici
die het onderwijsbeleid maken en de leerkrachten van onze kinderen
duidelijk maken dat wij in de toekomst onderwijssystemen en
scholen willen die niet alleen gericht zijn op de economische eisen
van de samenleving, maar ook op de innerlijke basisbehoeften van
de kinderen en wel op alle niveaus: fysiek, mentaal en spiritueel.

Kinderen die niet zijn afgesneden van hun kern, weten
automatisch waaruit hun levenstaken bestaan, welke talenten en
vaardigheden ze hebben en hoe ze deze het best kunnen inzetten



voor het welzijn van de hele maatschappij. Kinderen bij wie de
toegang tot hun zieleninformatie niet wordt gehinderd, beschikken
over een enorm potentieel aan universele kennis en zijn in staat de
geestelijke vooruitgang van de mensheid blijvend in een positieve
richting te sturen.

Uiteraard mogen in zo’n geoptimaliseerd schoolsysteem
basisvakken als talen, geschiedenis, wiskunde en
natuurwetenschappen niet ontbreken. Maar het zou ook wenselijk
zijn dat er vakken gegeven worden als filosofie, ethiek, meditatie en
het ‘hogerdimensionale’ en dat ze kritisch leren onderscheiden en
leren wat eigen verantwoordelijkheid betekent. Het is niet de
bedoeling om het bestaande systeem overhoop te gooien of
helemaal af te schaffen. Waar het om gaat is het onderwijs een
nieuwe basis en diepere zin te geven.

In plaats van kennis over te brengen gebaseerd op alleen maar
het driedimensionale wereldbeeld, kun je ook invalshoeken van de
multidimensionaliteit belichten en overdragen. In plaats van mensen
alleen maar als functionele biorobots te behandelen, kun je iedere
persoon ook als een goddelijk lichtwezen erkennen dat opgeroepen
is op de planeet Aarde een individuele opdracht op zich te nemen in
dienst van het grote geheel.

Het strookt niet met de aard van de kinderen die tegenwoordig al
over een verruimd bewustzijn beschikken om zich te voegen naar de
maatstaven en competentie-eisen van ons huidige systeem. Ze
hebben een natuurlijke afkeer van gekunstelde druk en stress en
van negatieve, manipulatieve energieën in het algemeen. Ze weten,
of vermoeden op zijn minst, dat hun aanwezigheid op Aarde een
hogere zin en bedoeling heeft, en ze verzetten zich er vanbinnen
tegen als men van buitenaf probeert hun levensweg in een andere
richting te dwingen.

Christina geeft toe dat het autoritaire, gelijkgeschakelde
schoolsysteem zestig jaar geleden misschien wel goed paste en
ergens gerechtvaardigd was, want destijds hadden de meeste
mensen inderdaad nog een trilling die paste bij het frequentiebereik
van het bewustzijn van toen, zodat je hun een soort eenheidsworst
qua opleiding kon aanbieden. Maar tegenwoordig is de situatie totaal
anders. Voor de kinderen die een hogere bewustzijnsfrequentie en



een verruimde waarneming bezitten, past dit oude systeem niet
meer.

Volgens Christina zit het verschil erin dat de kinderen van nu
vanwege hun hogere trilling meestal via hun intuïtie functioneren.
Vandaar dat deze kinderen in het driedimensionale denken
aanzienlijk zijn beperkt, waardoor ze soms grote moeite hebben om
zich in te leven in deze driedimensionale leerstof en die te ‘leren’. De
leerstof staat simpelweg haaks op zowel hun eigen
realiteitswaarneming en ervaringen als hun ethische waarden van
wat goed of fout is.

Deze nieuwetijdskinderen hebben zolang ze nog kind zijn
uiteraard leiding, zorg en ouderlijke bescherming nodig, maar wat ze
vooral nodig hebben, is oprecht begrip, liefde en vrije ruimte voor
hun creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ze zouden zo veel
mogelijk in de natuur moeten doorbrengen, met planten, dieren en
elementaire wezens, want zo leven ze in het bewustzijn van de
eenheidsrealiteit en blijft de actieve communicatie met de andere
bestaanssferen aanwezig. Door het contact met de natuur leren ze
enerzijds dat ze op hun intuïtie kunnen vertrouwen en anderzijds hoe
ze met de maatschappelijke structuren van nu om moeten gaan
zonder dat ze hierdoor hun innerlijke rust verliezen en asociaal of
agressief worden. Integendeel, hoe beter ze de natuur begrijpen,
hoe beter ze zullen handelen op het intermenselijke vlak als het gaat
om het grotere geheel. Ze zetten zich dan in voor het
gemeenschappelijk ‘wij’ en niet voor het egoïstische ‘ik’, dat
meedogenloos en emotioneel afgestompt alleen nog oog heeft voor
het eigen kleine voordeel ten koste van zijn medeschepsels.

Maar in plaats van buiten in de natuur te zijn, brengen de meeste
kinderen elke dag veel tijd zittend in een leslokaal door, wat voor
ieder kind onnatuurlijk is. Op commando wordt er gerekend,
geschreven, getekend of een vreemde taal geleerd.

Voor spontaniteit, creativiteit, humor, vrije associatie en vrije
ontplooiing is nagenoeg geen plek meer. Kinderen zijn van nature
leergierig en geïnteresseerd, maar het best leren ze door eigen
ondervinding – zonder voorgekauwde concepten en zonder
prestatiedruk en controle. Wanneer je hun het passende kader biedt,
ontplooien ze ten volle en spelenderwijs hun creativiteit en



innovatievermogen en leren ze wanneer en hoeveel ze willen. Op
deze manier zijn ze gelukkig en tevreden en blijven ze fysiek
gezond. Zulke kinderen zullen, ieder in zijn eigen tempo, hun
levensweg zeker vinden en deze in vertrouwen gaan – met meer
voldoening en succes dan ze in het oude systeem ooit voor elkaar
hadden gekregen.

Het is genoegzaam bewezen dat vervulling, tevredenheid en
gezondheid een positief effect hebben op de gezondheid, wat met
het oog op de huidige torenhoge zorgkosten goed van pas komt. Het
kan toch niet zo zijn dat de school de kinderen voorgekauwde
informatie opdringt die totaal niet aansluit, ze uit balans brengt en
ongelukkig maakt en ze tegelijkertijd verleert hun eigen weg te
vinden en hun eigen leven te leiden. Het kan toch niet zo zijn dat we
een schoolsysteem in stand houden dat mensen voortbrengt die al
voor ze van school gaan innerlijk zijn afgestompt en worstelen met
identiteitsverlies en talloze persoonlijkheidsstoornissen.

Het is bewezen dat het lichaam bij het verzorgen van dieren
bepaalde gelukshormonen (zoals oxytocine, ook wel
‘knuffelhormoon’ genoemd) afscheidt, die ieder kind – en trouwens
ook iedere volwassene – dringend nodig heeft. Als je daarnaast ook
nog voldoende lichaamsbeweging krijgt, zoals wandelen met de
hond, scheidt het lichaam ook nog weldadige en heilzame
endorfines af. We kunnen niet van onze kinderen verwachten dat ze
zorgzaam met de natuur, mensen en planeet omgaan als we hun
niet de mogelijkheid bieden de natuur te leren kennen en te
begrijpen.

Met name de kinderen van de nieuwe tijd hebben in hun omgeving
het liefst een zo hoog en zuiver mogelijke trillingsfrequentie nodig
om vervuld te zijn en zich ten volle te ontplooien. Ze hebben een
nieuwe vorm van liefde en empathie nodig, waar al wat leeft
evenveel bij betrokken is – stenen, planten, dieren, natuurwezens,
mensen, maar ook hogerdimensionale lichtwezens. Ze hebben vrije
ruimte nodig voor levensvreugde, spontaniteit en creativiteit en voor
ongedwongen communicatieve uitwisseling met alle levende
wezens.

Mijn eigen ervaring met mijn beide kinderen, met wie ik elke dag
naar buiten ging, leerde me dat het niet nodig is om ook nog op sport



te gaan als ze elke dag genoeg beweging krijgen. Ondanks het feit
dat ze talent voor sport hadden, liepen ze beiden nooit echt warm
voor competitie. Hun behoefte om zich via sport met anderen te
meten en hen te verslaan, is gewoon niet sterk genoeg. Misschien is
dit ook een aangeboren karaktertrek van mensen met een hogere
trilling.

Ik ben er in elk geval heel dankbaar voor dat ik mijn kinderen in
een nauw met de natuur verbonden omgeving een optimale start kon
geven in hun huidige incarnatie. Het ontbrak ze aan niets: voldoende
ruimte om dingen te bedenken en te maken, een grote tuin, bos in
de buurt, eigen dieren en, het allerbelangrijkste, de vrijheid om
zichzelf te zijn en hun individuele wezen te ontplooien.

Christina vermoedt dat de meeste kinderen die na 2000 zijn
geboren, van nature hoger trillen dan hun ouders. Als ouder word je
dan uitgedaagd om aan zelfreflectie en deemoed te werken en je
erop in te stellen dat wij in de toekomst nog veel belangrijks en
goeds over de wereld waarin we leven kunnen leren van onze
kinderen.

Christina toont desondanks veel begrip als het gaat om ons
huidige schoolsysteem en mijn generatie. ‘Mama,’ zegt ze, ‘toen jij
jong was, had je nog niet de mogelijkheden om een verruimd
bewustzijn te krijgen. Je ging braaf naar school en koos vervolgens
min of meer onbewust een beroep. Je hebt je leven helemaal
volgens de matrix van de maatschappelijke verwachting en het
rationele verstand ingericht en geleefd. Eigenlijk had je ook bijna
geen andere keus. Veel van de kinderen van nu beschikken echter
wel over een verruimd bewustzijn. Ze weten precies wat goed voor
hen is en wat ze willen leren, want ze zijn zich bewust van hun
opdracht in het leven. Er schuilt een immens potentieel in hen, dat
heel veel meer omvat dan het rationele verstand en dat zich wil
ontplooien. Ook ik functioneer niet alleen vanuit het rationele
verstand, dat hoogstens 10 procent van mijn hersencapaciteit
bedraagt.’

Als het gaat over ‘toekomstige scholen voor hoogtrillende
kinderen’, bespeur ik iets bij mezelf wat ik ook voelde bij het
onderwerp synesthesie: ik denk dat onze maatschappij bezig is zich
open te stellen voor deze thema’s en dat geldt ook voor fenomenen



zoals een verruimde bewustzijnstoestand en multidimensionale
waarneming. Zo’n twintig jaar geleden begon men deze fenomenen
voor het eerst serieus wetenschappelijk te onderzoeken. Wie weet
welke inzichten de komende jaren en decennia nog ontdekt gaan
worden. Wat Christina betreft, zij wil graag meewerken aan en zich
inzetten voor het onderzoekproject ‘schoolsysteem van de
toekomst’, want de kinderen van de nieuwe tijd liggen haar na aan
het hart.

Hier in Zwitserland zijn inmiddels, net als op andere plekken, een
aantal veelbelovende stappen in die richting gemaakt. De roep om
het individuele ‘Homeschooling’ wordt steeds luider. Gelukkig zijn er
al meerdere alternatieve schoolprojecten die gestoeld zijn op een
holistisch mens- en wereldbeeld.

Er zijn in dit land voldoende mogelijkheden om de leerlingen af en
toe een dag kennis te laten maken met landbouwbedrijven, parken,
dierentuinen, bos-, berg- en waterprojecten, ambachtswerk of
holistische technologiebedrijven en fabrieken. Ook kun je leerlingen
mee laten doen aan sociale activiteiten, zoals in een bejaarden- of
verpleeghuis of bij gemeenschapsprojecten helpen, of laat ze zich
creatief ontplooien door muziek, dans, theater en/of kunstprojecten.
Maar je kunt hun ook sport, yoga of meditatie aanbieden, zodat alle
leerlingen zelf kunnen ontdekken en kiezen wat bij hen past. Ook
kunnen ze uit eigen beweging kiezen om talen, geestes- en
natuurwetenschappen te leren. Praktijkmensen kunnen fungeren als
personal coach of projectleider. Gemotiveerde praktijkmensen in
ruste of andere gemotiveerde senioren kunnen de groepen vrijwillig
ondersteunen en hun ervaringen en vaardigheden met hen delen
enzovoort.

Als men bereid is het benauwde korset van het driedimensionale
met zijn uitsluitend materieel georiënteerde gewin af te werpen en
een verruimd wereld- en mensbeeld aan te nemen, zijn fantasie en
innovatiekracht nagenoeg grenzeloos. Niet alleen het
onderwijssysteem, maar elk maatschappelijk instituut – wetenschap,
politiek, de economie en handel, handwerk, kunst, noem maar op –
kan overeenkomstig worden aangepast en verbeterd. Want als het
klopt dat wij in een multidimensionale kosmos leven en dat iedereen
een geïncarneerd lichtwezen is dat op Aarde gekomen is om een



bepaalde levenstaak te vervullen, zal de horizon van mogelijkheden
en zinvolheid zich ongekend verbreden.

Als het ons lukt om zorgzaam met deze nieuwe generatie kinderen
en jongeren om te gaan en ze niet te belemmeren in hun ontplooiing,
hebben wij als ouders al een waardevolle bijdrage geleverd in dienst
van het grote geheel. Als het dan ook nog lukt ons eigen bewustzijn
open te stellen voor het lichtvolle en toe te laten dat onze trilling
hoger wordt en onze horizon zich verbreedt, staan ons vreugdevolle
en vreedzame tijden te wachten.



23
Voeding
 
Nog steeds half april 2015. De kinderen gaan met me mee
boodschappen doen. Ik leg een pak biologische yoghurt in het
winkelwagentje, maar Christina legt hem zonder iets te zeggen terug
in het schap en pakt een ander pak, maar wel van dezelfde soort.

Ik kijk haar vragend aan en ze zegt: ‘Dit pak bevat duidelijk meer
energie. Dat kan ik bij alle voeding zien. Zelfs bij groente is het vaak
verontrustend hoe weinig energie er nog in zit.’ Schertsend gaat ze
verder: ‘Het is echt opvallend wat hier zoal in de schappen staat en
men als “voedingsmiddelen” eet. Het meeste van wat er staat is
eerder schadelijk dan voedzaam en zou eigenlijk verboden moeten
worden.’

Ik kan Christina alleen maar gelijk geven; hier heb je geen
voedingsleer of multidimensionale waarneming voor nodig. Als
topsporter, en natuurlijk ook als moeder, is voeding altijd een
belangrijk thema voor me geweest, ook tijdens mijn opleiding
natuurgeneeskunde, omdat voedingsadviezen er een belangrijk
onderdeel van zijn. Ik heb mijn kinderen altijd veel verse groenten,
fruit en hoogwaardige oliën gegeven – het liefst biologisch. We aten
bijna nooit kant-en-klare producten en heel weinig vlees- of
zuivelproducten. Het noodzakelijke calcium kregen ze via
voedingssupplementen.

Maar het exacte fijnstoffelijke verschil in energie bij
voedingsmiddelen kan zowel Mario als ik niet meten. Toen Christina
nog klein was, had ze echter al vaak van alles te zeggen over eten
en drinken. Over een bepaalde bruine frisdrank zei ze ooit: ‘Je kunt
net zo goed een gifmengsel drinken.’ Toen al wist ze welke
neurotoxische substanties er in cola, energiedrankjes en dergelijke
zaten.

Niet alleen op energetisch maar ook op fysisch niveau beschikt
Christina over een heel gevoelige en gedifferentieerde waarneming.



Als ze water uit de kraan dronk, spuugde ze het vaak weer uit met
de opmerking dat er te veel hormonen, pijnstillers enzovoort in
zaten. Het was mij een raadsel hoe ze dat kon proeven, om nog
maar te zwijgen van het feit dat ze soms zelfs de farmaceutische
preparaten kon benoemen. Meestal legde ze dan een
geneeskrachtige steen bij het glas water om het te reinigen.
Geneeskrachtige stenen zijn een hobby van haar; volgens haar heeft
elke steen een specifiek bewustzijn met een specifieke werking. Ze
is blij dat aan het leidingwater hier op het platteland in elk geval geen
chloor is toegevoegd. Hoewel ze de kwaliteit van het water in
Zwitserland niet optimaal vindt, is deze in vergelijking met andere
landen door de bank genomen beter.

Christina denkt dat hoe hoger de trilling van iemand is, hoe meer
moeite hij heeft met ons gefabriceerde voedsel. Zelf kan ze vaak niet
voldoende energie uit het eten opnemen, daarom vult zij het aan met
kosmische energie.

 

Lichtvoeding
Langzaam maar zeker begin ik te begrijpen waarom Christina als
klein meisje elk jaar na de donkere wintermaanden in de zomer
duidelijk opbloeide. Ze heeft licht nodig! Terugkijkend snap ik ook dat
ze toen blijkbaar al in staat was zich deels met licht te voeden. In de
eerste zes jaar van haar leven verliep haar fysieke voedselopname
immers uitgesproken gecompliceerd en op kunstmatige wijze via een
PEG-sonde. Het probleem was niet alleen terug te voeren op het feit
dat ze veel te vroeg geboren was, maar ook op de motoriek van haar
mond: haar zuig- en slikreflex werkte niet goed. Het viel op dat ze als
kind sowieso niets in haar mond deed, behalve zo nu en dan een
speentje. Voeding was voor Christina dus van meet af aan een
uitdaging – bijna alsof natuurlijke voedingsmiddelen voor haar iets
ongewoons of zelfs onnatuurlijk waren.

Ook nu eet ze nog steeds heel kleine porties. Vooral zomers heeft
ze opvallend weinig eten nodig. Als ze overdag genoeg lichtvoeding
heeft gehad, zo vertelt ze me, dan merkt ze al ’s morgens bij het
wakker worden dat ze geen trek heeft en ook niet zal krijgen, en



gemakkelijk zonder ontbijt naar school kan. ’s Winters daarentegen
is dit zo goed als onmogelijk, omdat op onze breedtegraad
simpelweg te weinig zonlicht voorhanden is.

Hetzelfde geldt ook voor drinken. Christina kent amper een
dorstgevoel, haar dagelijkse hoeveelheid ligt tussen de 2 en 4
deciliter. Als klein meisje had ze vaak genoeg aan een paar milliliter
vocht per dag, desondanks had ze wel een normale uitscheiding.
Het schijnt dat er tegenwoordig overal ter wereld steeds meer
mensen zijn die zich uitsluitend voeden met licht en toch kleine
hoeveelheden urine en poep uitscheiden. Normaal gesproken
produceert ons lichaam ongeveer 9 liter slijm en verteringssappen
per dag, en ook als het geen vast voedsel krijgt toegediend, wordt er
nog steeds een – overeenkomstig kleinere – hoeveelheid
geproduceerd en via nieren en darmen uitgescheiden.

Over lichtvoeding zegt Christina: ‘Of iemand in staat is
lichtvoeding op te nemen, hangt van zijn spirituele ontwikkeling af.’

Ik vraag me af of Christina al vanaf haar moeilijke geboorte en de
periode vlak daarna alleen op lichtvoeding had kunnen overleven.
Haar antwoord is klip en klaar: ‘Nee, toen was dat nog niet mogelijk,
want mijn celstructuur was nog niet klaar. Sinds 2013 kan ik volledig
leven op lichtvoeding. Maar zoals je ziet, pas ik me ook op dit gebied
nog aan de derde dimensie aan.

Immers, in het algemeen is het zo dat ik mijn bewustzijn en
trillingsfrequentie naar onder toe bij moet stellen opdat ik in onze
maatschappij überhaupt kan bestaan. Zo’n 95 procent van de dag
houd ik alleen mijn zeven hoofdchakra’s geactiveerd. Hoe minder
chakra’s er actief zijn, hoe minder ik me via licht kan voeden,
waardoor ik ben aangewezen op vast voedsel. En als ik dan eet,
geniet ik er ook echt van. Dit voortdurend naar beneden bijstellen
belemmert echter wel de ontwikkeling van mijn ziel, waar ik me dan
na schooltijd aan wijdt, vooral ’s nachts. Op de kleuterschool en de
basisschool moesten we altijd op commando ons broodje voor in de
pauze opeten en we kregen ook kookles, waarna we het resultaat
moesten opeten. Daarom heb ik me naar buiten toe aangepast en
het spel meegespeeld. Ik ga ervan uit dat het later, als ik niet meer
naar school ga, gemakkelijker voor me wordt.’



Ik realiseer me steeds meer hoe uitdagend en belemmerend het
voor mijn dochter moet zijn om zich voortdurend aan te moeten
passen aan onze derde dimensie en het spel der menselijke
gewoonten mee te moeten spelen. Tot mijn opluchting zegt ze
hierover: ‘Geen probleem, mama, ik heb er immers zelf voor
gekozen.’

Ik zou het eerlijk gezegd toejuichen als we ons allemaal met licht
zouden kunnen voeden. Ten eerste hoef ik dan nooit meer met
boodschappen te sjouwen en te koken, zodat ik die tijd aan
zinvollere dingen kan besteden. Ten tweede zouden de mensen niet
meer ziek worden door al die fabrieksmatige voedingsmiddelen die
we dagelijks naar binnen werken. Welvaartsziektes zoals
overgewicht, eetstoornissen, diabetes, tandbederf,
voedingsallergieën en ga zo maar, zouden dan tot het verleden
behoren. Afgezien daarvan is licht een energie die onze zon
welwillend en gratis tot onze beschikking stelt.

Ook Christina vertelt enthousiast over dit vooruitzicht:
‘Stel je voor, dan heb je geen keuken meer nodig, en ook geen

pannen, servies, bestek, koelkast of diepvriezer in de kelder.
De afvalbergen nemen drastisch af en ook een groot deel van het

verkeer is overbodig omdat er geen voedingstransporten meer nodig
zijn. Bovendien verdwijnt dan het torenhoge energieverbruik dat
hiermee gepaard gaat.’

 

Hoe moeten we ons voeden?
Maar zolang we ons nog niet met licht kunnen voeden, geldt voor
ieder mens de vraag hoe en waarmee hij zich het best kan voeden.

Het is niet de bedoeling om in dit boek een nieuwe
‘voedingsreligie’ te stichten en we gaan daarom ook geen leidraad
geven of regels formuleren. Want de manier waarop je jezelf van
voedsel voorziet, hangt – net als al het andere – in eerste instantie af
van je individuele mate van bewustzijn en je persoonlijke
bewustzijnsniveau. Algemeen beschouwd kun je alleen maar zeggen
dat iemands totale levenswijze – en dus ook zijn voeding – zo
bewust en authentiek mogelijk zou moeten zijn opdat hij vanbinnen



in balans is en zich verder kan ontwikkelen. Maar wat authentiek of
passend is, kan iemand alleen zelf voelen als hij zich inspant om
naar zijn innerlijke stem te luisteren.

Mensen die bewuster zijn, eten steeds vaker geen vlees en
dierlijke producten meer omdat ook dieren een ziel hebben. Dit is
zeker een mooie ontwikkeling. Net als veel andere hoogsensitieve
mensen voelt ook Christina in het vlees de emoties en het lijden van
het gedode dier. Ze voegt er nog aan toe dat niet alleen dieren maar
ook planten en zelfs vaste materie, zoals kranen of een
koffiezetapparaat, een zekere mate van bewustzijn laten zien
waarmee je kunt communiceren.

Ze vertelt: ‘Een keer tijdens de kookles lukte het me niet om de
paprika te snijden omdat ze schreeuwde dat ze niet kapot gesneden
wilde worden. Een andere keer wilde een krop sla niet in kleine
stukje in een schaal eindigen.’

We doen een experiment met een appel die volgens Christina nog
niet met volledig bewustzijn is uitgerust. Nadat ik hem doormidden
heb gesneden, is er al 90 procent van zijn bewustzijn verdwenen en
wanneer hij in acht stukken is verdeeld, leeft hij niet meer en heeft hij
geen bewustzijn meer. Daarom zijn bijvoorbeeld ook kant-en-klare
producten of vlokken levenloos.

‘Bij mij gaat het zo,’ legt Christina uit. ‘Zodra het eten op mijn bord
ligt, hoor ik geen woord meer van de levensmiddelen doordat ze op
dat moment voor het grootste deel versneden en gekookt zijn.
Waarom ik ze dan niet meer kan horen, weet ik niet. Misschien dat ik
anders het idee heb dat ik levende wezens opeet. Maar wanneer je
boodschappen doet, komt deze waarneming zeker van pas.’

Dit verklaart waarom Christina in de eerste zes jaar van haar leven
nooit iets in de mond stak, geen etenswaren en ook geen andere
dingen. Vanuit haar perspectief waren dit allemaal levende wezens.
Hierover zegt ze dat haar ziel tot en met 2007 nog niet echt in haar
lichaam was aanbeland en dat haar lichaam destijds erg moeilijk aan
het materiële eten kon wennen. Want in de hogerdimensionale
sferen voedde ze zich uitsluitend met licht.

Christina geeft nog een paar tips voor een verstandige aardse
voedingswijze: ‘Hoe meer levensmiddelen bewerkt en verhit zijn, hoe
meer toevoegingen er in worden gedaan, en hoe langer het bewaard



wordt, hoe slechter de kwaliteit. Daarom is het raadzaam en gezond
vooral plantaardige en biologisch geteelde producten zo vers
mogelijk te eten. Dus bij voorkeur geen of zo weinig mogelijk
vleesproducten. En zuivel met mate.’

Ze legt bovendien het verband uit tussen de verschillende
voedingsmiddelen en de chakra’s van het menselijk lichaam.

Het wortelchakra wordt vooral geactiveerd door voedsel dat het
lichaam aardt en kracht geeft: koolrabi, aardappelen en wortels
helpen bijvoorbeeld om goed te aarden; bonen, noten en
sojaproducten werken stabiliserend; zonnebloempitten,
pijnboompitten en hoogwaardige oliën zoals olijfolie en koolzaadolie
hebben een versterkende werking.

Het heiligbeenchakra wordt geactiveerd door voedingsmiddelen
die het lichaam reinigen en de vochthuishouding in balans brengen.
Zo hebben appels, meloenen, sinaasappels en aardbeien een
reinigende werking, terwijl spinazie, komkommer en tomaten
vochtafdrijvend werken.

Het zonnevlechtchakra kun je activeren door voedingsmiddelen
die het lichaam warm houden, bijvoorbeeld mais, spelt, venkel,
gedroogde kruiden, kaneel en kruiden in het algemeen.

Het hartchakra wordt geactiveerd door voedingsmiddelen die met
liefde zijn bereid (rode appels en lotuszaad worden als echte
‘hartopeners’ gezien).

Het keelchakra wordt geactiveerd door voedingsmiddelen die het
lichaam lichtheid geven (zoals vruchtensappen, honing of
rozenbottels).

Het voorhoofdschakra wordt geactiveerd door te vasten.
En tot slot wordt het kruinchakra geactiveerd door kleine porties

die lichaam en bewustzijn niet belasten (dus veganistische
voedingsmiddelen als groenten en fruit, sappen en natuurlijk water).

Deze aannames kan ik vanuit de plantengeneeskunde en
humorale geneeskunde volledig onderschrijven. Daar heerst de
gangbare mening dat ook voedingsmiddelen passend bij de leer van
de vier elementen in het lichaam verschillende uitwerking laten zien.
Maar zoals eerder gezegd, is het niet onze bedoeling anderen voor
te schrijven hoe en wat ze moeten eten. Wie voldoende fijngevoelig
en eerlijk naar zichzelf toe is, weet zelf wel met welk



voedingspatroon hij zich het best innerlijk kan ontwikkelen. Wat ons
betreft, wij geven de voorkeur aan een vegetarisch-veganistisch
voedingspatroon.
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Genezing
 
Half mei 2015. Ik word gebeld door een dame die via via over
Christina’s talenten had gehoord en mij de trieste ziektegeschiedenis
van haar dochter toevertrouwd. Ik ben verbaasd over de openheid
van deze moeder en onderken de ernst van de ziekte[2] Later die
dag vertel ik dit aan Christina, waarbij ik de werkelijke mate van
lijden en de achtergrond van de ziekte niet benoem. Ik ging ervan uit
dat Christina dit sowieso niet zou kunnen plaatsen, laat staan iets
concreets voor dit meisje zou kunnen doen.

Des te groter is mijn verbazing dat Christina moeiteloos een
tamelijk exacte diagnose stelt. Peinzend zegt ze: ‘Het probleem bij
dit meisje ligt in de mentaalsfeer. Daar zie ik een klontering ook al is
ze niet bij mij in de buurt. In deze mentaalsfeer huizen in de regel
verslavingsziektes. Jij weet toch ook wat verslavingen zijn, mama.
Het probleem hier heeft zich in diezelfde sfeer gevestigd, ongeveer
net zo als wanneer iemand een drugsverslaving of anorexia heeft.’

Opnieuw ben ik verbaasd. Allereerst: hoe kan een veertienjarige
een diagnose over een afstand van 100 kilometer formuleren; en ten
tweede: hoe kan het dat ze bekend is met verslavingsproblematiek.
Want tot nu toe hebben we het nog nooit over verslaving gehad. En
toch heeft ze heel goed gezien wat het echte probleem van dit
meisje is, terwijl ik haar opzettelijk niet over de daadwerkelijk
aanwezige verslaving heb verteld.

Ik veronderstel dat Christina, gezien de ernst van de ziekte, niet
veel kan doen. Toch voel ik me verplicht om het uitdrukkelijke
verzoek van de vertwijfelde moeder na te komen en Christina uit
haar naam te vragen: ‘Denk je dat je dit meisje wat licht zou kunnen
sturen?’

Het voelt wat ongemakkelijk en een beetje raar dat ik als moeder
mijn dochter zo’n verzoek voorleg. Maar haar antwoord laat mijn
twijfel meteen verdwijnen.



Rustig en objectief legt ze uit: ‘Mama, als ik dit meisje nu
simpelweg wat licht stuur, ondersteun ik daar alleen maar de
neerwaartse spiraal mee. Om haar te helpen moet ik toch wat
anders bedenken. Ik mag niet ingrijpen zonder dat de betreffende
persoon dit weet en al helemaal niet tegen haar wil. Ieder mens
heeft een vrije wil en we mogen ons niet ongevraagd inmengen in
deze vrije wil. Dat is een wet die ik niet ga overtreden. Dit meisje is
nog een onschuldig kind, maar op de een of andere manier is ze van
haar zielenweg afgestapt. Maak je niet druk, er schiet me nog wel te
binnen hoe ik haar kan helpen.’

Een paar dagen later komt Christina opgewonden naar me toe:
‘Mama, sinds vandaag heeft Elena een meisje bij zich. Dat is al die
veertien jaar nog nooit eerder gebeurd. Zo lief! Elena heeft een
meisje aan haar schattige handje. Hoe zou dat komen?’

Christina beschrijft het fijnstoffelijk zichtbare meisje dat haar
overleden tweelingzus aan de hand heeft en na ruggespraak stellen
we vast dat het hier inderdaad het zieke meisje betreft, van wie de
moeder Christina om hulp heeft gevraagd.

Ik ben tegelijkertijd verbaasd en opgelucht. Christina laat hiermee
duidelijk merken dat het meisje nu uit eigen wil haar hulp heeft
gezocht – een heldere maar tevens moeilijke taak. Ik heb geen enkel
idee wat Christina met het oog op de ernst van de ziekte nu gaat
doen, omdat ik heel goed weet dat zulke patiënten in een ziekenhuis
behandeld moeten worden.

De dagen daarna merk ik duidelijk hoezeer Christina bezig is met
het zieke meisje, waarbij ze haar schooldag en alles wat hierbij komt
kijken als altijd met een goed humeur volbrengt. Wel vraagt ze elke
dag of de moeder van het meisje nog heeft gebeld. Ik antwoord
steevast dat het misschien beter is de moeder nu niet lastig te
vallen, ze laat vast wel weten wanneer ze eraan toe is.

Na ongeveer twee weken komt er op een morgen eindelijk het
verlossende telefoontje. Ik was de hele geschiedenis al bijna
vergeten. Ik had sowieso geen enkele verwachting dat Christina in
deze uiterst moeilijke situatie iets voor elkaar zou krijgen. Maar
tijdens het telefoongesprek met de moeder van dit meisje lopen me
de rillingen over de rug. Want ik kan bijna niet geloven wat de
moeder beschrijft.



Dankbaar en bijna eerbiedig vertelt ze dat de
gezondheidstoestand van haar dochter op onverklaarbare wijze
enorm is verbeterd en dat ze intussen genezen is verklaard. De vele
gecompliceerde problemen waren alle op mysterieuze wijze
verdwenen. De moeder is ervan overtuigd dat Christina deze
wonderbaarlijke genezing heeft bewerkstelligd, en ze weet niet hoe
ze me moet bedanken. Ook ik ben er ondersteboven van en voel de
tranen. We spreken af er niets over te zeggen.

Ik kan die dag haast niet wachten tot Christina thuis uit school
komt en ik haar kan vertellen wat er is gebeurd. Wanneer ze eindelijk
binnenkomt, vertel ik niet meteen dat de moeder heeft gebeld maar
vraag eerst: ‘Vertel eens, Christina, heeft Elena nog steeds dat
meisje aan de hand?’

Christina kijkt me verrast aan en antwoordt vrolijk, alsof het een
onbeduidend dingetje is: ‘O ja, is ook zo, mama. Ik ben helemaal
vergeten om je dat te vertellen. Elena is sinds een dag of drie weer
alleen op pad, het meisje is verdwenen. Toen ze afscheid van ons
nam, kon je duidelijk zien aan de manier waarop ze lachte dat ze nu
weer gezond is.’

Weer krijg ik kippenvel en ben ik sprakeloos. Christina weet dus
allang dat het meisje beter is. Ze vond het kennelijk niet belangrijk
genoeg om mij dat te vertellen. Bij Christina’s reusachtige
werkelijkheidshorizon lijken veel zaken inderdaad niet echt
noemenswaardig en slechts bijzaak te zijn.

Ik vertel dat de moeder van het meisje vandaag heeft gebeld en
bevestigd dat het meisje beter is en dat de moeder haar heel
hartelijk bedankt.

Christina zegt op haar beurt: ‘Weet je, mama, ik heb hierbij iets
belangrijks geleerd. Tot nu toe kon ik mijn blauwe, aardse helende
energie, die overigens achter mijn maag in de vorm van
energiekogels ligt opgeslagen, steeds probleemloos inzetten voor
genezing. In dit geval echter was de totale helende energie al na een
halve dag op. Door de grote afstand ging ongeveer de helft ervan
verloren, wat helaas een ontzettende verspilling van deze
waardevolle energie betekent. Hierdoor heb ik ontdekt hoe ik via
mijn lichtstraal een andere energie, namelijk kosmische helende
energie kan ontvangen. Deze is energetischer dan de blauwe,



aardse helende energie. Met deze veel sterkere energie lukte het me
om ook deze afstand te overbruggen. Het zou hoe dan ook
gemakkelijker zijn geweest als het meisje hier direct bij ons had
gestaan. Maar dat kon in dit geval immers niet.

Mama, wat voor mij persoonlijk zo indrukwekkend is: deze
kosmische energie lijkt ongelimiteerd tot mijn beschikking te staan
zonder dat ik hier zwakker van word of er overbelast door raak. Maar
het was niet gemakkelijk om de energie precies op de juiste plek te
krijgen, want met deze hoge energie moet je heel bedachtzaam en
zeer verantwoordelijk omgaan. Vandaar dat deze kosmische energie
alleen wordt toevertrouwd aan diegenen die hoog genoeg trillen en
daardoor ook over de vereiste kennis en verantwoordelijkheid
beschikken.’

Weer sta ik met de mond vol tanden, want met wat ik zojuist heb
gehoord heeft Christina niet alleen de genezing bevestigd, maar die
ook meteen uitgelegd. En dat is nog niet alles. Zachtjes voegt ze nog
toe: ‘Mama, in deze situatie had de schoolarts inderdaad geen schijn
van kans gehad.’

Dit wonderlijke gegeven is voor mij moeilijk te bevatten. Pas na
meerdere telefoontjes met deze onbekende moeder wordt me
langzaam maar zeker duidelijk dat haar dochter echt weer helemaal
gezond is, en de hele omgeving heeft er geen enkele verklaring
voor.

 

‘Ik zal geen genezer zijn’
Een paar dagen later, nadat ik dit voorval van wonderbare genezing
langzaam maar zeker een plek heb gegeven, maak ik Christina erop
attent dat deze kosmische helende energie die tot haar beschikking
staat, ook haar beroepsmatige perspectieven vergroot. Ze heeft
meteen door waar ik heen wil en antwoordt: ‘Vergeet het, mama. Ik
zal echt geen genezer zijn en ik wil ook nooit zo genoemd worden.’

‘Waarom dan niet? Je zou zoveel goeds voor de mensen kunnen
doen.’

Christina’s antwoord had ze niet duidelijker kunnen formuleren:
‘Ik ben niet op deze wereld om wonderen te



verrichten. Ik wil vrede en goddelijk bewustzijn in
ieder mens terugbrengen. Dan zullen de mensen
inzien dat ze zichzelf kunnen genezen.’

Ik snap het. En natuurlijk kan ik mijn dochter op dit punt ook vanuit
mijn alternatieve medische visie gelijk geven. Het is bekend dat in
ieder mens ergens het vermogen tot zelfgenezing sluimert.

Christina vult aan: ‘De zelfhelende krachten komen in de loop van
je individuele bewustzijnsverruiming steeds meer naar boven. Hoe
hoger de persoonlijke trillingsfrequentie van iemand is, hoe meer de
zelfhelende krachten worden geactiveerd. I let hartchakra, of beter
gezegd: onvoorwaardelijke liefde, is hierbij doorslaggevend. Als
deze liefde zich begint te ontplooien, en dat gebeurt ongeveer vanaf
een bewustzijnsfrequentie van 500 I.()( kan ook de zelfgenezing zich
manifesteren.’

En weer besef ik met hoeveel meer mogelijkheden onze huidige
geneeskunde nog valt te verbeteren. Er zijn zoveel verschillende
ziektes en net zo veel verschillende specialisten die naar eer en
geweten proberen effectieve behandelingen en geneesmiddelen te
vinden voor al deze ziektes. En het zou zoveel gemakkelijker
kunnen. De meeste patiënten hebben in eerste instantie een
deskundige levensleraar nodig, een soort bewustzijnscoach die in
staat is hun de grotere verbanden te laten zien. Ze hebben iemand
nodig die de harmonie en innerlijke genezing in zichzelf heeft
gevonden en die vanwege deze kwalificatie in staat is ook hen op
hun persoonlijke weg te wijzen. Dit kan pas nadat we ons eerst
bewust worden van onze belastende patronen en blauwdrukken en
ons er via de eigen verantwoordelijkheid mee verzoenen, om ze ten
slotte positief t< transformeren.

Aangezien het onderwerp genezing mij beroepshalve zeer
interesseert, vraag ik Christina me nog meer te vertellen.

Ze legt uit: Als iemand zich niet op eigen kracht kan genezen maar
zich door een energetisch genezer laat helpen, hangt het resultaat
vooral af van het energievermogen van de genezer.

Ik onderscheid twee verschillende genezende energieën. De
eerste is de aardse genezingsenergie die ik bij mezelf “blauwe
energie” noem. Deze aardse energie wordt geproduceerd door de



helende krachten van de genezer. Hij kan de energie bewust
oproepen en ook kleinere energiereserves tot stand brengen.

Als de reserves zijn opgebruikt, heeft de energie een bepaalde tijd
nodig om zich te vernieuwen. Geeft de genezer de patiënte!

meer helende energie dan bij hemzelf voorhanden is, dan worden
zijn eigen zelfgenezende krachten minder. In het ergste geval kan dit
tot de dood leiden. Het is daarom heel belangrijk dat de genezer zijn
eigen grenzen kent en bewaakt. Wat deze aardse helende energie
betreft, zijn de helende krachten van iedere genezer dan ook heel
verschillend. Simpel gezegd: hoe hoger de persoonlijke
bewustzijnstrilling van de genezer, hoe hoger de geneeskracht.’

‘En wat is precies het verschil met de tweede helende energie?’
wil ik weten.

‘De tweede energie is de kosmische genezingsenergie die ik zelf
ook wel de “gouden energie” noem. Zoals ik al eerder zei, kan deze
pas vanaf een bepaalde bewustzijnsgraad door iemand worden
toegepast. Waarschijnlijk wanneer het kruinchakra van deze persoon
openstaat en een trillingsfrequentie heeft van ten minste 600 LOC.
Deze gouden kosmische energie is onuitputtelijk en aangezien ze
ook enorm hoogenergetisch is, zijn er een overeenkomstig hoog
bewustzijn en een hoog ethisch verantwoordelijkheidsgevoel nodig
om er op de juiste manier mee om te gaan. Bij mij wordt deze
kosmische energie met behulp van mijn lichtstraal via mijn lichaam
gekanaliseerd. Dat gebeurt altijd bewust, nooit onbewust. Beide
energieën verschillen in hun effectiviteit duidelijk van elkaar. De
kosmische energie is ongeveer tien keer efficiënter dan de aardse.
Los van dit verschil gelden voor zowel mij als voor ieder ander die
met zulke helende energieën werkt, dezelfde ethische principes.’

 

Twee ethische principes voor genezers
Uiteraard ben ik nieuwsgierig aan welke ethische principes iedere
genezer zich heeft te houden.

Christina antwoordt: ‘Het eerste principe luidt: er mag geen
genezing plaatsvinden zonder dat de betreffende persoon dit weet of
tegen zijn wil. Ieder mens beschikt over het geschenk van de vrije wil



en kan zodoende alleen zelf besluiten of iemand hem mag genezen
of niet. De vrije wil moet onder alle omstandigheden – niet alleen in
het geval van genezing – worden gerespecteerd.

Dit is een universele wet en ieder die aan de kant van het goede
en goddelijke mee wil werken, moet zich aan deze wet houden.

Het tweede principe voor genezers luidt: er mag geen genezing
plaatsvinden tegen het zielenplan van de betreffende persoon in. Dat
wil zeggen: als iemand ziek wordt en als deze ziekte in zijn
zielenplan staat, is het van belang dat deze persoon de leerervaring
die strookt met dit zielenplan ook opdoet omdat hij dit zelf zo heeft
gekozen. Ik kan aan de hand van de zielenstructuur zien of een
bepaalde ziekte in het zielenplan van iemand staat of niet.

Niet alle ziektes waaraan mensen lijden, staan in het zielenplan,
en niet alle vinden hun oorsprong in de ziel. Vaak zijn kwalen ook
aanwijzingen of waarschuwingstekens opdat deze persoon
oplettender wordt in zijn leven, zijn leeropdrachten onderkent en
bereid is zijn leven in overeenstemming met zijn zielenplan aan te
passen. Juist in onze tijd komt dit best wel vaak voor, want alles is
altijd in beweging: de kosmos, onze planeet Aarde, de vegetatie en
ook wij mensen. Maar zoals de meesten wel weten, vinden mensen
veranderingen vaak lastig. Omdat de huidige tijd onderhevig is aan
een uitzonderlijk snel veranderingsproces, is het juist vandaag de
dag belangrijk niet in oude denkpatronen te blijven hangen. Als je in
oude denk- en gedragspatronen blijft steken, reageert het lichaam
met zich niet lekker voelen en ziektes om je wakker te schudden. In
plaats van achterhaalde overtuigingen en ingesleten patronen te
blijven volgen, doen de mensen er beter aan om op hun intuïtie te
vertrouwen.’

Langzaam maar zeker wen ik eraan dat mijn veertienjarige,
sierlijke dochter bijna elke dag een betoog houdt over
bewustzijnsfrequenties, kosmische energieën en goddelijke wetten,
alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik vraag niet meer
waar ze in hemelsnaam al deze onbegrijpelijke kennis vandaan
haalt. Het heeft helemaal geen zin om me daar het hoofd over te
breken. Ik richt me er liever op om aandachtig naar haar te luisteren
en van haar te leren.



Christina vertelt vrolijk verder: ‘Zelf vertrouw ik altijd op mijn
multidimensionale waarneming, want die is veel nauwkeuriger dan
een klinische diagnose die gesteld wordt vanuit driedimensionale
blik. Want ik zie het probleem, ik hoor het probleem, ik voel het
probleem en krijg tegelijkertijd ook nog eens extra kennis binnen.
Deze functie kan ik niet uitleggen, heel gewoon omdat er geen
woorden voor in de menselijke taal bestaan. Dit kun je alleen zelf
ervaren. Tenminste, dat is mijn persoonlijke, onverklaarbare eigen
waarneming.’

‘Zou je toch een poging willen wagen om me hier nog wat meer
over te vertellen?’ moedig ik haar aan.

Ze gaat verder: ‘Weet je, mama, ik krijg steeds weer de vraag om
andere mensen in hun genezingsproces te ondersteunen.

Of mijn hulp echt nodig is, merk ik aan verschillende situaties:
soms geeft Elena me een seintje, zoals pas geleden bij dat zieke
meisje. Maar meestal kom ik iemand “toevallig” tegen en raken we in
gesprek. Of iemands geestelijke gidsen vragen me om hulp. Er zijn
ook hogere lichtwezens uit verre sferen die me soms een opdracht
geven. Wat ik echter nooit doe, is iedereen die ik zie zomaar
automatisch te “scannen”, want dat zou de individuele
persoonlijkheidsbescherming beschadigen. Ook dit is een heel
belangrijke wet voor mij – hoe ik met mijn gaven omga. Deze gaven
brengen een grote verantwoordelijkheid met zich mee.’

 

De geneeskunde van de toekomst
Gefascineerd luister ik naar wat Christina vertelt. Tot nu toe heb ik
me nog niet veel met energetische geneesmethoden
beziggehouden. Als aankomend natuurgenezer, met als specialisme
Traditionele Europese Natuurgeneeskunde, werk ik vooral met
alternatieve geneesmiddelen en op complementair therapeutische
wijze. Ik kan me echter goed voorstellen dat er in de toekomst ook
genezers zullen zijn die dit kunnen zonder de reguliere medische
studies omdat zij van nature al over een juiste hoge persoonlijke
trilling beschikken. Wie weet hoeveel van zulke genezers al onder



ons zijn maar nog niet als zodanig worden herkend omdat ze nu nog
kinderen zijn.

De weg die ik tijdens mijn eerste opleiding heb gevolgd en die ik
op dit moment weer volg, hoeft immers niet per se de enige juiste te
zijn. Soms vraag ik me af waarom ik jarenlang keihard werk om een
studie alternatieve geneeskunde te volbrengen, alleen om een of
andere samenhang tussen lichaam, geest en ziel te begrijpen, terwijl
mijn dochter met haar multidimensionale zicht moeiteloos duidelijk
diepere inzichten krijgt. Sterker nog, ze krijgt niet alleen inzicht in de
grotere samenhang tussen ziektes, maar ook nog de noodzakelijke
geneeskracht op de koop toe! Als ik haar dit zeg, benadrukt ze
andermaal dat ieder mens zo’n waarneming en zulke krachten kan
ontwikkelen, voor zover het lukt het bewustzijn overeenkomstig te
verruimen en zijn trilling te verhogen.

Dit vooruitzicht klinkt hoopvol en ik verheug me erop dat de
huidige evolutionaire verandering al heel snel steeds meer genezers
zal opleveren die in contact staan met het goddelijke en heilzame.

Er zijn als je om je heen kijkt duidelijke tekens van deze
verandering, want er zijn al heel wat genezers: serieuze therapeuten
op het gebied van de ‘informatiegeneeskunde’ of de
‘kwantumgeneeskunde’[3] en kinderen met een verruimd bewustzijn
die hun talent om te genezen inzetten en die bijvoorbeeld met enkel
woorden iemand kunnen genezen. Deze fenomenen zullen zich in
de toekomst steeds vaker voordoen en de driedimensionale
wetenschap en het materiële denken voor een groot raadsel stellen.

Christina zegt hierover: ‘In de komende generaties zal de kracht
van het bewustzijn steeds meer de tot nu toe louter lichamelijke
krachten en talenten vervangen. Veel kinderen zitten nu al op een
energetisch hoger trillend niveau. En hun aantal neemt alleen maar
toe.’

 

Loopsport en yoga
Maar genoeg gepraat voor vandaag. Ik heb weer veel nieuwe en
mooie indrukken te verwerken. Dat lukt mij het best tijdens het
hardlopen.



Ook zonder wedstrijddoel vind ik het nog steeds heerlijk om het
hele jaar door bijna elke dag in de vrije natuur te bewegen. Het lopen
brengt me een welkom evenwicht en is voor mij de meest natuurlijke
en efficiënte manier van sporten om zowel fysiek als psychisch fit te
blijven. Want los van tijdstip, weer, jaargetijde, plek, infrastructuur en
portemonnee kun je altijd en overal lopen – ongeacht tempo of
intensiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat het menselijk lichaam bij
joggen, net als bij yoga, gelukshormonen aanmaakt; wat joggen
betreft kan ik dit uit eigen ervaring bevestigen.

Voor mensen die vooral lichamelijk werk doen, is het wat rustigere
yoga wellicht een betere optie. Voor degenen die overdag weinig of
helemaal geen fysieke beweging krijgen, is het lopen in de vrije
natuur beslist een zeer efficiënte manier van beweging die
tegelijkertijd meerdere gezondheidsbevorderende aspecten heeft:
regelmatige, diepe ademhaling, versterking van hart- en bloedvaten,
ontzuring door uitademen van C02, 

ontgiften door zweten, sterkere botten en gewrichten door
mechanische rukjes aan de gewrichten, psychisch evenwicht
doordat beide hersenhelften beter synchroniseren, lichtconsumptie,
discussies met jezelf en je lichaam, betere kwaliteit van leven en ga
zo maar door.

Sinds de jaren zestig is het aantal joggers en hardlopers alleen
maar toegenomen, vooral vanwege de gezondheidsbevorderende
aspecten en minder vanwege de sportieve prestatie an sich of het
effect op het bewustzijn. Volgens wetenschappelijke studies is
regelmatig duursporten op aëroob gebied ook bevorderlijk voor de
intelligentie en geestelijke helderheid. Je zou kunnen zeggen:
zonder zich hier bewust van te zijn streven wereldwijd ontelbaar veel
mensen al decennialang bewustzijnsverruiming na, niet alleen door
aan yoga en meditatie te doen, maar ook door te joggen en andere
duursporten te beoefenen. Bij duursporten ben je volledig op jezelf
aangewezen en word je met je eigen gedachten en gevoelsleven
geconfronteerd. Door synchronisatie van de twee hersenhelften is
niet alleen de rationele linkerkant actief, maar ook de creatieve
rechterhelft. Hetzelfde gebeurt bij yoga en andere vormen van sport
die eveneens een synchroniserende werking hebben op beide
hersenhelften.



Om te weten te komen of je bij yoga of een andere sport je juiste
persoonlijke intensiteit hebt gevonden, is eenvoudig. Als je voelt dat
er endorfines vrijkomen en je je na het sporten of yoga lekkerder
voelt dan voor die tijd, heb je alles goed gedaan. Voor iemand die
weinig beweegt, kan af en toe sporten waarbij adrenaline vrijkomt
goed zijn, maar zorg dat je het niet overdrijft. En wat net zo
belangrijk is, is om nadien voldoende hersteltijd te nemen die
eveneens veel bijdraagt aan de lichamelijke en mentale gezondheid.
Oftewel: na sport geen stress!

 
 
 
 

[2] Vanwege privacyredenen laten we verdere details achterwege.
[3] Deze ‘kwantumheling’, die via het bewustzijn werkt, is anders

dan energetisch genezen. We komen later uitgebreider op dit
onderwerp terug.
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Liefde
 
We hebben elke dag gesprekken en vandaag komt het begrip ‘liefde’
ter tafel. Er volgt een indrukwekkend en verhelderend gesprek over
Christina’s opvatting van wat men ‘liefde’ noemt.

Zonder omwegen vraagt Christina: ‘Mama, wat betekent liefde
voor jou?’

Ik probeer haar uit te leggen dat er verschillende vormen van
liefde zijn, zoals eigenliefde, vriendenliefde, ouderliefde of
partnerliefde. Voor mij betekent liefde iemand accepteren hoe hij is
en hoe hij zich op dat moment opstelt. Om echt iedereen lief te
hebben, lijkt me zeer vermoeiend. Acceptatie en respect vind ik al
een mooi begin.

Weer ben ik onder de indruk van mijn veertienjarige dochter. ‘Mijn
godsdienstlerares zegt precies hetzelfde. Onze taal is een raar iets.
Weliswaar beschikken we in deze wereld over een begrip zoals
“liefde”, dat we te pas en te onpas gebruiken, maar veel mensen
weten helemaal niet goed wat liefde is. En dan zijn ze ook nog in
staat om dit begrip in hokjes te verdelen en te categoriseren!

In mijn optiek is er maar één liefde. Liefde is
liefde en kent geen grenzen en voorwaarden,
geen einde en maakt geen onderscheid. Liefde is
dat wat onbegrensd voorhanden is in het
universum, een oersubstantie die de basis vormt
voor alles wat is.

Voor mij is het dan ook heel onnatuurlijk dat mensen bepaalde
mensen zogenaamd liefhebben en het volgende moment verachten
of zelfs haten. Dat is toch niet te vatten!

Want echte liefde omvat niets anders dan liefde. Hoe kun je nou
tegelijkertijd liefhebben en haten?’



Omdat Christina via haar bewustzijn voortdurend in contact staat
met hogere goddelijke dimensies, ervaart zij continu deze oneindige,
allesomvattende liefde en waarschijnlijk veel sterker dan wij – zo
sterk dat het niet in woorden is te vatten. Ze legt uit: ‘Hoe dichter de
sferen zijn, hoe minder sterk liefde, wijsheid, vrede en harmonie tot
uiting komen. Voor de mensen in de derde dimensie lijkt maar een
piepklein beetje liefde voorhanden te zijn, maar al in de vijfde
dimensie is alles vervuld van liefde.’

Opnieuw realiseer ik me dat mijn menselijke verstand niet in staat
is de reikwijdte van de hogere sferen te bevatten of zelfs maar te
omschrijven; ik heb ze immers nog nooit ervaren. Wat daarentegen
onze aardse sfeer betreft – hier lijkt het woord ‘liefde’ inderdaad
maar al te vaak te worden misbruikt. Hoe hard dit moet
binnenkomen bij degenen die wel bewust in contact staan met de
hogere lichtwerelden, kan ik alleen maar raden. Blijkbaar wordt de
oneindige liefde in de buitenaardse sferen anders waargenomen.
Hoe dieper het bewustzijn in lichtere, minder dichte sferen
doordringt, hoe intenser de beleving van liefde wordt. Hoe kun je dit
met het driedimensionale menselijke verstand nu uitdrukken?

‘Ik houd van alles evenveel,’ vertelt Christina verder, ‘van ieder
levend wezen, simpelweg van alles wat er is. Niet alleen de mensen,
maar ook de Aarde, dieren, planten en stenen. En niet alleen
wanneer ik ze letterlijk zie of aanraak. Ik houd altijd van ze!’

Ze lacht als ze dit zegt omdat ze weet dat het voor mij nogal
vreemd moet klinken. Maar ze heeft altijd al deze liefdevolle houding
laten zien: ze houdt daadwerkelijk van stenen, en dat geldt ook voor
mensen, dieren of onze planeet zelf. Het is me al veel vaker
opgevallen dat Christina ook meestal over het juiste
communicatiemiddel beschikt om met de verschillende levende
wezens van gedachten te wisselen, want vanuit haar perspectief
leeft alles, is alles bezield en met elkaar in communicatieve
verbinding. Zo zag ik steeds weer dat ze stenen aaide, zachtjes met
haar handen planten streelde en ook mij vaak op uiterst liefdevolle
wijze via subtiele aanrakingen deze alomvattend liefde gaf.

Dit doet me denken aan een uitspraak van Christina uit haar
vroege kindertijd: ‘Ik weet zeker dat ik nooit ga trouwen.’ Vandaag
onderbouwt de veertienjarige haar uitspraak van toen als volgt: ‘We



zijn niet geboren om onze liefde te beperken tot slechts één partner
of een paar kinderen. Op de een of andere manier voelt dit voor mij
heel onnatuurlijk aan. En de term “liefde” past al helemaal niet op
een uitsluitend materieel, lichamelijk niveau. Ik heb alles en iedereen
even lief.’

Een partner en gezin sluit ze intussen niet meer helemaal uit, ook
wanneer dit voor haar onder de huidige maatschappelijke
omstandigheden moeilijk is voor te stellen. Maar er zijn ondertussen
al veel jonge mensen geïncarneerd die een verruimd bewustzijn
hebben en die ongeveer dezelfde weg gaan als Christina. Wie weet
wat de toekomst nog voor ons in petto heeft?

In dit verband snap ik nu ook waarom Christina niet graag
liefdesromans leest en romantische films kijkt. Met haar waarneming
en ervaring is ware liefde veel omvattender, dieper en
onkwetsbaarder dan hier in de regel wordt uitgebeeld.

En nu we het er toch over hebben, wil ik nog een ander thema
aansnijden waarover ik de laatste tijd heb lopen nadenken wat
Christina’s toekomstige beroep aangaat: ‘Christina, kun je je
voorstellen dat je later als non in een klooster zult leven?’

Ook bij deze vraag is haar antwoord weer helder als glas: ‘Nee,
mama, zeker weten van niet. Misschien dat het kloosterleven, in
welke vorm dan ook, voor sommige mensen de juiste weg is naar
een verruimd bewustzijn en het goddelijke. Vorige generaties
hadden inderdaad veel rust of jarenlange meditatie nodig om dit
bewustzijn te bereiken. Voor de kinderen van nu is dit geen
probleem meer, want ze hebben van nature al een duidelijke hogere
trilling. Ook ik hoef met mijn waarneming geen leven in afzondering
te leiden. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet de bedoeling van deze
evolutie.’

Weer kan ik haar prima volgen. Wat haar toekomst ook mag
brengen, Christina zal hoe dan ook op een ‘holistische’ manier te
werk gaan, niet enkel op één bepaald terrein en al helemaal niet in
totale afzondering van andere mensen.
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Nog meer talenten
 

Röntgenblik
Nog steeds half mei 2015. Vanavond heeft Mario’s klas een
uitvoering op school. De zaal is bomvol en Christina zit in alle rust
samen met mij en een paar kennissen aan een tafel. Ze voelt zich
zichtbaar meer op haar gemak bij andere mensen dan toen ze nog
jonger was. Ik weet nu dat ze al als klein kind elk energieveld van
iedere aanwezig persoon aanvoelde, maar nog niet helemaal wist
hoe ze daarmee om moest gaan en hoe ze zich ervoor kon afsluiten.

Een tijdje geleden heeft ze me dit uitgelegd: ‘Rond mijn elfde
bereikte ik pas een energetisch niveau waarop de vele energieën
van buitenaf geen invloed meer hebben op mijn eigen
energieniveau. Daarom lukt het me nu om helemaal neutraal om te
gaan met alle levende wezens uit de anderen sferen. Dit ging niet
vanzelf en heb ik eerst moeten leren.’

Terwijl we naar de uitvoering kijken en luisteren hoe Mario met de
andere kinderen op het toneel aan het zingen is, zit Christina weer
stilletjes te glimlachen, maar ik heb geen idee waarom. Ineens draait
ze zich naar me toe en fluistert in mijn oor: ‘Mevrouw Ochsner[4] is
hier ook.’

Mevrouw Ochsner is een van haar leraren die ik niet eerder heb
ontmoet. Daarom vraag ik: ‘O ja? Waar zit ze dan?’ Christina wijst
naar de muur achter mij. Daar staan drie vrouwen die ik niet ken. Ik
vraag Christina wie van hen vrouw Ochsner is. Ze glimlacht weer en
fluistert omdat de uitvoering op het toneel nog steeds aan de gang
is: ‘Jij kunt haar niet zien, mama, mevrouw Ochsner is aan de
andere kant van de muur in de keuken aan het werk.’



Niet snel daarna is de uitvoering van Mario’s klas afgelopen en ik
wil natuurlijk graag zeker weten of deze mevrouw Ochsner
daadwerkelijk in de keuken achter de muur is. Christina trekt me
mee naar de gang waar de deur van de keuken op uitkomt. En kijk:
daar staat mevrouw Ochsner in de keuken, druk bezig.

Christina heeft dus weer dwars door de muur gekeken. Voor haar
is dit niets bijzonders meer, maar voor mij zijn dit soort fenomenen
nog steeds tamelijk ongewoon. Ondanks het feit dat ze veel van
deze wonderlijke talenten heeft, voel ik me in het dagelijks leven
nooit op een onaangename bekeken, doorgrond of in de gaten
gehouden. Integendeel, ze straalt juist een heel vredige energie uit.

We gaan weer aan ons tafeltje zitten en wachten tot Mario bij ons
komt. Dan zegt een oudere dame welwillend tegen mij: ‘Het is
ongelooflijk hoe Christina zich heeft ontwikkeld als je bedenkt wat ze
als kind allemaal heeft doorgemaakt. Het is voor mij steeds weer een
genoegen om haar te zien, en hoe ze lacht.’

Het moment van deze uitspraak had niet beter getimed kunnen
worden. Christina keek net nog met haar röntgenblik dwars door een
muur. Eerst moet ik ook een beetje lachen en zeg tegen de vrouw
hoe dankbaar we allemaal zijn voor de positieve ontwikkeling van
Christina. Ik vertel haar niet hoe goed ze zich heeft ontwikkeld en
over welke buitengewone talenten ze inmiddels beschikt. De tijd zal
het toch wel vroeg genoeg leren.

 

Fijnstoffelijkheid
Begin juni 2015. Een nieuwe uitdaging dient zich aan. Christina laat
duidelijk blijken dat ze de laatste tijd wat moeite heeft met haar eigen
lichaamsstructuur. Ze wankelt wat heen en weer tussen het
onzichtbare fijnstoffelijke en het zichtbare grofstoffelijke-fysieke.

Zoals vandaag tijdens de les handenarbeid. Het lukte Christina
met geen mogelijkheid de schakelaar van de naaimachine te
bedienen. Haar hand was zo fijnstoffelijk dat ze letterlijk door de
naaimachine heen greep. Gelukkig schoot een medeleerling haar te
hulp. In die periode moest de veertienjarige toch al voortdurend



opletten om niet domweg door een dichte deur te lopen zonder deze
eerst open te doen.

Christina kan dus nu haar lichaamsstructuur zo veranderen dat ze
dwars door materie heen kan. Als ze erover vertelt, voel ik me zelfs
wat unheimisch. Mario wil dat zijn zus haar nieuw talent
demonstreert. Maar Christina houdt voet bij stuk en gaat niet op zijn
vraag in.

Ze verklaart: ‘Als ik mijn talenten misbruik, bijvoorbeeld puur en
alleen om ze te showen, worden ze me ontnomen. Zo simpel is het.
Ook hiervoor gelden duidelijke regels: misbruik, of het nu in
gedachten of met woorden of daden is, wordt zonder waarschuwing
direct met een persoonlijk energieverlies bestraft, wat mijn
ontwikkeling schaadt, met als gevolg dat bepaalde talenten weer van
me worden afgepakt. Ik ben dus vast van plan om me aan deze
regels te houden. Want ik heb tenslotte mijn gaven nodig om mijn
levensplan te vervullen.’

Tot nu toe heeft ze steeds elk verzoek geweigerd als iemand haar
vroeg om haar gaven te demonstreren of een spectaculair
‘kunststukje’ op te voeren. Door wat ze vandaag heeft uitgelegd,
begrijp ik waarom. Ze heeft het niet nodig om haar talenten te
showen of om ‘bewijzen’ voor haar gaven te overleggen. Keer op
keer benadrukt ze dat dit slechts bijzaken zijn van haar ware wezen
die enkel tot doel hebben om later haar opdrachten te kunnen
vervullen.

Mario is ondertussen niet meer zo gericht op iedere
ontwikkelingsstap van zijn zus en dat is voor nu ook prima. Zijn
passie ligt bij motoren en fietsen, daarin kan hij zijn creativiteit en
energie kwijt. Broer en zus vullen elkaar al vanaf het begin aan:
Christina is de denker en Mario de doener. Mario krijgt alles voor
elkaar als het gaat om techniek en mechanica. Al op jonge leeftijd
had hij zijn eigen ideeën en zette die zonder hulp handig in elkaar.
Hij is in de driedimensionale wereld allesbehalve onhandig. Toen hij
ongeveer acht was, had hij wielen nodig voor een van zijn projecten.
Hij zette zonder mijn medeweten een tafel voor het huis met een
bord waarop stond: Ik zoek wielen! Mario. Daarna brachten enkele
buren met alle plezier wat hij nodig had. Hij redt zich in elke situatie.



Hij onderhoudt zijn motoren tot in de puntjes. Een poosje geleden
kreeg hij een echte grasmaaier van zijn vader, zodat hij het stuk gras
kon maaien waarop de alpaca’s grazen. Tot mijn schrik lag het ding
een halve dag later in onderdelen uit elkaar. Mario poetste ze
schoon en zette de maaier zonder gebruiksaanwijzing of hulp weer
perfect in elkaar. (Weken later zou deze motormaaier ontdaan
worden van de maaibalken en omgebouwd worden tot een voertuig
met zitje erop. In de herfst zou er ook nog een zelfgebouwde
sneeuwploeg met zwaailicht op worden gemonteerd waarmee Mario
’s ochtends al vroeg moeiteloos de opritten van de huizen in de
straat sneeuwvrij kon maken.) Ook Mario blaakt van de energie,
maar op een andere manier dan Christina. We zijn benieuwd waar
zijn levenspad hem zal brengen en welke talenten hij nog gaat
ontwikkelen.

 

‘Een soort van engel’
Christina vertelt nog een paar voorvalletjes die op school zijn
gebeurd. Zo is er een jongen uit de bovenbouw die haar elke dag
opzoekt. Deze jongen staat erom bekend dat hij alle meisje rond
commandeert. Maar tegen haar is hij uitgesproken vriendelijk en
heel open. Hij zegt dingen zoals: ‘Ónmogelijk, jij komt niet van hier.
Je moet wel een soort van engel zijn.’

Deze bovenbouwer meent dit echt, zonder een zweem van spot of
ironie. Het schijnt dat hij Christina’s aura kan zien, haar speciale
licht.

‘Wat heb je geantwoord?’ vraag ik.
‘Niets. Wat moet ik daarop zeggen? Het gebeurt wel vaker dat er

mensen naar me toe komen en zulke dingen zeggen – pas geleden
nog bij de bushalte, of laatst in de winkel. Ook mensen die ik
helemaal niet ken. Laatst zei iemand tegen me: “Laat je niet van je
pad afbrengen.” Toen ik nog klein was, vond ik dat soms heel raar en
probeerde ik deze personen te begrijpen.’

Zelfs de godsdienstlerares kwam een keer na de les naar haar toe
en drukte haar op het hart dat ze hoe dan ook moet vasthouden aan
haar persoonlijke meningen, ook als ze daarmee zo nu en dan op



onbegrip zal stuiten. Want alleen degene die niet met de stroom
meegaat, zal echt iets in gang kunnen zetten op deze planeet. Deze
uitspraak had Christina totaal niet zien aankomen. Want ze had juist
deze godsdienstlerares al een paar keer met haar zienswijze van
bepaalde Bijbelteksten geconfronteerd, waarbij ze wit wegtrok en
niets meer wist te zeggen. Christina zegt dat ze op de hoogte is van
sommige achtergronden van Bijbelse verhalen die in de loop van de
tijd verloren zijn gegaan of doelbewust zijn achtergehouden. Deze
vallen allicht niet te bewijzen noch te weerleggen, zodat het geen zin
heeft om erover te discussiëren.

Een andere keer vroeg een medeleerlinge aan de leraar of hij
geloofde dat iemand met planten kan praten. De leraar antwoordde
dat hij dat niet geloofde, waarop Christina hem uitvoerig uitlegde dat
dit echt wel kan en heel simpel via de telepathische kanalen. De
leraar was met stomheid geslagen, vertelt Christina, want hij had
haar nog nooit eerder zoiets horen zeggen.

 

‘Meer dan alleen zuurstof’
Christina gaat elke vrijdagavond naar gymnastiekles. Deze avond in
juni 2015 staan er licht atletische onderdelen op het programma en
de leidster had iets bijzonders bedacht: elk onderdeel moest een
keer met de ogen open en een keer met de ogen dicht worden
afgelegd.

Toen ze thuiskwam vertelde Christina dat balwerpen nou niet
bepaald tot haar sterke kant behoorde en altijd een ramp is. Met veel
humor neemt ze zichzelf op de hak en vertelt hoe rampzalig slecht
haar werptechniek vandaag was: ‘Vandaag vloog de bal eerst zo’n r2
meter weg. Daarna, met een band voor de ogen, 20 meter. Maar,
mama, dat is toch niet logisch, zelfs voor mij niet! Ook bij hardlopen
en verspringen was ik duidelijk beter met mijn ogen dicht. Het voelde
om de een of andere manier gemakkelijker aan dan met de ogen
open.’

We weten ondertussen dat mijn dochter goed in het donker kan
zien. Maar hoe het komt dat ze met verbonden ogen bepaalde



lichamelijke coördinaties beter kan uitvoeren, is vooralsnog een
raadsel.

Wat steeds weer opvalt is haar ademhaling. Op school waren
leerlingen en leraren tijdens de 12-minutenloop telkens weer
verbaasd over het feit hoe gemakkelijk Christina haar rondjes loopt
zonder ooit buiten adem te raken. De verklaring was dat ze haar
looptalent waarschijnlijk geërfd heeft van haar succesvolle moeder.
Ik denk dat er nog andere redenen voor zijn. Want ook thuis heb ik
haar nog nooit buiten adem gezien. Als klein kind

al, wanneer we bergwandelingen maakten of gewoon thuis als ze
aan het rondrennen was, bleef haar adem altijd gelijkmatig. Zelfs
haar broertje Mario, die fysiek veel robuuster en fitter is en bij wie
bewegen van nature in het bloed zit, is in vergelijking met Christina
veel sneller buiten adem. Ik vraag haar of zij weet hoe dit komt.

Christina zit niet verlegen om een antwoord: ‘Waarschijnlijk komt
dit omdat mijn lichaam meer dan alleen zuurstof kan verwerken.’

 

Tekens van de nieuwe tijd
Als je naar kinder- en jeugdprogramma’s op tv kijkt, valt op dat er in
vele bepaalde vormen van ‘toverij’ en ‘hekserij’ voorkomen. Het lijkt
wel een trend dat zulke thema’s steeds meer belangstelling krijgen
van de jongere generaties, wat zeker fijn is. Christina zegt hierover:
‘Feitelijk maken ze gebruik van verruimde mentale talenten:
laserblik, telekinese, teldeportatie enzovoort.’ Volgens haar is veel
niet juist weergegeven en bovendien vindt ze het maar niets dat
deze talenten voor allerlei onbeduidende dingen worden inzet.

Maar het beperkt zich niet alleen tot tv, overal in de media zie je,
als je erop let, steeds meer tekens dat we ons inderdaad in een
spannende fase bevinden van een wereldwijde verbreding van onze
horizon. Christina heeft steeds benadrukt dat de nieuwe tijd in het
verborgene allang is begonnen en overal ter wereld zie je de tekens.

Half juni 2or5 lees ik in bijvoorbeeld in de krant dat bij ons in het
kanton St. Gallen de jeugdcriminaliteit weer met T7 procent is
gedaald, wat je beslist opvallend kunt noemen. Vanaf dat jaar zijn de
geweldsdelicten onder twintigjarigen (verkeer niet meegerekend)



met meer dan 50 procent gedaald, en deze tendens zet door. Ik zie
deze statistieken als een duidelijke indicatie dat er nu een nieuwe
generatie van jonge mensen is die de negatieve en destructieve
patronen niet meer verdraagt en andere, vreedzamere manieren van
leven aandraagt. Dit wordt gestaafd door Christina’s uitspraak dat de
meeste kinderen die na 2000 zijn geboren, in het algemeen een
hogere trilling hebben.

De vertegenwoordigers van de rechtbank in St. Gallen zijn blij met
deze ontwikkeling en berichten hierover in de krant, maar kunnen
deze ontwikkeling niet echt verklaren. Als je naar al het leed en de
vele misstanden op onze planeet kijkt, zou je eerder denken dat de
mensen alsmaar bozer en gewelddadiger worden, waarvoor vast en
zeker ook aanwijzingen en statistieken zijn. Maar er is een net zo’n
grote tegenbeweging en op basis van Christina’s inschatting zal
deze vreedzame tegenbeweging de komende jaren steeds meer
gewicht in de schaal leggen en hem laten overslaan naar de andere
kant. De toekomstige generaties van kinderen en jongeren brengen
een nog weer hogere trilling en nog meer geestelijke talenten mee
om de collectieve en wereldwijde bewustzijnsverruiming te
ondersteunen.

Op dit terrein ligt ook Christina’s persoonlijke roeping. Ze is zich
heel bewust van haar potentieel en weet ook dat dit alleen maar
groter wordt.

Ze zegt: ‘Ik ben hier om de mensen te helpen een
verruimd bewustzijn te krijgen. Met een
verruimde blik zouden de mensen zelf kunnen
inzien wat er vandaag de dag niet goed gaat op
deze planeet. Dan kunnen ze op elk levensgebied
nieuwe oplossingen en perspectieven
ontwikkelen die succesvol zijn, ook op de langere
termijn. Maar de mensen hebben een vrije wil.

Het ligt eraan welke keuzes ze maken.’
Hoewel Christina’s roeping en haar toekomstige levenstaken zich

in grote lijnen al duidelijk aftekenen, heb ik als moeder nog geen



idee welke concrete maatschappelijke weg ze over twee jaar,
wanneer ze van school gaat, in zal slaan. Maar ik heb er vertrouwen
in dat de juiste koers zich zal aandienen. In de laatste zes maanden
is er al zoveel veranderd in ons leven – wie weet waar we over zes
maanden of één jaar zullen staan?

Als er één ding is dat ik dit laatste halfjaar heb geleerd, is het dit:
het heeft geen zin om je eigen leven in detail uit te stippelen, want
het leven heeft voor ieder toch steeds weer genoeg verrassingen in
petto. Onze tijd van verandering is te kort, en de uitdagingen en
ommekeer zijn te groot om te denken dat alles in rustige, planbare
en overzichtelijke banen zal verlopen. Met het oog op deze evolutie
helpt het om over een gezonde mate van flexibiliteit te beschikken
en vooral om een diep vertrouwen te hebben dat alles een zin heeft
en dat uiteindelijk alles zich ten goede zal ontwikkelen.

 
 

[4] Naam is gefingeerd.
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Christina’s lichtzuil
 
Half juni 2015. De lichtzuil van Christina is nog steeds een groot
mysterie voor ons – de fijnstoffelijke lichtstraal die vanuit haar
schedel recht omhoog de hemel in straalt en alleen te zien is door
helderziende mensen. Deze witte straal heeft ze al vanaf de
geboorte. Ik had hier al die jaren geen flauw idee van omdat ik tot op
de dag van vandaag geen fijnstoffelijke energieën waar kan nemen.

Sinds het voorval met de raadselachtige dekenkist in april is
Christina’s lichtzuil energetisch sterker geworden. Ondertussen is er
al een aanzienlijk aantal kinderen en volwassenen dat Christina’s
licht en haar aura kan zien. Daarentegen is Elena voor de meeste
mensen onzichtbaar. Ten eerste komt dit door haar hoge
trillingsfrequentie en ten tweede omdat ze kennelijk zelf bepaalt aan
wie ze zich wel of niet laat zien.

Wanneer ik vandaag mijn twee kinderen naar bed breng, is het
zoals elke avond. Eerst zit ik even bij Mario. We nemen samen de
dag door en bespreken het belangrijkste voor de volgende dag. De
kamer van Mario is net een machinekamer: de muren hangen vol
posters met motoren en landbouwvoertuigen en ook op de planken
en op de grond staan allerlei machines en technische apparaten. Als
er maar banden onder zitten.

Daarna ga ik naar de overkant, naar Christina’s kamer, die eerder
op een bibliotheek lijkt. Ook vandaag heb ik een glimlach om de
mond en ben ik blij dat beide kinderen duidelijk vol enthousiasme
hun roeping hebben gevonden. Deze avond begint Christina over
haar lichtstraal, waar ze kennelijk net aan lag te denken.

Kalm en in gedachten verzonken zegt ze: ‘Mama, eigenlijk is het
best wel bijzonder. Voor iedereen die aura’s en hoge frequenties kan
waarnemen, ben ik een wandelende lichtzuil. Zelfs als iemand in een
vliegtuig duizenden meters hoog over me heen vliegt, kan hij deze
lichtzuil zien. Raar toch …’



Ik probeer de situatie te relativeren en maak een vergelijk: ‘Kijk,
Christina, ook fysiek kunnen we via lichamelijke kenmerken een
ander herkennen en plaatsen. We zien of iemand man of vrouw is,
uit welke cultuur hij komt, hoe oud hij ongeveer is, hoeveel hij weegt
enzovoort. Dit gaat vanzelf en is ook helemaal niet erg. En jij hebt
daarbij nog de extra fijnstoffelijke eigenschap van je lichtzuil, die
sommige mensen kunnen zien. Daar is niets mis mee. Integendeel,
het is jouw persoonlijke handtekening. Hij laat zien wie jij bent –
namelijk een mens als ieder ander en toch een klein beetje anders.

De huidige tijd heeft zulke bijzondere mensen als jou nodig, die de
kunst verstaan de ontwikkeling van de mens naar het positieve te
ondersteunen. Alle mensen zijn weliswaar gelijkwaardig, ongeacht of
ze er grofstoffelijk of fijnstoffelijk uitzien, maar hun talenten en taken
zijn voor ieder mens weer anders. Waar het om gaat is je eigen
talenten in dankbaarheid te onderkennen en ze dan constructief te
ontwikkelen en te gebruiken. De tijd zal leren hoe je deze
wonderlijke lichtzuil precies zal kunnen inzetten bij het vervullen van
je levenstaak.’

Christina blijft in gedachten verzonken. Ik heb de indruk dat het nu
pas tot haar doordringt hoe bijzonder de levenstaak zal zijn die
verband houdt met haar lichtzuil. Want zelfs onder de mediaal
begaafde en energetisch hoger trillende mensen is het echt niet
normaal dat iemand al met zo’n lichtstraal wordt geboren. Christina
voelt dat met dit buitengewone geschenk een grote verplichting en
verantwoordelijkheid gepaard gaan. Welke functie de lichtzuil heeft
in het vervullen van haar levenstaak, blijft voorlopig nog verborgen.

Hetzelfde geldt voor waar Christina precies vandaan komt. Ik heb
haar al vaker aangemoedigd dat ze Elena toch naar haar afkomst
kan vragen, maar tot nu toe krijgt Christina geen antwoord op deze
vraag. Het lijkt erop dat de tijd nog niet rijp is. Voorlopig blijft deze
informatie nog bedekt door de sluier van vergetelheid.

Wanneer ik later op de avond alleen in mijn bed lig, komt opnieuw
de hamvraag bij me op wat dit uiteindelijk allemaal te betekenen
heeft. Vanaf Christina’s geboorte en door haar hele kindertijd heen
waren er steeds weer bijzondere dingen en wonderlijke tekens. Ik
voel duidelijk dat dit nog lang niet alles is en dat er veel meer nieuwe
dingen op mij, op ons, af zullen komen. Soms denk ik wel eens dat



Christina opzettelijk voorzichtig met mij is en daarom haar kennis en
waarneming gedoseerd met me deelt – precies genoeg, opdat ik het
kan verhapstukken en verwerken.

Ik voel de wens sterker worden om mijn bewustzijn en mijn huidige
grenzen zodanig te verruimen dat ook ik in staat ben ooit de
hogerdimensionale sferen binnen te treden en met de
hogerdimensionale lichtwezens en realiteiten te kunnen discussiëren
die voor mijn dochter de gewoonste zaak van de wereld zijn.
Misschien dat ik nog een lange, moeilijke weg heb te gaan tot ik daar
ben, maar dan denk ik meteen weer: waarom zou ik anders leven?
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Het fantoom van de dood
 
Nog steeds half juni 2015. Twee dagen later worden de
onderwerpen opnieuw tamelijk veeleisend voor me. Christina en ik
voeren al maandenlang talloze gesprekken over de meest
uiteenlopende onderwerpen.[5] Al die tijd heb ik me nooit afgevraagd
of het vreemd gevonden waarom ik haar moeder en Mario haar
broer is. Maar langzamerhand merk ik dat ik wil weten waarom dit zo
is.

Christina voelt dit aan en raadt mijn gedachten al voor ik ze kan
uitspreken: ‘Mama, weet je, de meeste kinderen kiezen voor ze
incarneren hun ouders bewust uit. Het is dus geen toeval dat juist jij
mijn moeder bent en dat Elena mijn zus en dat Mario mijn broer is.
Ook jullie hebben hiervoor gekozen. Voor mij was de keuze
bovendien heel beperkt: ik had twee opties en heb jullie gekozen.’

 
Ik ben verrast door Christina’s woorden en ze ontroeren me enorm.
Ik begrijp ineens dat dit allemaal geen willekeur is. Sterker nog, het
is precies zo bedoeld en opgezet. Ook wordt me duidelijk dat ik
kennelijk toestemming gegeven heb om tijdens dit leven moeder te
zijn van zulke uitzonderlijke kinderen, hoewel ik daar geen enkele
bewuste herinnering aan heb. Nu ik hier zo over nadenk, schiet me
nog een derde feit te binnen: met dit alles is vast een extra
levensopdracht verbonden waar ik hoogstwaarschijnlijk nog geen
flauw benul van heb.

Tot nu toe ging ik ervan uit dat het mijn levenstaak is om een
goede moeder voor mijn kinderen en een goed medemens voor
anderen te zijn, misschien een of ander sportief doel te bereiken, en
door mijn medische beroep een kleine bijdrage te leveren aan
gezondere en blijere mensen. Maar nu denk ik dat het leven
misschien wel meer voor mij in petto heeft, iets wat blijkbaar te
maken heeft met datgene waarover Christina en ik sinds het begin



van het jaar met elkaar praten. Zo schrijf ik bijna elke avond op wat
ik elke dag van Christina heb geleerd. Dat hier later zelfs een boek
over Christina en Elena uit voort zou komen, had ik toen nooit
kunnen bedenken. En toch zit ik hier en doe het. Christina’s energie
zal nog veel in gang zetten, ook in mijn leven.

In gedachten ga ik terug naar het verleden. Zijn de grootste
obstakels al genomen of komen die nog? Wat heb ik te leren uit de
jarenlange intensieve zorg voor Christina toen ze nog klein was en
de geneeskunde haar allang had opgegeven?

Was dit al mijn grote beproeving, waarbij ik een of ander karma uit
een vorige leven mocht inlossen? Of staan me nog grotere
beproevingen en uitdagingen te wachten? Zal het gemakkelijker
worden in de toekomst? Of juist moeilijker?

En waar leidt mijn pad uiteindelijk naar toe? Wie weet dat
überhaupt?

Eigenlijk wil ik helemaal niet weten hoe mijn toekomst eruitziet.
Soms heb ik wel eens de indruk dat Christina mijn toekomstige
levenspad al kent. Haar subtiele hints in die richting brengt ze
meestal met humor, door iets te zeggen als: ‘Mama, je zult je echt
nooit meer vervelen!’

Alsof mijn leven tot nu toe een saaie boel is! In mijn beleving heb
ik in mijn leven al genoeg opdrachten en uitdagingen voor de kiezen
gehad – als moeder en als echtgenote, als topatleet, als
zakenvrouw, als doktersassistente en als beginnend natuurgenezer.
Op al deze terreinen heb ik mensen van alle pluimages leren kennen
en was alles een geweldige leerschool die natuurlijk niet zonder slag
of stoot heb doorlopen. Maar saai was het nooit. Toch doet
Christina’s uitspraak vermoeden dat er nog iets heel anders op mijn
pad gaat komen. Ik neem me voor om het onbekende dat voor me
ligt in dankbare voorpret, kalm en rustig tegemoet te zien.

Tegelijkertijd merk ik dat er ook steeds weer bepaalde angsten de
kop opsteken, zoals iedere ouder vast bekend voor zal komen. Ik
ben er niet bang voor dat mijn dochter een waarschijnlijk hoogst
ongewoon levenspad zal inslaan en hier en daar op onbegrip en
afwijzing zal stuiten. Ik weet zeker dat dit haar niet van haar stuk
brengt. Het is iets anders waar ik mijn hoofd over breek. Ik maak me
zorgen dat Christina met haar kennis en talenten op een dag een



bedreiging of gevaar kan vormen voor sommige onlichte
organisaties en instituten, en dat ze zullen proberen haar in hun
kamp te krijgen of haar uit te schakelen zonder geweld te schuwen.

Ik besluit mijn zorgen aan Christina voor te leggen, waarbij ik eerst
een en ander bij mezelf moet overwinnen. Christina snapt mijn
bedenkingen meteen en haar antwoord stelt me gerust en vrolijkt me
op tot diep in mijn hart.

Ze legt uit: ‘Maak je geen zorgen, mama. Door mijn
trillingsfrequentie ben ik niet gehouden aan de wetten van de derde
dimensie. Ik bepaal helemaal zelf wanneer ik deze dimensie ga
verlaten. En ik verlaat de Aarde pas als ik mijn levenstaak heb
volbracht.’

Ik ben sprakeloos. En dat is ook goed, want Christina praat
zachtjes, bijna onhoorbaar verder: ‘Weet je, ik heb al drie keer
eerder voor deze beslissing gestaan, en ik heb steeds weer voor het
leven hier gekozen. Ik heb net als alle andere mensen ervoor
gekozen om hier op deze Aarde te leven om vrede, wijsheid en het
verruimde bewustzijn te brengen. Je hoeft je dus geen zorgen te
maken. Zolang iemand leeft volgens zijn zielenplan, overleeft hij alle
tegenslagen in deze wereld tot zijn missie succesvol is voltooid.
Uitzondering op deze regel is de vrijwillig gekozen dood. Die is in
geen enkel levensplan voorzien, maar komt voort uit de vrije wil van
iemand die van zijn weg af is geraakt.’

Nu ben ik niet alleen met stomheid geslagen, maar stokt ook mijn
hartslag even – terwijl mijn goed getrainde rennershart toch echt wel
wat gewend is. Maar Christina overtuigt me, en het idee dat iemand
haar niet tegen haar wil schade kan berokkenen brengt de rust in me
terug. Tegelijkertijd besef ik dat het vervullen van haar taak niet
gemakkelijk zal zijn.

Daarna vraag ik me af in welke drie situaties Christina voor de
keuze stond om haar lichaam en dus ook de Aarde te verlaten. In elk
geval bij haar geboorte, toen ze als extreem vroeggeborene met een
gewicht van amper 570 gram op de wereld kwam.

De eerste vier maanden balanceerde ze voortdurend tussen leven
en dood en deden zich genoeg momenten voor om deze
driedimensionale dichtheid weer te verlaten. Vooral toen Elena



ervoor koos om haar lichaam te verlaten en om Christina voortaan
niet meer fysiek maar metafysisch te begeleiden.

Ik vraag me af: wil ik het echt weten? En zou dit iets veranderen
aan nu? Ja, ik wil het weten! Opnieuw moet ik alle moed bij elkaar
rapen om Christina ernaar te vragen. Tot mijn verbazing antwoordt
ze dat alle drie situaties zich pas in de maanden na Elena’s dood
voordeden. Lichamelijk leek Christina in die periode op de intensive
care juist wat stabieler te zijn, daarom verbaast me dit een beetje.
Maar ik hoef ook niet alles altijd te begrijpen.

Christina had al eerder eens gezegd dat ze als pasgeborene in de
couveuse een onaangename kennismaking had met het onlicht,
maar dat toen haar eigen licht al sterker was dan de macht van het
kwaad. Hoe zei ze het ook alweer: ‘Dat was vast de eerste keer dat
het onlicht in deze sfeer moest concluderen dat je niet zo
gemakkelijk van me af bent.’

Nu ben ik blij en dankbaar dat ik in die eerste maanden en jaren
alles in het werk heb gesteld om dit meisje er doorheen te trekken en
dat me dit gelukt is. En ook in de toekomst zal ik haar vast en zeker
blijven steunen, en hetzelfde geldt voor Mario, die ik in al zijn
wensen en belangen zal steunen, ongeacht waar het leven hen
brengt. Christina heeft gelijk: saai zal het zeker niet worden!

 

[5] Dat wat in dit boek aan de orde komt, is lang niet alles. Onze
talrijke gesprekken in de jaren 2015, 2016 en 2017 gaan ook over
wetenschappelijke en filosofische onderwerpen zoals: de bouw van
het fijnstoffelijke lichaam, de chakra’s en hun betekenis, DNA en
celbewustzijn, kwantumgenezing, technologie en kunstmatige
intelligentie, plasma- energie, witte en zwarte gaten in het
universum, goddelijke geometrie, kosmische hiërarchie, galactische
federaties, kristalbewustzijn en christusbewustzijn, schepping en
evolutie van de mens, Atlantis en oude hoogstaande culturen,
Akashakroniek, een nieuwe maatschappij van collectieve vrede, de
vijfdimensionale toekomst in vrijheid, waarheid en liefde, en nog veel
andere.

Al deze thema’s komen uitvoerig aan bod in volgende boeken.
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De namen Elena en Christina
 
18 juni 2015. We hebben het over de namen van de tweeling. Elena
betekent letterlijk ‘de lichtvolle/stralende’, en Christina betekent
‘volgeling, dienaar, aanhanger van Christus’. Ik vertel dat ik vanaf
haar geboorte niet expliciet over de betekenis van deze namen heb
nagedacht, op de een of andere manier vonden wij ze heel goed
passen.

Christina legt uit: ‘Deze namen zijn heel specifiek en beslist niet
toevallig gekozen. Men heeft ze je zogezegd “van daarboven” in je
hoofd gezet.’

Als dit klopt, snap ik ook waarom deze twee meisjesnamen
duidelijk favoriet waren en waarom we het niet eens konden worden
over jongensnamen. Zonder dat we ons er bewust van waren, was
het blijkbaar al besloten dat we een meisjestweeling zouden krijgen
en hoe ze zouden gaan heten.

We weten intussen dat Elena, die al acht weken na de geboorte
overleed, in de fijnstoffelijke sfeer nog steeds bij Christina is en dat
haar lichaam uit puur gouden licht bestaat. Christina vertelt
enthousiast dat dit stralende licht van Elena nog helderder is dan het
helderste licht op Aarde. Elena heet dus terecht ‘de lichtvolle’.

En hoe zit het dan met de naam Christina? Letterlijk betekent het
‘degene die met Christus is verbonden’, dus een aanhanger of
dienaar of volgeling van Christus. Christina is opvallend goed op de
hoogte van het verhaal van Jezus Christus en lijkt meer over zijn
leven en daden te weten dan in de Bijbelles wordt verteld. Ook kan
ze uitleggen welke feiten in de loop der eeuwen verkeerd zijn
doorgegeven of verkeerd zijn geïnterpreteerd. Soms lijkt het wel of
ze unieke toegang heeft tot de missie en nalatenschap van Christus,
die verder reikt dan zijn aardse dood. Dit geldt overigens ook voor
het leven van de heilige Maria. Ook hier is sinds de geboorte van
Elena en Christina sprake van een duidelijke connectie. Ze kwamen



in de paasnacht op de wereld, veel eerder dan de uitgerekende
datum.

Christina zegt hierover: ‘Het tijdstip van onze geboorte op 15 april
2001 was bewust zo gekozen, omdat er door de toenmalige stand
van de planeten een uitzonderlijk hoge energie heerste.

En de namen Christina en Elena trillen numerologisch gezien
eveneens heel hoog.’

Ik voel een diep gevoel van dankbaarheid en geborgenheid in me
opkomen. Is het niet prachtig om te weten dat ons lot liefdevol ‘van
daarboven’ begeleid en ondersteund wordt?

 

Vrolijke begrafenissen
Daarna – ik weet niet meer hoe en waarom – krijgen we het over
begrafenissen. Christina zegt hierover dat je beter geen trieste en
droevige afscheidsceremonie kunt organiseren, want die trekt de
overledene alleen maar naar beneden. De meeste overledenen zien
veel liever dat ze worden herdacht met een vrolijk feest en met de
dingen die ze graag deden. In de regel zijn overledenen in
fijnstoffelijke vorm zelf aanwezig op hun begrafenis en ze nemen dus
ook de trilling van de aanwezigen heel goed waar.

Als familie van een overleden persoon deze niet los kan laten en
wegzinkt in de duisternis van verdriet en zelfmedelijden, is niemand
hierbij gebaat – noch de familie, noch de overledene. Natuurlijk is
het begrijpelijk dat je verdriet hebt als je een dierbare bent verloren,
als het maar duidelijk is dat niemand je eigendom is en dat je niet
het recht hebt een andere persoon te hinderen op zijn verdere reis
omdat jij hem vast wilt houden. Zou het niet opbouwender en
zinvoller zijn als er bij het afscheid een groot feest wordt gehouden
ter ere van de overledene, met vrolijke muziek en met de beste
wensen van alle aanwezigen, opdat de overledene zijn reis op een
prettige en gelukkige manier kan vervolgen?

Door de gesprekken met Christina is mijn denkbeeld over de dood
en het hiernamaals wezenlijk veranderd en ben ik er anders naar
gaan kijken. Ik zie de dood niet meer als iets ergs, want het is alleen
maar een deur waar we doorheen gaan om ergens anders naartoe



te reizen. In zeven van de tien grootste religieuze tradities van de
mensheid overheerst bovendien de opvatting dat er zoiets is al een
zielsverandering; dat we dus van de ene planeet naar de andere,
van de ene incarnatie naar de andere, van het ene leerproces naar
het andere gaan om ervaringen op te doen en inzichten te
verkrijgen. Als je het zo bekijkt, is de dood dus niet het einde van
alles, en ook weet je voor eens en altijd dat er na de dood geen
oordeel wordt geveld of dat je voor eeuwig in de ‘hemel’ of in de ‘hel’
komt. De dood is niets anders dan het begin van je vervolgreis die je
oorden en gebeurtenissen brengt waar je je volgende lessen leert en
nieuwe avonturen meemaakt.

Daarom zou het zo fijn zijn als iemands dood met een vrolijk,
lichtvol, opbeurend afscheidsfeest wordt gevierd, zoals in veel
culturen nu al gebruikelijk is. Wat mij betreft is dit denkbeeld intussen
al een stuk aannemelijker.
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Telepathie, telekinese en andere
gaven
 
Eind juni 2015. Vandaag vraag ik Christina of ze weet met welke
ontwikkelingen we bij haar in de toekomst rekening moeten houden,
oftewel welke gaven ze gaat ontplooien en welke uitdagingen ze
voor de boeg heeft. Ze antwoordt dat het heel goed mogelijk is dat
ze bijvoorbeeld in staat zal zijn haar zwaartekracht uit te schakelen,
want aan deze natuurwet van de derde dichtheid is zij niet
gebonden.

Aha, Christina zal dus eerdaags haar lichaam kunnen laten
opstijgen en zweven. Als dit net zo gaat als bij haar andere gaven,
zal dit hoogstens één keer ongecontroleerd gaan en daarna zal ze
deze gave nooit meer puur alleen voor de show vertonen. Dus maak
ik me er niet druk om.

Ik merk sowieso dat ik steeds rustiger word en steeds
gemakkelijker al die buitengewone aspecten van mijn dochter
zonder oordeel kan aanvaarden. Zelfs nu het driedimensionale
wereldbeeld dat ik had uiteen is gespat door alles wat ze me in de
afgelopen maanden heeft verteld en uitgelegd en mijn rationale
verstand behoorlijk op de proef wordt gesteld, voel ik vanbinnen toch
dat het goed is. Bovendien merk ik dat ook ik word aangemoedigd
om de bewustzijnsverruimende richting op te gaan. Om Christina
hoef ik me geen zorgen te maken. Ze zal haar weg gaan en
verantwoord omgaan met al haar talenten en ze inzetten ten goede
van de mensen. Ze heeft al vaker benadrukt dat het aantal mensen
met een hogere trilling en multidimensionale vaardigheden de
komende jaren duidelijk zal toenemen, waardoor zulke
verschijnselen steeds minder bijzonder zullen zijn.



Vandaag had een van haar medescholieren verteld dat ze langs
de kant van de weg een overleden bekende had gezien. Christina
zegt dat dit niet voor het eerst was, maar dat ze beiden jaren
geleden al af en toe fijnstoffelijke wezens uit andere sferen hadden
gezien, en niet alleen overledenen.

Ik denk bij mezelf: als ouder zou je er goed aan doen zo snel
mogelijk je huidige denken te verruimen en je erop voor te bereiden
dat steeds meer kinderen en jongeren een natuurlijke toegang
hebben tot parallelle werelden en bewoners uit andere sferen.
Tegenwoordig komen er constant hoogtrillende zielen bij op Aarde
die al vanaf hun geboorte een hogere frequentie bezitten en ervoor
gaan zorgen dat de wereldwijde trillingsverhoging wordt ondersteund
en voltooid. Velen van hen zijn zich ervan bewust dat de generatie
van hun ouders tegenover het bestaan van multidimensionale
werelden en wezens gevangenzit in onwetendheid. Dus respecteren
ze deze onwetendheid en houden ze hun talenten verborgen. Het
gevaar bestaat dat sommige van hen aan hun eigen waarneming
gaan twijfelen, dat ze te veel compromissen met de heersende
driedimensionale denkbeelden sluiten en daardoor langzaam maar
zeker hun trillingsfrequentie en bijbehorende talenten kwijtraken.

Ook Christina begon pas op haar dertiende te vertellen over haar
bijzondere waarneming. Ze ging ervan uit dat veel andere
hoogtrillende zielen daar eveneens mee wachtten, tot ze in de
puberteit komen. We hebben er geen idee van hoeveel
buitengewone kinderen nu al op de kleuter- en basisschool zitten. Ik
vind het fantastisch en het stemt me enorm hoopvol.

Christina vertelt verder dat ze vandaag het gesprek met haar
leraar over telepathische krachten heeft voortgezet. Ze had hem
immers pas geleden uitvoerig uit de doeken gedaan dat het heel
goed mogelijk is via telepathische kanalen met planten te praten.
Vandaag moest ze naar aanleiding van een eerder gemaakte
opdracht zichzelf beoordelen en toen heeft ze geantwoord dat ze
kennelijk geen enkel praktisch talent bezit om een kastje te maken
en zichzelf een onvoldoende wilde geven. De leraar vond op zijn
beurt dat veel dingen bij Christina nogal tegenstrijdig waren: pas nog
had ze hem uitvoerig uitgelegd hoe je met planten kunt praten en nu
lukte het haar niet om een simpel kastje te maken. Toen heeft



Christina een kort betoog gehouden over het verschil tussen
geestelijke gaven en praktisch talent. Telepathie is noch met
driedimensionale vaardigheden te vergelijken, noch met het
driedimensionale verstand te vatten. De leraar was opnieuw met
stomheid geslagen, want nog niet eerder had hij de kleine, tengere
Christina zo overtuigend horen praten.

We lachen allebei over deze kleine dagelijkse voorvallen. Maar
haar verhaal maakt me ook nieuwsgierig en ik vraag Christina of ze
me meer wil vertellen over het verschijnsel telepathie.

 

Telepathie
Ze steekt enthousiast van wal: ‘Telepathie is niet alleen maar via
gedachten communiceren. Er komt ook een grote
verantwoordelijkheid voor het leven bij kijken. In telepathische
communicatie zijn er niet allerlei verschillende talen zoals bij het
verbale. De telepathie is de taal. Ik sta bijvoorbeeld in contact met
iemand uit het Zuid-Amerikaanse oerwoud. Waarschijnlijk spreekt hij
in zijn uiterlijke leven Spaans of Portugees en ik Duits. Maar via
telepathie begrijpen we elkaar prima, zonder enige taalbarrière.

Communicatie met planten en dieren gaat eveneens via
fijnstoffelijke telepathische kanalen. Hier heb je echter wel zoiets als
verschillende dialecten, als je het al zo zou kunnen noemen. Bij
dieren heb ik tot nu toe drie verschillende dialecten vastgesteld. Het
gebeurt wel eens dat ik in een van deze dialecten communiceer en
dat het dier in een ander dialect antwoord geeft, omdat het alleen dit
dialect kent.’

Volgens Christina is telepathie in principe een heel natuurlijke
vaardigheid die de meeste mensen van nu op de een of andere
manier hebben verleerd.

‘Met hoeveel wezens sta je dan op dit moment telepathisch in
contact?’ vraag ik. Christina vertelt dat er heel veel verschillende
contacten zijn, verdeeld over de hele kosmos. Voor haar is het
belangrijk dat ze een nieuw contact – dat wil zeggen: een energie
die ze nog niet kent – eerst blokt en onderzoekt om zich tegen
ongewenste inmenging te beschermen. Helaas beschikken niet alle



telepaten over deze afblokvaardigheid, wat maakt dat telepathie erg
gevaarlijk kan zijn. Ze kan overigens ook op deze manier foto’s
versturen. Geen wonder dat ze geen mobieltje nodig heeft!

Christina vertelt verder: ‘Telepathie gaat via het bewustzijn. Ze is
dus niet beperkt tot een fysiek lichaam, waar het zich ook bevindt of
hoe oud het is. Mijn jongste telepathische contact tot nu toe was een
meisje van drie.’ Lachend voegt ze toe: ‘Dit meisje legde zelfs een
zekere telepathische hoffelijkheid aan de dag en klopte eerst aan.
Maar normaal gesproken neem ik via een telepathische
overdrachtstoon waar wanneer iemand contact wil leggen en dan
check ik in een oogwenk zijn energetische handtekening.’

Als ik vraag hoe telepathie eigenlijk in haar werk gaat, antwoordt
ze: ‘Telepathische communicatie loopt via een soort kosmisch
netwerk dat je kunt vergelijken met ons zenuwstelsel. Dit kosmisch
netwerk bestaat uit fijnstoffelijke plasmadraden en verbindt alles wat
existeert met elkaar. Je zou het ook het “brein van God” kunnen
noemen.’ Ze zou dit fenomeen natuurkundig nog gedetailleerder
kunnen beschrijven, voegt ze toe, maar deze uitleg volstaat voor nu.

 

Veelvoorkomende gaven van de kinderen van nu
Ik vraag door: ‘Welke gaven komen tegenwoordig nog meer voor?’

Christina antwoordt: ‘Naast telepathie is ook radiësthesie voor veel
kinderen een normale aangeboren gave. Dat wil zeggen: ze zien
trillingsfrequenties en stralen. Niet alleen grofstoffelijk met de ogen
maar ook fijnstoffelijk en ze zien de energievelden zowel bij mensen
als bij voorwerpen. Bovendien zien ze bijvoorbeeld materiedeeltjes
of verschillende elektromagnetische golven als kleuren of kleurige
strepen in de lucht. Deze kinderen kunnen ook vaak in het donker
zien, net als ik. En net als ik beseften ze lange tijd niet dat hun
ouders of grootouders anders zijn en alleen grofstoffelijke dingen
kunnen zien. Sommigen houden zich ook in en durven niet te praten
over hun waarnemingen omdat de omgeving ze dan als raar of

“niet normaal” beschouwt. Terwijl het in feite precies andersom is.
Ze gaat verder: ‘Veel kinderen kunnen ook bij levensmiddelen of

medicijnen de energie voelen en weten daardoor precies wat goed



of slecht voor hen is. Daarom willen ze soms bepaalde voeding of
medicijnen niet hebben, wat de ouders dan meestal niet begrijpen. In
plaats van met reguliere geneesmethoden zou je deze kinderen met
informatie- geneeskunde, bijvoorbeeld homeopathie, of met
energetische therapieën kunnen behandelen. Hoogtrillende mensen
zijn sowieso immuun voor de meeste milieuverontreinigende stoffen
en ook voor inentingen.’

‘Waren er vroeger ook al mensen met zulke gaven?’ is mijn
volgende vraag.

‘Ja, maar in vroegere generaties werden deze mensen vaak met
hun geestelijke vaardigheden overvraagd. Dit kwam vooral doordat
hun persoonlijke energieniveau te laag was om erop natuurlijke wijze
mee om te gaan. Daar komt bij dat veel zaken nog niet
wetenschappelijk waren onderzocht en de mensen die het betrof,
stuitten in hun omgeving en in de samenleving vaak op onbegrip.
Tegenwoordig is dit anders. De kinderen van nu worden niet
overvraagd met hun gaven – hoogstens hun omgeving. In principe
geldt: hoe “opgeruimder” een ziel is, hoe meer ze met het goddelijke
is verbonden, hoe lichtvoller haar ontwikkeling is en hoe lichtvoller
ook haar ontmoetingen in andere sferen zijn. Andere kenmerken van
hoogtrillende kinderen zijn verder dat ze maar heel weinig voeding
en slaap nodig hebben en zelden ziek zijn omdat ze over
geactiveerde zelfhelende krachten beschikken.’

Het klopt inderdaad dat Christina al drie jaar praktisch niet meer
ziek is geweest. Daarvoor had ze de hele winter vaak een loopneus
en in de zomer last van hooikoorts met bindvliesontsteking. Maar
sinds 2012 was dit ineens verdwenen, wat met oog op haar lange
geschiedenis van ziektes best wel bijzonder is. Sowieso schijnt het
jaar 2012 veel te hebben veranderd, niet alleen bij haar, maar ook in
mijn leven: de scheiding, ik ben uit het bedrijf gestapt, opnieuw
begonnen met zijn drietjes enzovoort. Ik ben benieuwd wat dit jaar
en de komende jaren nog zullen brengen.

 

Een tweede derde oog



Twee dagen later. Het is een prachtige zomerdag. Christina speelt
met een jonger buurmeisje en samen hebben ze veel plezier met
schommelen. Ook ik zit buiten in de tuin. Na het spelen komt ze naar
me toe en merkt terloops op: ‘Mama, sinds kort heb ik er nog een
derde oog bij.’ De veertienjarige wijst me de exacte plaats op haar
hoofd aan.

Wat moet ik daar nu op zeggen? Ik weet nog maar net wat een
derde oog precies is en van een tweede derde oog heb ik nog nooit
gehoord. Het lijkt me het best dat ik er verder geen aandacht schenk
aan deze terloopse mededeling en die simpelweg als gegeven
aanneem.

Kennelijk kijk ik heel verbaasd, want Christina legt het me toch
even uit: simpel gezegd gaat het om een extra communicatiekanaal
in een verre sfeer.

Hiermee is voor haar dit onderwerp alweer afgesloten, en ook voor
mij. De resultaten van dit tweede derde oog zullen we vast gauw
genoeg merken, net als die van al die andere energiecentra die in de
toekomst nog bij Christina geactiveerd gaan worden.

 

Materialiseren
Dezelfde week gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dagelijkse rit
naar school. Christina zit naast hetzelfde meisje als altijd en uit
verveling beweegt ze ritmisch een voet op en neer. Ze merkt in
eerste instantie niet dat ze door deze bewegingen onbewust een
soort ‘plaat’ uit fijnstoffelijke materie heeft gematerialiseerd. Het
meisje naast haar kan plotseling haar voet niet meer op de vloer
zetten en voelt deze onzichtbare weerstand. Zelfs als ze met alle
kracht haar voet op de grond wil zetten, blijft de onzichtbare plaat op
zijn plaats. Christina zegt dat deze onbewust gecreëerde plaat na
een paar minuten vanzelf weer oploste.

Ik begrijp ineens hoe oplettend en zorgvuldig Christina niet alleen
met haar gedachten en woorden maar ook met haar bewegingen
moet omgaan, opdat haar krachten niet onbedoeld invloed op haar
omgeving uitoefenen. Want niet alleen via het wippen met haar voet



kan ze fijnstoffelijke materie creëren, ook haar gedachten bevatten
het vermogen om zich fijn- en grofstoffelijke te manifesteren.

 

Dagelijkse telepathie
Een paar dagen later rijden Christina en ik zoals elke week ’s avonds
naar de bibliotheek en lopen daar een medeleerling uit een andere
klas tegen het lijf met wie Christina al eerder telepathisch heeft
gecommuniceerd. Dit doen ze vandaag ook. Later vertelt ze me over
haar kleine ‘conversatie’. Alsof het de normaalste zaak van de
wereld is, gaan deze jonge mensen ongedwongen met telepathie en
andere gaven om, en hun ouders hebben geen flauw idee. Hoe
kunnen deze ouders hun kinderen echt begrijpen als ze zich niet
serieus openstellen voor deze thema’s en geen tijd en aandacht
willen investeren in het verhogen van hun eigen trillingsfrequentie?

Christina zegt dat deze jongen wat telepathie betreft
buitengewoon goed op de hoogte is – zo goed dat zelfs zij van hem
nog een en ander kan opsteken. In het dagelijks leven zal ze nooit
een gesprek met hem aanknopen. Maar via telepathie schijnt haar
omgang met hem volledig onbevangen te zijn.

 

Astrale reizen in de nacht
Ik weet dat Christina maar een paar uur slaap per nacht nodig heeft
en daarom de nacht gebruikt om op reis te gaan en zo haar
spirituele ontwikkeling vooruit te helpen. Soms vraag ik waar ze in de
afgelopen nacht heeft rondgezworven en dan vertelt ze me over de
meest fantastische plekken. Omdat ze meer dan wat ook van de
natuur houdt, gaat ze het liefst naar eilanden met strand en oerwoud
waar veel dieren leven – zolang het er maar warm is. Haar favoriet
van dit moment is Madagaskar.

Ik vraag haar hoe dit in zijn werk gaat. Ze licht toe dat ze meestal
gewoon kijkt of een of ander fijnstoffelijk wezen zich laat zien, wat
eigenlijk altijd het geval is. Dan praat ze met dit wezen en laat ze
zich door hem zijn wereld tonen door er samen naar toe te reizen.



Overledenen vinden het bijvoorbeeld heel fijn als ze iemand
uitgebreid hun levensverhaal mogen vertellen en er belangstellend
naar hen wordt geluisterd. Deze levensverhalen zijn soms saai en
soms spannend, vertelt Christina geamuseerd, zonder minachtend
te doen. Maar pas echt spannend zijn de reizen en ontmoetingen in
hogere sferen.

Als ik vraag wat er gebeurt als bijvoorbeeld ons huis zou
afbranden terwijl zij net astraal onderweg is, meent ze lachend: ‘Ik
voel en weet wat er in de komende uren gaat gebeuren. Tijdens zo’n
nacht zou ik gewoon niet op reis gaan. Mama, als ik zeg dat ik niet in
een vliegtuig, trein of ander voertuig wil, doe je er goed aan me
serieus te nemen.’

 

Telekinese
In de zomervakantie vraagt Christina me om 35 korte video’s over
zogenaamde wonderbaarlijke telekinetische gaven te bekijken. Op
de filmpjes zie je verschijnselen als: water in beweging zetten zonder
het aan te raken (hydrokinese), in de auto gaan zitten zonder eerst
het portier te openen, door muren heen lopen en dergelijke. Ik vraag
of zij denkt dat deze filmpjes echt zijn. Ze antwoordt: ‘Ja, op één na
zijn ze volgens mij allemaal echt.’

Natuurlijk kan ik me niet inhouden om te vragen of ze zelf deze
gave ook heeft. Ze antwoordt dat de meeste gaven ook bij haar al
zijn geactiveerd, plus nog een paar andere die niet in de video’s
voorkomen. Ze liet me de video’s niet zien om een of andere
vaardigheid te demonstreren maar om me meer duidelijkheid te
verschaffen over het begrip ‘telekinese’.

Waar ik bij Christina zo van onder de indruk ben, is dat ze niet prat
gaat op haar uitzonderlijke gaven – ten eerste omdat ze vanuit haar
perspectief niets bijzonders zijn en ten tweede omdat het slechts
bijzaken zijn van een veel grotere levensopdracht die ze zich voor
haar incarnatie als mens heeft voorgenomen. Daarom maakt ze van
haar krachten geen poppenkast en zorgt ze er zo goed mogelijk voor
dat ze in het dagelijks leven niet opvallen. Ze weet dat het niet haar
taak is om haar paranormale verschijnselen te demonstreren, maar



om de mensen te ondersteunen hun bewustzijn en wereldbeeld te
verbreden om zo een hogere trede van wijsheid en vrede te
bereiken.

 

‘Een vakkundige catastrofe’
Dezelfde avond verrast Mario ons weer eens met zijn creatieve
ideeën. Met zijn leeftijd van amper twaalf jaar is hij bijzonder
innovatief. Vandaag heeft hij in zijn eentje een rijdend voertuig
gebouwd. Christina vindt het prachtig en kijkt toe hoe haar jongere
broer enthousiast met zijn voertuig tussen de huizen door suist.
Lachend zegt ze: ‘Moet je nou zien: ik ben op praktisch gebied een
supercatastrofe en mijn broer een genie!

Dat past toch prachtig bij elkaar. Wij vullen elkaar uitstekend aan!’
We barsten allemaal in lachen uit. Christina, niet wars van de

nodige zelfspot, vult aan: ‘Het is best bijzonder – het lukt mij nog niet
om binnen vijftien minuten een draad in de naaimachinenaald te
krijgen of een wortel te schillen. Het lijkt erop dat zulke bezigheden
niet voorzien zijn op mijn levenspad. Want daar waar ik vandaan
kom, heb je geen mond nodig om te praten of te eten en ook geen
handen om te werken. Daar heb je alleen de kracht van je
gedachten nodig.’

Op praktisch en artistiek gebied is Christina inderdaad onhandig,
hoewel ze tot de derde klas ergotherapie heeft gevolgd in het
kinderziekenhuis. Als ze voorwerpen tekent, zijn het altijd heel
simpele tekeningen. De mensen op haar tekeningen hebben vaak
geen handen, vroeger ook meestal geen voeten. Ook nu nog staan
in haar tekeningen mensen meestal niet op de grond maar hangen
in de lucht, omdat dit in Christina’s realiteit ook grotendeels zo is. Als
ze abstract schildert, gaat het wat beter.

Hierover zegt ze zelf: ‘Weet je, ik heb de ongelooflijkste beelden
en kleuren in mijn hoofd. Maar hier op Aarde kennen we die kleuren
helemaal niet. Daarom kan ik die beelden niet beschrijven, laat staan
schilderen.’ Eerder zei ze daar al eens enthousiast over: ‘Misschien
dat het me ooit lukt om deze bonte en kleurrijke beelden



rechtstreeks uit mijn hoofd via de printer af te drukken. Dan kun je
zien hoe ik de realiteit waarneem.’

Ik heb ontdekt dat dit ‘technopathie’ wordt genoemd: de
vaardigheid om technische apparaten via geestelijke kracht te
bedienen. Als het zo doorgaat, is het vast slechts een kwestie van
tijd voordat ook dit talent zich bij Christina zal manifesteren. Je kunt
erbij haar van uitgaan dat alles wat ze wenst, denkt of zegt, zich
vroeg of laat zal materialiseren – op voorwaarde dat het haar
levenstaak dient en dat het verenigbaar is met haar hoge ethiek.
Want uit respect voor alle levende wezens zou ze nooit misbruik van
haar krachten maken louter voor eigen gewin of tegen de vrije wil
van anderen in handelen. En voor Christina horen bij deze levende
wezens niet alleen de mensen, maar ook de dieren en de planten en
de talloze onzichtbare wezens met wie ze zich in haar verruimde
gezichtsveld heeft verbonden.

 

Technopathie
Een paar weken later zal zich al een duidelijk voorbeeld van
technopathische communicatie met apparaten voordoen. Tijdens
praktijkles krijgt de klas van Christina de opdracht om zonder te
meten met de machine een stuk hout van 20 centimeter af te zagen.
Zoals altijd is Christina niet zo goed in lengtes en afstanden
inschatten omdat ze deze vaardigheid niet zo belangrijk vindt. Het
inschatten van 2 centimeter kost haar al de nodige moeite en de
leraar weet dit ook. Wanneer hij Christina’s stuk hout controleert en
nameet, is het tot zijn verbazing precies 20 centimeter. Hij vraagt
hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om het stuk op de millimeter
nauwkeurig af te zagen. Ik weet niet wat Christina de leraar heeft
verteld. Thuis vertelt ze met een ondeugend lachje: ‘Ik heb het
gehouden op dat het “gewoon geluk” was, en dat accepteerde hij.’

Natuurlijk was het anders. Christina vertelt dat elke machine waar
een mechaniek of elektronica in zit ook ‘levend’ is en dat ze
daardoor in staat is met zo’n apparaat te communiceren. Normaal
gesproken doet ze dit niet omdat het haar een oneerlijk voordeel
verschaft tegenover haar medeleerlingen en de mensen in het



algemeen. Maar vandaag was de houtzaagmachine uit zichzelf
hulpvaardig en heb ik haar aanwijzingen gegeven: ‘Nu naar rechts’
of ‘Nog een stukje naar links’ enzovoort. Door deze hulp lukte het
haar om het stuk hout zo heel precies af te zagen.

Intussen zijn er elke dag voorvallen waarbij Christina het voor
elkaar krijgt met mechanische of elektronische apparaten om te
gaan. Zo zag ik bijvoorbeeld hoe ze puur alleen met de kracht van
haar gedachten de luidsprekerfunctie op de laptop aanzette. Ik
kwam tijdens het surfen op internet terecht op een website waar
vreselijke muziek onder gemonteerd zat. Nog voor ik de juiste toets
in kon drukken om de muziek uit te zetten, had Christina dit al van
een paar meter afstand voor elkaar. Daarna zette ze het geluid via
gedachtekracht weer aan en weer uit. Zoals ik eerder al zei, had ze
door haar communicatie met deze apparaten een tijdje terug al in de
gaten dat een van de computers op school stuk was, wat de leerling
die ermee werkte niet doorhad.

Soms levert haar hoge trilling problemen op in de omgang met
elektromagnetische apparatuur. Een paar maanden later zou
Christina grote moeilijkheden krijgen met een laptop op school,
omdat deze haar hoge energie niet verdroeg en voortdurend uitviel,
wat zelfs de toch zeer deskundige leraar voor een raadsel stelde.

We waren een keer in een winkelcentrum met de lift blijven steken
en ik smeekte Christina: ‘Kun jij hem niet weer aan de praat krijgen?’
En inderdaad, na een paar seconden deed de lift het weer.

En mijn auto is overigens een meisje, aldus Christina. Ze kan ook
met de auto communiceren. Voor haar is dit heel normaal en
natuurlijk, want ze weet niet anders.

We begrijpen niet zo goed waarom ze op school zoveel moeite
heeft met algebra en wiskunde. Tot nu toe is alles wat met getallen
te maken heeft een grote uitdaging voor haar. Voorlopig is haar
verklaring dat getallen in deze vorm alleen maar in de derde
dimensie voorkomen. Ook sommige prehistorische, aardse hoge
beschavingen die gestoeld waren op vijfdimensionale principes –
zoals de oude Egyptenaren of de oorspronkelijk bevolking van
Midden-Amerika – hadden een andere vorm van ‘heilige wiskunde’.
In plaats van getallen gebruikten ze hiëroglyfen, geogliefen



enzovoort. In sommige van deze culturen hadden ze geen geld,
waardoor getallen niet echt noodzakelijk waren.

Christina zegt dat ze bepaalde hiëroglyfen en geogliefen uit oude
hoge beschavingen kan ontrafelen en vertalen. Maar dat is een heel
ander verhaal.
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Naar een andere school
 
Nog steeds eind juni 2015. Het schooljaar loopt ten einde en
inmiddels weten we dat Christina na de vakantie afstroomt naar de
Realschule (vergelijkbaar met mavo/havo).

Omdat Christina nogal stilletjes en op de achtergrond is, wordt
haar houding logischerwijze als ‘passief beoordeeld, hoewel ze de
lessen altijd vol aandacht volgt en rustig en geconcentreerd werkt.
Toch staat het haar vaak tegen om leerstof uit het hoofd te leren en
te herhalen die simpelweg niet strookt met haar multidimensionale
waarneming van de werkelijkheid. Op de natuurwetenschappelijke
vakken heeft ze weliswaar goede cijfers, maar ze komt in de officiële
leerstof steeds weer dissonanten, vergissingen en halve waarheden
tegen. Op een keer vertelde ze me vastbesloten: ‘Van nu af aan zal
ik bij proefwerken voor de natuurwetenschappelijke vakken de
antwoorden geven die de leraar wil horen, maar ik voeg er mijn
eigen opvattingen aan toe. We leren voor een deel zaken die
gewoon niet kloppen.’

Deze tegenstrijdigheden, in combinatie met het feit dat ze ook
voor Frans een onvoldoende heeft, gaven de doorslag dat ze af
moet stromen. In de tweede klas van de nieuwe school is Frans
geen verplicht vak meer, zodat ze het kan laten vallen. Christina
neemt de beslissing rustig voor kennisgeving aan en even schiet het
door mijn hoofd dat ze dit zelf zo heeft gestuurd. De laatste dagen
van dit schooljaar zal ze dus nog met haar oude klas doorbrengen,
waarna hun wegen zich zullen scheiden.

In de laatste week voor de zomervakantie moeten alle leerlingen
een map maken met als titel ‘laatste klas 2015’, waarbij ze zelf het
onderwerp mogen kiezen. Eerst schrijft Christina de letters niet op
de reguliere manier maar op haar synesthesiewijze. Wat mij betreft,
ik zie alleen maar een paar puntjes in verschillende kleuren op
papier. Ook de lerares was van mening dat Christina beter niet voor



moderne kunst kon kiezen. Christina glimlacht alleen maar en vertelt
me wat het allemaal betekent. Opnieuw realiseer ik me hoeveel grip
ze op haar gaven heeft en hoe bescheiden ze blijft en toch haar
persoonlijkheid niet laat inperken. Zo heeft ze niet de behoefte haar
opdracht verder uit te leggen. Vrije keus is tenslotte vrije keus.

Hoewel de leraren weten dat Christina synesthesist is en
daarnaast nog over meer bijzondere talenten beschikt, hebben het
leerplan en de traditionele gebruiken prioriteit. Dat is ergens ook best
begrijpelijk, want ons schoolsysteem is nu eenmaal zo opgebouwd
en de leerkrachten hebben in principe weinig speelruimte. Gelukkig
weet Christina hier op een goede en zelfstandige manier mee om te
gaan. Bovendien snapt ze heel goed dat ze om haar levenstaak te
vervullen niet afhankelijk is van schoolresultaten of diploma’s.
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Zomervakantie 2015
 
Juli 2015. De eerste dagen van de zomervakantie verlopen
opvallend rustig. Het is heerlijk weer en Christina en Mario zijn
samen met de kinderen uit de buurt de hele dag buiten in de vrije
natuur. Mario en zijn kameraden zijn vooral druk met hooien, maaien
en hard werken terwijl Christina af en toe met twee andere meiden
op stap is en soms ook urenlang in haar eentje doorbrengt. Dat ze
dan niet echt alleen is, weten we intussen, want ze communiceert
met de dieren, planten en stenen, observeert de natuur of speelt met
het water. Vaak jongleert ze ook met een kleine bal, wat voor haar
een soort meditatie is.

In tegenstelling tot de afgelopen weken zijn er tijdens de vakantie
bij Christina niet elke dag nieuwe talenten of boodschappen te
bespeuren. Toch blijven we interessante gesprekken voeren en
Christina vertelt me een paar ervaringen uit haar jongste jaren die ik
nog niet eerder heb gehoord. Want in het leven van deze
veertienjarige met al haar openstaande kanalen en
communicatiemiddelen gebeurt er elke dag vast en zeker van alles
in allerlei sferen. Ik stel me het ongeveer zo voor, dat ze elk uur
gelijktijdig veertig beeldschermen met veertig verschillende
programma’s waarneemt zonder zich ook maar een klein beetje
overbelast te voelen.

Onze gesprekken gaat niet alleen over alledaagse voorvallen,
maar ook over complexe filosofische, parapsychologische en
natuurwetenschappelijke onderwerpen. Keer op keer ben ik
gefascineerd door de inzichten en verbazingwekkende kennis die
deze jonge vrouw heeft. Ze gaat zo natuurlijk en vanzelfsprekend
met al deze verschillende kennisgebieden om dat het mijn kritische
verstand niet lukt om serieus aan haar verhalen te twijfelen. Wat ze
uitlegt, komt gewoon heel logisch en overtuigend op me over en
vanuit mijn visie valt er niets tegen in te brengen. Integendeel,



Christina’s grote kracht zit ’m juist daarin dat ze in staat is op zich
staande ingewikkelde onderwerpen zinnig met elkaar te verbinden
en net als bij een puzzel stukje voor stukje in elkaar te leggen, zodat
er voor mij langzaam maar zeker een begrijpelijk totaalbeeld
ontstaat. Zo leidt ze me stap voor stap, verschijnsel na verschijnsel,
thema na thema vanuit mijn derdedimensiedenken naar een veel
groter, omvangrijker begrip van de aardse en kosmische realiteiten
die voor haar zo vanzelfsprekend zijn.[6]

 

Een besluit met verstrekkende gevolgen
Terwijl Christina mij elke dag een stukje dichter bij haar opmerkelijke
zienswijze op de wereld brengt en zo mijn mentale horizon met vele
dimensies verbreedt, voel ik vanbinnen duidelijk dat haar
uiteenzettingen niet alleen voor mij zijn bedoeld. Mijn besef groeit
dat ik deze betogen van mijn dochter ook tegelijk uit naam van veel
meer mensen te horen krijg en dus verplicht ben ze op te schrijven
en door te geven. Het is net alsof ik plotseling een deel van een voor
mij nu nog ondoorgrondelijk, hoger plan ben geworden en
uitgenodigd en uitgedaagd wordt deze mij toebedachte rol nu
deemoedig aan te nemen en naar eer en geweten te vervullen.

Bij dit alles voel ik steeds hoe Christina en ik door een onzichtbare
hand van een liefhebbende, goddelijke instantie worden geleid, die
in ons uiterlijke en innerlijke leven alles precies op het juiste moment
op touw zet. Ik vraag Christina of dit Elena misschien is, haar
tweelingzus met een lichaam van puur gouden licht, die altijd bij haar
is. Maar Christina denkt dat het hier toch om iemand anders gaat.

Zo rijpt deze zomervakantie in mij het besluit om samen met
Christina dit boek te schrijven. Dat het niet bij één boek zou blijven,
maar dat er een heuse reeks zou komen en dat er nog meer
waardevolle helpers naar ons toe zouden worden gestuurd, daar had
ik op dat moment nog geen flauw idee van. Tegelijkertijd steekt ook
twijfel de kop op – geen twijfel aan de oprechtheid en belangrijkheid
van Christina’s verzoek, maar ten eerste twijfel of ik wel goed
genoeg kan schrijven en ten tweede twijfel of de buitenwereld er wel
aan toe is om zich met iemand als Christina in te laten.



Ik ben weliswaar goed op de hoogte van medische belangen, ik
kan ook heel hard lopen en ik weet hoe je succesvol een klein bedrijf
moet leiden en een gezin moet runnen. Maar een boek schrijven en
de uitgeverswereld zijn voor mij totaal onbekende werelden. Daarom
bid ik tot de eerdergenoemde goddelijke instantie, die ons kennelijk
al de hele tijd liefdevol leidt, om alles wat nodig is om deze klus te
klaren. Ik ben vastbesloten en bereid mijn aandeel te doen en ik stel
alles in het werk om deze bijzondere opdracht te volbrengen.

En wat de bereidheid van het publiek betreft, ook dit geef ik in vol
betrouwen over in hogere handen. Natuurlijk besef ik in welke
maatschappij dit boek terechtkomt. Wat in dit boek wordt beweerd,
zal voor een groot deel van de mensen beslist geen gangbare kost
zijn, want het huidige driedimensionale wereldbeeld wordt behoorlijk
ter discussie gesteld en zal het materialistische denken op zijn
grondvesten doen schudden. Bovendien komt het boek op voor
vrede en goddelijke wijsheid, voor waarachtigheid en
onbevooroordeeld respect voor de vrije wil van alle levende wezens.
Het valt te verwachten dat je in bepaalde kringen op heftige reacties
kunt stuiten, misschien dat we zelfs vijandig worden bejegend of
bestreden worden. Maar hier trekken we ons niets van aan en we
laten ons niet weerhouden. Ik ben ervan overtuigd dat Christina elke
situatie aankan. En wat mezelf betreft … ik beschouw alles wat op
ons afkomt als een nieuw leerproces waar ik kennelijk ooit vrijwillig
voor heb gekozen.

 

‘Wat is daar nou zo moeilijk aan?’
Op een dag in de vakantie krijgen we visite. Het is weer een
prachtige zomerdag en we zitten in onze rustige tuin van de dag te
genieten. Christina is in gesprek met de visite over reïncarnatie en
de fijnstoffelijke werelden. Het is duidelijk dat ze over meer en
nauwkeurige kennis beschikt. Wanneer de bezoeker haar twee keer
vraagt naar een of ander detail over hogerdimensionale sferen,
reageert ze lachend: ‘Wat is daar nou zo moeilijk aan?!’

Iedereen barst in lachen uit. Deze uitspraak van Christina zal
onderdeel worden van onze familiegeschiedenis en ook ik gebruik



hem later bij verschillende gelegenheden meerdere keren.
Bijvoorbeeld als Christina bij haar huiswerk weer eens een hobbel in
wiskunde moest nemen en ik niet begrijp waarom dit meisje zoveel
moeite met cijfers heeft, zeg ik: ‘Wat is daar nou zo moeilijk aan?’
Dan schieten we allemaal in de lach en vragen ons af hoe het komt
dat Christina schijnbaar met alles zelfstandig en gemakkelijk kan
omgaan, behalve met haar handen en met getallen.

 

De ‘geheimen’ van de duistere machten
Later op de dag vraagt de visite aan Christina waar ze de afgelopen
nacht naartoe is geweest. Christina lacht opnieuw en begint
enthousiast te vertellen: ‘Ik was in Egypte. Weet iemand of er in het
echt een soort grote kat of leeuw is, of iets wat erop lijkt? In elk geval
heb ik mijn hand op de poot van het dier gelegd, waarna er een deur
openging. Daarbinnen was het helemaal donker.’

Zelfs voor Christina was het achter de deur aardedonker, hoewel
zij in het donker normaal gesproken goed kan zien. De opening was
groot genoeg om door naar binnen te gaan, maar ze durfde niet. Ik
weet zeker dat ze de beroemde sfinx bedoelt. Weer valt me op dat
Christina van sommige zaken hier op Aarde die ze voor de eerste
keer ziet, niet de vakterm of aardse naam kent.

Verder vertelt ze dat ze via astrale reizen al naar veel van deze
‘geheimste plekken’ is gereisd, maar dat ze er niet bepaald van
onder de indruk is. Zo maakt ze duidelijk dat ze weliswaar op de
hoogte is van de vermeende geheimen en de duistere praktijken van
de destructieve krachten in deze wereld, maar dat ze het niet als
haar taak ziet deze praktijken te ontmaskeren, aan te klagen of te
bestrijden. Ze veroordeelt de onlichte wezens ook niet voor wat ze
doen, maar ziet hun aanwezigheid simpelweg kalm en zonder
oordeel als een onontkoombaar feit. In deze derde dimensie heb je
nu eenmaal licht en onlicht, en beide hebben voorlopig nog in gelijke
mate recht om hun invloed op Aarde te laten gelden. Het is niet aan
de sterke lichte machten om de duistere agressief te bestrijden of
met geweld te verdrijven. De aanstaande omwenteling en
machtswisseling richting het licht zullen zich sneller voltrekken als de



bevolking hier werkelijk toe bereid is. Dan zullen regeringen
veranderen en zich daadwerkelijk inzetten voor vrede en democratie.

 

Het materiële machtsmiddel geld
Vanuit Christina’s perspectief zijn buitenlichamelijke ervaringen,
astrale reizen en haar communicatie met hogerdimensionale wezens
heel normaal, en zij wil ook graag dat anderen haar als een normaal
mens behandelen. Ze heeft liever niet dat men haar als bijzonder
beschouwd of behandeld. Ook ik probeer deze voor mij nog steeds
ongewone facetten van mijn dochter als een vanzelfsprekendheid te
accepteren. Maar eerlijk gezegd lukt me dit de ene keer beter dan de
andere. Tot mijn eigen verbazing voel ik midden in deze turbulentie
tegelijkertijd een ongewone rust en kalmte, een gevoel van
erkenning en harmonie waar ik diep dankbaar voor ben.

Ook onze moeder-kindrelatie is door Christina’s ‘anderszijn’ nog
nooit onderwerp van discussie geweest. Hoewel haar bewustzijn een
veel hogere frequentie heeft dan het mijne en hoewel ze in allerlei
opzichten veel verder is dan ik, accepteert ze haar rol als dochter en
vervult die op voorbeeldige manier. Dit maakt het voor mij
gemakkelijker om deze geplande moederrol met veel
verantwoordelijkheid en liefde te vervullen. Algemeen geldt immers –
los van de actuele bewustzijnsfrequentie van een kind – dat wij als
ouders niet het recht hebben te bepalen wat ons kind moet denken
of voelen, wat het zeggen of hoe het handelen moet. Daarom zie ik
het op dit moment vooral als mijn taak om de gebeurtenissen
oplettend te volgen en ze dagelijks zo waarheidsgetrouw en eerlijk
op te schrijven.

Ik weet dat ik er in principe geen reden is om me zorgen te maken
en toch bekruipt me – net als iedere moeder – af en toe een kleine
onzekerheid. Dan vraag ik me af: hoe zal het verder gaan met
Christina? Wat zal er de komende jaren nog op ons gezin afkomen?
En ben ik in staat al mijn uitdagingen tot een goed einde te brengen?

In dit verband schiet me te binnen wat Christina vroeger eens zei:
‘Ik zal nooit een mobieltje of geld nodig hebben, en ik zal nooit
autorijden.’ De kwestie met het mobieltje is ondertussen



opgehelderd, want haar communicatie loopt voornamelijk via
telepathische kanalen. En wat auto’s betreft, is er geen enkele
noodzaak dat ze later haar rijbewijs haalt en zelf auto gaat rijden. Er
zijn immers genoeg anderen die dit kunnen, zoals haar broer Mario,
die zich er nu al op verheugd om allerlei voertuigen niet alleen te
besturen maar ook te bouwen. Christina heeft al meerdere keren
tegen Mario gezegd of hij ook de mogelijkheden onderzoekt naar
voertuigen zonder wielen of zonder de gebruikelijke brandstof.
Vanuit haar perspectief doen onze auto’s en andere voertuigen met
wielen eerder aan als dingen uit het stenen tijdperk, want zij kent
transportmiddelen die werken op de vrije energie van de ruimte.

Hoe moet ik Christina’s uitspraak zien dat ze nooit geld nodig zal
hebben? Met alles wat ik weet, is het domweg onmogelijk om in
onze materialistische en op geld gefixeerde maatschappij te
overleven zonder enige vorm van financiële middelen. Dat geld
wereldwijd machtsmiddel nummer één is, weet iedereen. En
iedereen kent ook het droevige feit hoe ongelijk het geld onder de
mensen is verdeeld. De rijkste 1 procent bezit meer dan de overige
99 procent samen, en deze kloof tussen de rijksten en de rest van
de wereld wordt elk jaar groter. De acht meest vermogende
superrijken bezitten ongeveer evenveel geld als de halve
wereldbevolking, en het ziet er niet naar uit dat deze situatie binnen
afzienbare tijd zal veranderen. Of misschien toch?

Voor Christina is geld nog nooit echt belangrijk geweest. Haar
zakgeld geeft ze meestal aan haar broer, die er gereedschap en
dergelijke voor koopt. Maar ze is allesbehalve naïef en beseft heel
goed dat deze wereld momenteel door geld geregeerd wordt en dat
de meeste mensen hun hele leven vooral bezig zijn met geld
(moeten) verdienen. Ook Christina zal, denk ik, vroeg of laat ook op
de een of andere manier moeten voorzien in haar eigen
levensonderhoud. Ik schrik als even de gedachte door mijn hoofd
schiet dat ze er misschien wel voor kiest om deze derde dimensie
weer te verlaten voor ze volwassen is. Maar dit zou, stel ik mezelf
weer gerust, totaal geen zin hebben. Deze ziel is toch niet van ver
naar deze dichtheid gekomen om het hele gedoe rond haar
geboorte, haar vroege kinderjaren in het kinderziekenhuis en haar
PEG-sonde te doorstaan om even later alweer te vertrekken?



Bovendien heeft ze kort geleden duidelijk gezegd dat ze pas
weggaat als haar missie succesvol is volbracht.

Dus nogmaals: hoe moet ik Christina’s uitspraak interpreteren dat
ze later geen geld nodig zal hebben? Is deze uitspraak symbolisch
bedoeld en wil ze er iets anders mee zeggen? Ik vaag haar ernaar,
en haar antwoord is kort en bondig: ‘Het materiële machtsmiddel
geld bestaat alleen in deze derde dichtheid. In alle andere dimensies
is het niet nodig.’

Ik kan me goed voorstellen dat hogerdimensionale beschavingen
prima zonder geld kunnen en in plaats daarvan betere middelen
hebben gevonden om hun samenleving in te richten. Maar de vraag
blijft of het de mensheid op Aarde gaat lukken om zich zo snel
richting vijfde dimensie te ontwikkelen dat geld al gauw geen functie
meer zal hebben. Wie weet, misschien dat er voor Christina ook een
kleine tussenfase zal zijn waarin ze toch iets met geld te maken krijgt
voor het overbodig wordt. Of misschien is ze ook op de een of
andere manier in staat alles waarvoor je geld nodig hebt zonder geld
te verkrijgen. Ik weet het niet, en het heeft geen zin om erover te
speculeren. De toekomst zal het leren.

 

[6] Toen we met dit boek bezig waren, hebben we besloten het
merendeel van deze filosofische, parapsychologische en
natuurwetenschappelijke uiteenzettingen niet in dit boek maar in de
volgende boeken op te nemen. Dit geldt ook voor een aantal
opmerkelijke voorvallen en fenomenen uit de jaren 2015 en 2016,
die we vanwege plaatsgebrek verschuiven naar het volgende boek.

Na voltooiing van dit boek, deel 1, wordt in het volgende deel
Christina’s leven tussen de zomer van 2015 en nu (lente 2017) kort
beschreven.



33
Wezens van het onlicht
 
Half augustus 2015. Aanvankelijk wilde ik het in dit boek niet hebben
over de negatieve energieën en destructieve donkere machten.
Maar het lijkt erop dat ik er niet helemaal onderuit kom en het thema
toch moet aanstippen. Ten eerste omdat de dualiteit van licht en
onlicht nu eenmaal tot de realiteit van onze dimensie behoort en je
die niet kunt negeren. Ten tweede omdat we er sterk rekening mee
moeten houden dat de machten van het onlicht door de toekomstige
daden van Christina zullen worden opgeschrikt en zich zullen roeren.

 

De dualiteit van licht en onlicht
Zoals in hoofdstuk 12 (Licht en onlicht) al aan bod is geweest,
positioneert Christina zich heel duidelijk aan de kant van het licht,
dus aan de kant van de wezens die het goddelijke en het lichtvolle
onderkennen en begrijpen dat ze dienaar van dit goddelijke zijn.
Kenmerken van deze licht-mentaliteit zijn: de erkenning en
aanvaarding van de goddelijke puurheid; het onvoorwaardelijke
respect voor de vrije wil van alle wezens; het constructief en in
harmonie samenwerken in vriendschappelijke uitwisseling met alle
wezens; het onvoorwaardelijk ondersteunen van anderen door
middel van raad, aanmoediging en het appelleren aan de eigen
kracht; het bewust afzien van manipulatie, vijanddenken, agressie en
spelen met angst. Het motto van de lichtwezens luidt ‘jouw wil
geschiede’, en dit geldt zowel in relatie tot ieder ander levend wezen
als in het contact met God. In tegenstelling tot het motto van de
wezens van het onlicht dat luidt ‘mijn wil geschiede’. Om hun eigen
doelen te bereiken zijn ze respectloos en houden ze geen rekening



met de ander, zijn ze bereid te manipuleren, uit te buiten, te
bevoorrechten of een ander zelfs met geweld uit de weg te ruimen.

Wezens die kiezen voor de mentaliteit van het onlicht, bevinden
zich in allerlei kosmische dimensies, dus ook in onze derde aardse
dichtheid en in de parallelle werelden. Dat wil zeggen: je treft ze in
geïncarneerde mensen aan (en vaak meestal daar waar de weg leidt
naar macht en het geld), maar ook in de sferen dicht bij de Aarde,
waar de overledenen en fijnstoffelijke wezens zijn. Juist onze aardse
sferen vormen kosmisch gezien een soort school waar je kunt leren
het licht en het onlicht van elkaar te onderscheiden, om vervolgens
bewust voor het een of het ander te kunnen kiezen.

Je zou deze dualiteit van licht en onlicht ook ‘het goed en het
kwaad’ of ‘het negatieve en het positieve’ kunnen noemen. Het is
wel belangrijk om te onderstrepen dat deze aanduidingen van onze
kant geen waardeoordeel in zich dragen, maar enkel een
omschrijving zijn. Want echte lichtwezens kunnen heel goed
onderscheid maken tussen deze twee mentaliteiten en
levensvormen, maar omdat ze zich niet mengen in de vrije wil van
anderen – ook niet in de vrije wil van een wezen van het onlicht –
respecteren ze ook de keuze van een ziel als die voor het kwade
kiest, zonder een oordeel te vellen.

Daarom zijn de termen ‘het goed en het kwaad’ of ‘het positieve
en het negatieve’ niet bedoeld om een waarde toe te kennen aan
deze begrippen; je moet ze simpelweg zien volgens hun letterlijke
betekenis.[7] Een wezen met een negatieve mentaliteit is derhalve
een wezen dat met zijn vrije wil ervoor heeft gekozen geen dienaar
van het grote geheel en de bestaande goddelijke orde te zijn. Zo’n
‘negatief wezen’ is om die reden niet slechter of minder dan een
‘positief wezen’, maar het bevindt zich op dat moment alleen maar
op de tegenovergestelde, van het licht afgekeerde weg. Begrijp me
niet verkeerd, we willen hiermee het destructieve vijanddenken of
het veroordelen van andere levende wezens beslist niet bevorderen.
Ook manipulatieve negatieve wezens die kwaad willen doen, moeten
vanuit goddelijk perspectief gezien niet in een kwaad daglicht
worden gesteld.

Aanduidingen van de dualiteit van licht en onlicht kunnen zijn:
 



het goede – het kwade
het positieve – het negatieve
in het licht – in het onlicht (afgescheiden van het licht)
naar het licht toe – van het licht af
naar God toe – van God af
goddelijke – niet-goddelijk, antigoddelijk
 

Het licht van het goddelijke is in de hele kosmos altijd en overal
aanwezig en elk schepsel heeft altijd de vrije keus om zich naar het
licht te keren en op constructieve wijze met het licht samen te
werken. Hiermee wordt duidelijk dat de wezens van het onlicht niet
altijd van het licht afgescheiden hoeven te blijven, maar dat ze elk
moment een andere keuze kunnen maken en dat ze in plaats van
zich van het goddelijke licht af te keren ernaar toe kunnen keren.
Daarom is het zo belangrijk ze niet te veroordelen of te vervloeken,
maar de deur naar het licht steeds voor hen open te houden, echter
zonder met hen te gaan resoneren.

De wezens van het onlicht zitten in een trieste situatie.
Ze leiden een leven in constante, pijnlijke angst en in een

voortdurend bewustzijn van gebrek en tekort. Omdat ze zich vrijwillig
van de goddelijke Bron hebben afgekeerd, die hen te allen tijde en
onder alle omstandigheden beschermt en tevens een toevlucht is en
energie kan geven, zitten ze in een voortdurende staat van zorg en
angst om hun bestaan en proberen ze zich eigen bronnen van
energie te verschaffen of te creëren. Daarbij hebben ze geen enkele
scrupule om voor eigen gewin energie van andere levende wezens
af te tappen door hen te manipuleren, uit te buiten en te misbruiken.

Het is niet zo dat ze dit vanuit grote boosheid doen, het is eerder
zo dat het voortkomt uit pure wanhoop en een innerlijk gevoel van
pijnlijke existentiële angst. Vanuit hun perspectief bekeken, is het
bestaan in deze wereld geen eindeloos feest van vreugde en
liefdevolle contacten met andere dienaren van het licht, maar een
voortdurende, bittere strijd om te overleven waarbij iedereen
uiteindelijk alleen staat, op zichzelf is aangewezen en voor zichzelf
moet vechten. Door deze onlichte, van God verlaten mentaliteit
staan de negatieve wezens permanent onder een door hen zelf
gecreëerde dwang en druk, en de onderlinge concurrentiestrijd en



de strijd om te overleven bepalen hun bestaan. Omdat ze innerlijk
ver van vrede en harmonie afstaan, lukt het hun ook niet vrede te
scheppen in hun uiterlijke leven. Dit maakt dat ze niet alleen
voortdurend in angst, wantrouwen en afgunst verkeren, maar ook in
een innerlijke en uiterlijke strijd tegen alle anderen.

Christina noemt de wezens van het onlicht ook wel
‘schaduwfiguren’ en ze blijft benadrukken dat in werkelijkheid alle
wezens het goddelijke licht in zich dragen, ongeacht hoe destructief
ze zich nu gedragen. Ze zegt: ‘Sommigen zijn gewoon vergeten dat
ze licht zijn.’

In de dicht bij de Aarde liggende sferen van de overledenen en
andere fijnstoffelijke levende wezens dwalen heel veel wezens van
het onlicht rond. Zoals alle mensen met een verruimde waarneming
stuit ook Christina daar voortdurend op zulke schaduwfiguren. Maar
omdat zij zich kan afsluiten voor negatieve energieën, roept hun
aanwezigheid bij haar geen angst of een bedrukt gevoel op. Zij
onderkent in welke rottige situatie deze laagtrillende, vertwijfelde
figuren zitten en ze treedt hen welwillend en vriendelijk tegemoet.

Andere mediale mensen echter, vooral kinderen, die fijnstoffelijke
waarnemingen hebben, laten zich af en toe verrassen door
schaduwfiguren en bang maken. Wij noemen ze ‘kinderlokkers’,
‘achtervolgers’, ‘vampieren’, ‘demonen’ enzovoort. Deze
onfortuinlijke schaduwfiguren proberen op een fijnstoffelijke manier
via de menselijk aura bij je energie te komen en om dit voor elkaar te
krijgen jagen ze je graag angst en schrik aan omdat deze
bewustzijnsstaat krachtige energieën vrijmaakt.

Maar er zijn ook wezens van het onlicht die minder ‘onschuldig’ en
beduidend machtiger en invloedrijker zijn. Christina licht dit toe:
‘Sommige schaduwfiguren zijn heel intelligent en gehaaid. Ze doen
zich voor als profeten van het goede en spiegelen zo een vals licht
voor om de mensen op een dwaalspoor te brengen en verre te
houden van het licht. Je herkent deze duistere wezens aan hun
uitspraak dat het kwade niet bestaat. Hierdoor verraden ze zichzelf
en laten ze zien dat ze niet echt in het licht zijn. Want in onze
dimensie is altijd zowel het licht als het onlicht, zowel het goede als
het kwade. Het gaat erom dat je het een van het ander leert
onderscheiden.



 

Christina’s jaren van beproevingen
Vandaag vertelt Christina dat ze in de fijnstoffelijke sferen al pittige
confrontaties met de daar heersende krachten van het boze heeft
meegemaakt, die al langere tijd proberen op de Aarde de mensheid
te onderwerpen en te overheersen. Tegelijkertijd weet ze ook te
vertellen dat de invloed van deze machten tegenwoordig enorm
afneemt. Sinds 2012 is ongeveer de helft van de fijnstoffelijke
schaduwfiguren verdwenen doordat ze de toenemende hogere
lichtfrequenties op onze planeet gewoonweg niet verdragen. Gevolg
hiervan is dat steeds meer hogere lichtwezens hun leefruimte op
onze planeet zoeken door hier te incarneren.

Als kind heeft Christina deze fijnstoffelijke, duistere figuren vaak
gezien, in het begin vooral ’s avonds en ’s nachts als ze naar buiten
keek. Terwijl ze dit zegt, wordt me ineens duidelijk waarom dat kleine
meisje destijds een stoel voor het raam schoof om naar buiten te
kunnen kijken. Ze keek niet alleen naar de sterren en de nachtelijke
hemel, maar zag ook deze enorme duistere wezens die probeerden
haar bang te maken en weer van deze planeet te jagen.

In de jaren 2010 tot 2012, vertelt ze verder, namen deze
onwelkome ‘bezoekjes’ opvallend toe. Hele legioenen
schaduwwezens, meestal in rood-zwarte of grijze tinten, kwamen
aangemarcheerd om haar bang te maken en te bedreigen. Ook
overdag volgden ze haar bij elke stap en omsingelden ze haar keer
op keer. Maar Christina is nooit bang geweest. Sterker nog, ze
stapte dan onverschrokken op de figuren af zodat deze juist voor
haar terugdeinsden.

Ze voegt nog toe: ‘Telkens als deze schaduwfiguren opdoken, was
ook Elena met haar heldere licht in de buurt. In die jaren verscheen
Elena alleen maar buiten, nooit in huis. Terwijl ik ’s nachts naar haar
zocht, werd ik tegelijkertijd hevig met het kwade geconfronteerd.
Hierdoor heb ik geleerd op eigen kracht het licht van het onlicht te
onderscheiden en me op het licht te richten.’

Ze gaat verder: ‘Deze energieën van het duister voelde ik destijds
al aan voor ik ze zag. En hoewel deze schaduwfiguren heel



intelligent, gehaaid en op een duivelse manier geniaal zijn, hebben
ze één ding niet: wijsheid. Met wijsheid kun je hen machteloos
maken. Als klein kind besefte ik al dat ik op een dag getest zou
worden door deze duisternis. Ook Jezus moest zich meten met deze
duisternis, namelijk toen hij veertig dagen alleen de woestijn in ging
om te vasten en te mediteren. Daar werd hij door het kwaad verleid
en dit was een belangrijke ervaring in zijn ontwikkeling. Op eenzelfde
manier was het ook voor mij cruciaal om in die periode tussen 2010
tot 2012 deze ervaringen op te doen en me zonder enige vorm van
steun met het onlicht te meten.’

Christina was toen tussen de negen en elf jaar oud. Ik kan er
haast niet bij welke confrontaties en beproevingen het kleine meisje
twee jaar lang heeft meegemaakt zonder dat ik ook maar iets in de
gaten had. Kennelijk lukte het haar om alleen met wijsheid en
innerlijke vrede de herhaaldelijke aanvallen en verleidingen van de
duistere machten te weerstaan.

Daarna beschrijft ze nog een paar episodes uit die tijd die zo eng
en angstaanjagend waren dat ik ze hier liever niet meer noem. Ik
kan er met mijn hoofd niet bij hoe een kind van tien met zulke
horrorscenario’s kan dealen. Maar Christina is nu eenmaal geen
gewoon kind, dat wordt ook nu weer duidelijk. Uit wat ze vertelt,
maak ik op dat ze me de omvang en de naarste details bespaart
omdat ik daar niet mee zou kunnen omgaan. Soms vroeg ze zich
wel eens af hoe ik, als haar moeder, bij dit helse nachtelijke lawaai
nog kon slapen. Want veel van die voorvallen speelden zich in ons
huis af. Later besefte ze dat het lawaai natuurlijk fijnstoffelijk was en
voor mensen zonder verruimde waarneming totaal niet te horen was.

Er was nog een kwestie waarvan nu bij mij het kwartje valt.
Christina wilde altijd dat het licht op de overloop van de eerste
verdieping ’s nachts aan bleef – tot aan 2012. Toen hoefde het niet
meer.

‘Ben je dan nooit bang geweest voor deze schaduwfiguren?’ vraag
ik nog een keer.

‘Nee, hoewel ze echt alles uit de kast hebben gehaald om me
bang te maken. Want angsttrillingen zijn het voedsel van de onlichte
wezens. Omdat zij het positieve en lichtvolle vermijden, moeten zij



hun energie halen daar waar de mensen laag trillen en negatieve
energieën uitzenden.’

Christina stelt me gerust, sinds 2012 is de ergste tijd gelukkig
voorbij – niet alleen voor haar zelf maar ook wereldwijd. Door de
voortgaande planetaire trillingstoename neemt de invloed van de
wezens van het duister steeds meer af en verlaten ze in groten
getale de planeet. Door de afnemende fysische dichtheid op Aarde
is het bovendien voor nieuwe wezens van het duister niet meer
mogelijk om hier als mens te incarneren omdat hun laagtrillende
energie hier niet langer levensvatbaar is. Anders gezegd: hoe hoger
de collectieve goddelijke bewustzijnsenergie op Aarde, hoe
moeilijker het voor lagere, destructieve energieën is om hier
leefruimte te vinden. Dat is nog eens goed nieuws!

Christina vertelt ook dat Elena vanaf 2012, nadat ze haar twee
jaar durende beproevingen blijkbaar succesvol had volbracht, altijd
en overal bij haar was, niet alleen buiten voor het raam, maar ook
binnen in huis. Dat is toch gewoon fantastisch!

 

De onmacht van de machtigen en
het hogere principe van de liefde
Ik vraag door: ‘Toch heb ik de indruk dat er desondanks nog heel
veel duistere wezens op Aarde zijn die hier doelgericht angst en
schrik verspreiden. Ze zijn immers niet alleen in de fijnstoffelijke
sferen te vinden maar ook lijfelijk aanwezig in de verschillende
machtssystemen van de economie, politiek, defensie, religies
enzovoort. Met het oog op de huidige nieuwsberichten via alle media
zou je haast denken dat het kwade en destructieve steeds sterker
aan het worden is en meer en meer mensen in de ban krijgt. Of
vergis ik me?’

Christina knikt: ‘Ja, je vergist je, want het gaat maar om een heel
kleine, maar wel vrij machtige minderheid. Ze staan momenteel
nogal onder druk vanwege de toenemende trillingsverhoging op
Aarde. Deze duistere machthebbers zijn geïnformeerd dat de Aarde
een proces van trillingstoename doormaakt en nu zijn ze in rep en
roer omdat ze zijn overgeleverd aan hun existentiële angst. De angst



om hun machtspositie en dus hun energiebron te verliezen is
beduidend groter dan bijvoorbeeld de angst van de onwetende
bevolking voor terreur, oorlog en chaos. De donkere machten weten
allang wat er met deze planeet gaat gebeuren, en ze hebben in het
verleden alles in het werk gesteld om de trilling laag te houden. Dit
deden ze vooral door steeds weer angst en gruwel te verspreiden en
aan te wakkeren om zo de collectieve bewustzijnsverruiming tegen
te houden. En nu, omdat ze merken dat hun tijd er weldra op zit,
reageert deze sterk onder druk staande, autocratische minderheid
nog heftiger dan ooit.

Veel mensen zullen zich niet bewust zijn van de grotere
verbanden. Daarom denken sommigen dat je de heersende duistere
machten met geweld, veroordeling, sancties en tegenacties
tegemoet moet treden. Maar op deze manier krijg je alleen maar
verliezers aan beide kanten. Het is veel beter om ze niet als vijand te
zien en je zodoende niet te verlagen tot hun energieniveau, maar om
hen met een neutrale houding constructieve perspectieven aan te
bieden, zodat ook zij de mogelijkheid tot transformatie hebben.’

Steeds weer ben ik verbaasd over de grote wijsheid en liefde die
mijn dochter in zich heeft. Hoewel ze precies ziet welke duistere
machtsspellen er achter de coulissen van onze maatschappij worden
gespeeld, en hoewel ze zelf jarenlang enorm is geteisterd en
bestookt, koestert ze geen enkele wrok of vijandigheid jegens hen.

Later legt Christina het hogere principe van de liefde uit met de
volgende woorden: ‘Mensen, zelf hele bevolkingen, die gebrek aan
liefde hebben, worden vatbaar voor angst en geweld. Ze staan
onzelfstandig, chaotisch en egoïstisch in het leven. Hierdoor nodigen
ze machtsbeluste, manipulatieve wezens juist uit, want die voeden
zich met angsttrillingen. Als het een hele natie betreft, kan de
collectieve liefdeloosheid onder mensen ertoe leiden dat op macht
beluste duistere wezens de regeringen overnemen om zo chaos te
creëren die is ontstaan vanwege het ontbreken van de
zelforganiserende kracht van liefde.

Als je levenskracht als liefde ervaart, zal het niet- verbonden
voelen met alles worden ervaren als ego, angst en haat. De op
macht beluste mensen voeden zich met zulke angsten. Een regering
zonder liefde kan daarom niet vrij, rechtvaardig en idealistisch zijn.



Volkeren die te angstig, te zelfzuchtig en te chaotisch zijn om op
eigen benen te staan, nodigen ondemocratische regeringen uit de
bevolking op een gewelddadige manier te besturen en zo een kooi te
creëren voor alle anderen die hun verstand hebben verloren. Zolang
een mens of een volk meer angst dan liefde in zich draagt, zal
democratie, ongeacht hoe eerlijk en goed die ook mag lijken, alleen
maar gebruikt worden om de massa te hypnotiseren. Autocratische
machthebbers werken altijd achter de coulissen van deze wereld,
hun media zenden bewust irritatie en angst de wereld in, terwijl de
vijand over wie wordt gesproken een verzinsel is.

Als hebzucht en de zucht naar macht en roem de boventoon
voeren, wordt het ego vereerd en het uitdragen van een bewustzijn
van liefde ondermijnd. Zulke systemen zullen zichzelf vernietigen.
Echte verandering moet van buiten het systeem komen. Echte
verandering moet van de mensen van de nieuwe tijd komen. Want
liegende en bedriegende duistere regeringen kunnen niet op tegen
de kracht van een oprecht liefhebbend mens. Deze liefdeskracht
komt voort uit de ziel en vormt de basis van elke geweldloze
revolutie. De liefde is de grootste kracht in het universum – zowel in
de natuur als in ieder mens. En om ware vrijheid en gelijkheid onder
de mensen te bereiken heb je een volk nodig dat in harmonie leeft
met de goddelijke wetten en de goddelijke wil, waarin liefde de basis
is van alles wat is.’

Christina vertelt verder en ik blijf ademloos luisteren.
‘Zodra er bij iemand een bewustzijnsverruiming plaatsvindt en het

derde oog wordt geactiveerd – zoals momenteel bij veel mensen het
geval is zal hij naast al het mooie ook deze fijnstoffelijke
schaduwfiguren zien. Dan hangt het van zijn eigen leerproces af hoe
hij op hun aanwezigheid reageert. Zal hij constructief en liefdevol
met zijn eigen waarnemingen omgaan, of wordt hij bang en trekt hij
zich weer terug uit deze sfeer. De mensen kunnen hier
zeker van zijn: natuurlijk zijn er onlichte
schaduwwezens, maar er is overal en altijd ook
het goede en lichtvolle aanwezig waarop je je



kunt richten. Elke ziel heeft telkens weer de
keuze tussen het onlicht en het licht.’

Christina legt dan uit dat het dus van het individuele energieniveau
afhangt hoe iemand omgaat met de aanwezigheid van licht en
onlicht in deze dimensie. Dit individuele energieniveau kun je immers
veranderen met behulp van je vrije wil. Volwassenen adviseert ze zo
authentiek mogelijk te zijn; ze moeten zich noch door eigen
egopatronen, noch door manipulatie van buiten laten beïnvloeden.
Ook moet je niet meer klagen of mokken over het verleden of jezelf
veroordelen om dingen die je vroeger hebt gedaan of juist hebt
gelaten. Als je op deze manier met jezelf in harmonie bent en je van
onnodige ballast bevrijdt, staat je bewustzijnsverruiming niets meer
in de weg.

Voor de kinderen van de nieuwe tijd is het gemakkelijker om hun
energieniveau te verhogen doordat hun bewustzijn nog niet
vertroebeld is met allerlei destructieve patronen en overtuigingen die
ze zich in de loop van hun leven hebben eigen gemaakt. Hun
frequentie is van nature hoger, wat maakt dat voor veel kinderen van
nu de multidimensionale waarneming heel vanzelfsprekend is.

 

Lichtvol zijn in het dagelijks leven
Later denk ik na over wat Christina me vandaag zo uitvoerig heeft
uitgelegd. Ik heb weliswaar geen inkijk in de hogerdimensionale
strijd van de schaduwwezens, die kennelijk voortdurend in de
fijnstoffelijke sferen wordt geleverd, maar in mijn driedimensionale
leven bestaat eveneens de dualiteit van licht en onlicht. Ook hier heb
ik de mogelijkheid me te bekwamen in het onderscheidend
vermogen en me dan met vol bewustzijn vrijwillig op het licht te
richten. Ook hier kan ik onderkennen en inzien dat ik licht ben en dat
ik me niet bang hoef te laten maken door onlicht. Ook hier kan ik op
elk moment kiezen of ik onvolkomenheden of verkeerde beslissingen
en afwegingen bij mezelf of bij anderen wel of geen aandacht geef.
Ook hier kan ik begrip, vergeving en liefde oefenen en me
distantiëren van destructief vijanddenken en zinloos veroordelen.



Tegen met name de ouders van hoogtrillende kinderen wil ik
zeggen: zelfs als de confrontatie met de kant van het onlicht niet
altijd zo heftig zal verlopen als bij Christina het geval was, houd er
dan toch rekening mee dat ook jullie kinderen zulke uitdagingen
tegen gaan komen. Probeer dan onder alle omstandigheden begrip
voor ze te hebben. Als je dochter of zoon over donkere gedaanten
vertelt die ’s nachts ongewenst op bezoek komen, neem ze dan
alsjeblieft serieus en help ze om het licht en het onlicht vrij van angst
te leren onderscheiden. Geef zelf het voorbeeld wat liefde, wijsheid
en innerlijke rust betekenen en laat zien hoe je je met behulp van
deze deugden kunt beschermen tegen bangmakerij en aanvallen
van de schaduwfiguren.

Het is bekend dat hoogtrillende zielen er dikwijls voor kiezen
geboren te worden in moeilijke levensomstandigheden en zich
blootstellen aan bijzondere beproevingen. Sommige van deze zielen
lopen het risico te vergeten op het moment dat ze zijn geïncarneerd
en geconfronteerd worden met hun leerprocessen. De fijnstoffelijke
duistere machten zullen er alles aan doen om juist zulke kinderen
aan te vallen, te verzwakken en van hun leerplan af te brengen.
Daarom is zo belangrijk dat de kinderen van de nieuwe tijd begrip en
steun krijgen van hun ouders en leraren.

Uit de vele gesprekken die Christina met zulke kinderen heeft
gehad, weet ze dat heel veel van hen de onstoffelijke
schaduwfiguren kunnen zien en hier verschillende betekenissen aan
geven. Velen durven hier echter niet met hun ouders over te praten
en lijden onder deze geestelijke isolatie in hun eigen gezin. Omdat
ze hoog trillen, nemen deze kinderen ook het lichte en mooie waar
en richten ze zich hier van nature op. Desalniettemin zou het zowel
voor de kinderen als voor de volwassenen wenselijk en bovendien
gemakkelijker en prettiger zijn als er meer openheid en begrip
zouden zijn.

Hetzelfde geldt voor de omgang tussen volwassenen onderling.
Met het oog op de trillingstoename, waar onze planeet van nu af aan
aan onderhevig is, en met het oog op de aanstaande
maatschappelijke veranderingen die zich in de loop hiervan zullen
voltrekken, staan we voor de uitdaging om ook ons eigen gedrag
onder de loep te nemen. Zijn we bereid de ‘tekortkomingen’ en



‘fouten’ die anderen volgens ons hebben, volmondig te accepteren?
Zijn we bereid de ‘foute beslissingen’ en ‘misstappen’ die ze volgens
ons hebben gemaakt, niet langer te veroordelen? Lukt het ons om
hier zonder verontwaardiging, straffen, sancties of tegenacties op te
reageren? En net zo belangrijk: hoe gaan we met onze eigen
tekortkomingen en misstappen om? Zijn we in staat om ook ons zelf
niet meer te veroordelen en te straffen?

Want veroordeling, verontwaardiging, afschuw, verachting,
wraakgevoelens, vijanddenken, haat, woede, afgunst, jaloezie,
hebzucht en dergelijke zijn – net als angst – sterke negatieve
energieën die niet alleen onze eigen trillingstoename blokkeren,
maar ook voer zijn voor de onlichte schaduwfiguren. Willen we echt
deze laagtrillende destructieve wezens voeden en versterken met
ons eigen bewustzijn?

Hoogtrillende en bewustzijnsverhogende energieën zijn
bijvoorbeeld begrip, vergeving (heel belangrijk!) en elkaar steunen.
In plaats van anderen slecht te maken, waardoor we ons zelf
zogenaamd beter voelen, kunnen we juist bewust de hand rijken en
hun de kans geven zich eveneens richting het positieve te
veranderen. Als je elkaar begrijpt, vergeeft en ondersteunt, ontstaat
er voor alle partijen een hoogenergetische win-winsituatie. Dit is
duidelijk vervullender en constructiever dan elkaar de schuld geven
en naar beneden halen.

We zijn niet voorbestemd andere mensen of hogerdimensionale
wezens voor hun misdaden aan te klagen en te bestraffen, want
daar zijn de hiervoor bedoelde kosmische instanties
verantwoordelijk, bijvoorbeeld de kosmische wet van oorzaak en
gevolg. Volgens deze wet (in de oosterse filosofie ook wel ‘karma’
genoemd) zal elk wezen precies dat oogsten wat het heeft gezaaid.
Of zoals de diverse spreekwoorden luiden: ‘zo men doet, zo men
ontmoet’, ‘men moet zijn bed maken zoals men slapen wil’, ‘wie een
kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’. Of zoals Christina het ooit
zei: ‘Elk schot dat je afvuurt, komt naar je terug – in dit of in een
ander leven.’

We hoeven ons dus geen zorgen te maken over de vraag hoe we
de wezens van het onlicht die heel duidelijk kwaad doen en
wereldwijd de meeste barbaarse verwarring en vernietiging



veroorzaken, ter verantwoording moeten roepen en bestraffen. Dat
is niet onze taak, daar bekommeren zich de kosmische wetten om.
Het is veel meer onze taak om, met het oog op negativiteit, geweld
en vernietiging, voldoende tegenwicht te geven aan de andere kant
van de weegschaal, zodat deze doorslaat naar de andere kant en
het positieve de overhand krijgt. Als we echt aan de kant van het
licht willen staan, is het onze taak om haat te vervangen door
vergevingsvolle liefde, domheid door diepe wijsheid, hoogmoed door
deemoed en uiterlijke dwang door innerlijke vrede. Hoe meer ons dit
lukt, hoe minder ruimte er in de samenleving overblijft voor angst en
manipulatie, uitbuiting en misbruik, agressie en gewetenloosheid,
vervolging en onderdrukking. Het is aan ons om aan al deze dingen
een einde te maken – en dat doen we niet door de vijandige trillingen
van het onlicht over te nemen maar door ons vastbesloten en
consequent naar het lichtvolle te richten.

 

De zwarte vis
Wat later op dezelfde dag krijgt Christina nog een fijnstoffelijk beeld
door. Opgewonden rent ze naar me toe op de bovenverdieping, waar
ik net bezig ben met het schoonmaken van de badkamer.

‘Mama, er zwemt een zwarte vis in het water!’ roept ze, ‘maar ik
heb geen flauw idee wat dit beeld betekent.’

Ook voor mij is het een raadsel. Ik kan niet bedenken bij welke
gebeurtenis in ons leven deze boodschap past of wat ze ons
duidelijk wil maken. Uit ervaring weet ik ondertussen dat de
oplossing van het raadsel niet lang op zich laat wachten en dat
Christina ook in dit geval snel een logische verklaring krijgt
aangereikt.

En inderdaad. De oplossing komt al de volgende zaterdagmorgen.
Christina legt uit: ‘Mama, ik weet nu hoe het zit met het beeld van de
zwarte vis. Vandaag heb ik nog een beeld doorgekregen en daarop
zie ik de zwarte vis aangespoeld en levenloos op het zand liggen.
Het betekent dat er weer iets kwaads en destructiefs is verdwenen.
Het zou zelfs een teken kunnen zijn dat het onlicht nu voorgoed de
macht op Aarde heeft opgegeven.’



 

[7] Uit de etymologische woordherkomst van de Duitse taal
betekent ‘het goede’ letterlijk ‘dat wat [bij de goddelijke wil] past en
dus deugt en constructief is’, terwijl ‘het kwade’ letterlijk betekent ‘dat
wat trots, opschepperig en onbescheiden is’.

Op eenzelfde manier betekent in het Latijn ‘het positieve’ letterlijk
‘dat wat zich [aan goddelijke wetmatigheden] houdt, terwijl ‘het
negatieve’ letterlijk betekent ‘dat wat [goddelijke wetmatigheden]
ontkent en afwijst’.
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Dagelijkse voorvalletjes
 
Begin september 2015. Na deze opwindende maanden staat er voor
mij weer een tentamenperiode voor de deur. Ik vraag me de laatste
dagen voor het eerst af of ik ooit als natuurgeneeskundige zal
werken. Ik ben nog steeds gefascineerd door allerlei alternatieve
geneeswijzen en ook vastbesloten de acht semesters te volgen en
succesvol af te ronden. Al meer dan de helft van mijn vierjarige
studie zit erop en het zou jammer zijn om er nu mee te stoppen.

Desalniettemin is er de laatste maanden nogal wat gebeurd in mijn
leven, met dusdanig veel innerlijke processen en veranderingen dat
ik gewoonweg niet weet wat de toekomst verder aan verrassingen
voor mij in petto heeft. Wie zal het zeggen waar ik in de lente van
2017 zal staan als de opleiding is afgerond? Heb ik dan mijn eigen
praktijk of zullen zich heel andere taken aandienen? Kan ik mijn plan
om een boek over Christina te schrijven realiseren en zo ja, hoe dan
en met wie? Allemaal vragen waarop ik het antwoord nog niet weet.

Ondertussen heb ik wel geleerd dat het turbulente leven op deze
planeet Aarde niet tot in detail te plannen is. Ik heb geleerd dat
ondanks mijn vrije wil sommige dingen op mijn pad voorbestemd
lijken te zijn en dat ik mijn levensplan uiteindelijk niet kan ontlopen.
Daarom heb ik er vrede mee dat de antwoorden op al mijn vragen
pas in de loop van de tijd duidelijk zullen worden. Eén ding weet ik
hoe dan ook zeker: het wordt beslist niet saai.

In de komende hoofdstukken zal ik een paar voorvallen schetsen
om te illustreren hoe de verruimde waarneming en gaven van
Christina zich in het dagelijks leven manifesteren. Wanneer je –
zoals ik als moeder – met haar samenleeft en veel tijd met haar
doorbrengt, gebeuren er constant bijzondere dingen, die ik hier echt
niet allemaal kan vertellen. Maar een paar voorbeelden wil ik graag
delen.

 



Het raadselachtige madeliefje
Half augustus 2015. Christina vertelt dat ze vandaag eindelijk eens
een goed gesprek met een bloem heeft gehad. Meestal vertelt ze dat
de gesprekken met planten heel eenzijdig en eentonig zijn. Zo
hebben bijvoorbeeld twee van mijn nieuwe planten op het terras om
onbekende redenen ruzie met elkaar gehad, zodat ik beide moest
verplaatsen om de ruzie te beslechten. Christina vertelt geamuseerd:
‘Wees blij, mama, dat je niet hoeft te horen wat ze allemaal zeggen.
Het geklets van planten is meestal niet echt van hoog niveau.’

Vandaag was de communicatie echter anders en zelfs nogal
wonderlijk. Er was een madeliefje bij de halte van de postauto en dit
bloempje had tegen Christina gezegd: ‘Mocht je me ooit terugzien,
dan sta je voor een belangrijke beslissing. Vergeet dit alsjeblieft niet.’
Dat was het.

Christina analyseert: ‘Mama, ik ben nu veertien jaar, maar nog
nooit heeft een bloem zoiets zinnigs gezegd. Het is vast een
boodschap.’

Op dit moment weten we niet wat het betekent. Maar Christina zal
dit madeliefje vast en zeker op wat voor manier dan ook weer
tegenkomen.[8]

 

Telepathische kinderen alom
Begin september 2015. Op deze woensdagmiddag staat winkelen op
het programma, nadat we dit al een paar keer hebben uitgesteld.
Zowel de kinderen als ik vinden ‘shoppen’ nou niet bepaald een
leuke bezigheid. Daarom proberen we steeds onze snor te drukken
en schuiven het zo lang mogelijk voor ons uit. Maar vandaag kunnen
we er niet onderuit. Want over ruim drie weken hebben we een
bruiloft in de familie en daar hebben we allemaal geschikte kleren en
schoenen voor nodig. We nemen ons voor dat dit met elkaar niet
meer dan twee uur mag duren.

Als we in de winkel de roltrap naar boven nemen, zien we een
meisje van ongeveer zeven jaar dat op de kinderafdeling bij een
kniehoog kledingrek zit te wachten. Ze ziet ons ook en kijkt vooral



Christina verbaasd aan. Terwijl we van de roltrap in de richting van
de meisjesafdeling lopen, zegt Christina opgewonden: ‘Mama, dat
meisje kan telepathie en ze heeft me gevraagd van welke ster ik
kom.’ Nu draai ik me nog een keer om en kijk nog eens beter naar
het meisje dat nog steeds verbaasd naar ons kijkt.

Alweer een kind dat telepathisch kan communiceren, denk ik bij
mezelf. Christina’s uitspraken worden steeds vaker bevestigd: op
onze kleuter- en basisscholen zitten al legio hoog- trillende kinderen
– met talenten die ons hele schoolsysteem op de kop zullen zetten.

 

Boodschappen van boven
Half september 2015. Zoals elke avond ga ik ook vandaag naar
Christina’s kamer nadat ik Mario welterusten heb gewenst. Het is
bijna 21.00 uur, maar ze heeft nog van alles te vertellen en babbelt
er vrolijk op los.

Ineens stopt ze en zegt: ‘Mama, het wordt nu echt tijd dat je een
dicteerapparaat aanschaft. De boodschappen van boven komen,
zoals je merkt, nogal snel achter elkaar. En weet je, daarboven
vallen ze niet graag in herhaling.’

Ze lacht, en ook ik geniet van haar sympathieke humor, waar
tegelijkertijd zoveel helderheid en wijsheid in mee resoneren.

Ik maak van de gelegenheid gebruik en vraag Christina of ze nog
steeds dezelfde drie geestelijke gidsen heeft, want ik heb het idee
dat de boodschappen in de loop der tijd anders zijn geworden. Het
zijn nog steeds dezelfde, antwoordt ze en ze voegt eraan toe: ‘Deze
drie hebben daarboven vaak veel lol met elkaar omdat ze schijnbaar
op dit moment iets meer van mij weten dan ik zelf. Mijn drie gidsen
hebben allen een andere afkomst, ze komen van verschillende
kosmische sferen en daarom zijn ze het niet altijd met elkaar eens
als ze mij adviseren. In zo’n geval vertrouw ik dan altijd op mijn
allerbelangrijkste vertrouwenspersoon, namelijk Elena. Haar kan ik
altijd vertrouwen.’

 

Aantekeningen van vroeger



Eind september 2015. Wanneer ik vandaag na de ouderavond tegen
21.00 uur thuis kom, liggen beide kinderen al in bed en lezen.

Christina laat me opgewonden een grote stapel aantekeningen
zien die ze drie a vier jaar geleden boven op haar kast had verstopt.
Ze had er lange tijd niet meer aan gedacht en ze nu weer
teruggevonden, legt ze uit. Het gaat om vellen papier die in
verschillende kleuren zijn volgeschreven met ingevingen die ze
doorkreeg toen ze een jaar of tien, elf was. Ze vraagt zich nu af
waarom ze de boodschappen toen zo belangrijk vond dat ze ze heeft
opgeschreven en daarna verstopt.

Het was zeker een goede keuze om ze te verstoppen, want als ik
toen deze aantekeningen had gezien, weet ik zeker dat ik geen
begrip voor Christina had gehad. Drie of vier jaar geleden had ik
immers nog geen flauw idee dat mijn dochter in een permanente
verbinding stond met hogerdimensionale werelden en wezens. Ook
was ze misschien zelf toen nog niet in staat om al mijn vragen over
deze complexe thema’s te beantwoorden.

Christina lacht en meent, terwijl ze de aantekeningen doorbladert:
‘Het lijkt erop dat ik in al die jaren ook in andere sferen kennis heb
opgedaan.’ Nu kan ze veel van wat ze toen heeft doorgekregen en
opgeschreven beter plaatsen en uiteraard ook met veel meer
aspecten aanvullen.

Samen bekijken we de vellen nauwkeuriger. Op een paar heeft ze
het ontstaan van de planeten en de evolutie van de mensheid
beschreven. Voor elke menselijke beschaving uit het verleden is een
ander blad papier aan beide kanten volgeschreven en ook netjes
met een schaar uitgeknipt. De bladen doen denken aan oeroude
stenen tafelen die een kostbaar geheim bewaren.

Ik herinner me dat Christina in die periode altijd papier en potlood
bij zich had, waar we ook waren – buiten in de natuur, in de auto
enzovoort. Ik liet haar gewoon haar gang gaan en vroeg meestal niet
wat ze allemaal opschreef. Ik vond er niets mis mee dat ze
voortdurend aantekeningen maakte, ook al begreep ik niet wat ze
aan het doen was. Kennelijk had ze een sterke behoefte om dit te
doen en omdat dit op geen enkele manier ons dagelijks leven in de
weg zat, had ik geen reden om in te grijpen. Dingen opschrijven leek



mij in elk geval zinvoller dan al die typische meisjesdingen waar
anderen hun vrije tijd mee vullen.

Soms liet ze me wel eens wat lezen en ik las het als verbazend
goede fantasieverhalen, als je bedenkt dat de schrijfster nog maar
tien was. Als het me dan toch weer te veel werd omdat al die
volgeschreven stapels papier overal in huis, op elk meubelstuk en in
elke hoek lagen, gooide ik weer het nodige weg – meestal met haar
toestemming, soms ook zonder.

Daarom heeft ze denk ik sommige kennelijk heel belangrijke
aantekeningen gered door ze op haar kamer te verstoppen.

Ondertussen weet ik dat dit helemaal geen uit de duim gezogen
fantasieverhalen waren, maar dat dit een van de manieren was
waarop Christina in haar kindertijd door wezens uit
hogerdimensionale sferen geschoold en voorbereid werd.

 

Christina’s gehoorvermogen
Half oktober 2015. Als Christina wil, kan ze horen wat anderen
denken. Maar door de vrije wil en privacy van de ander maakt ze
doorgaans geen gebruik van deze gave. Wij hebben nooit de indruk
gehad dat ze ons observeerde of afluisterde.

Vandaag willen we haar gehoorvermogen testen en hiervoor
gebruiken we onlinegehoortesten. Resultaat: Christina neemt vanaf
een frequentie van 10 hertz akoestische signalen waar. Haar
bovengrens konden we niet vaststellen, omdat de testen maar tot
22.000 hertz gaan, wat ze nog gemakkelijk kon horen. Het
gehoorvermogen van Mario en mij ligt volgens deze test in het
gemiddelde bereik.

Een indrukwekkend voorbeeld van Christina’s uitzonderlijke
gehoor deed zich vorige maand voor. Op een middag zit ze zoals
altijd in de lijnbus die haar naar school brengt. Plotseling hoort ze
schoten en het lijkt of ze vlakbij worden afgevuurd. Omdat ze nooit
een horloge draagt, kijkt ze op de klok in de bus om het tijdstip te
checken. Ze weet zeker dat de schoten te maken hebben met een
moord. De volgende dag lezen we in de krant dat er precies op dat



tijdstip iemand is doodgeschoten – ongeveer 10 kilometer van de
bus verwijderd.

 

Een geruststellend inzicht
Half oktober 2015. Vandaag vertelt Christina dat ze zojuist een
nieuwe gave heeft ontdekt. Bij mensen van wie ze de energie kent,
kan ze heel precies aanvoelen wanneer ze gevaar lopen.

Ik vraag me af of deze gave juist nu is geactiveerd omdat haar
omgeving deze bescherming mogelijk binnenkort nodig heeft of dat
het gewoon nog een gave betreft zonder een direct verband met de
actuele situatie? In elk geval is het een hele geruststelling dat ik me
niet alleen geen zorgen om Christina hoef te maken, maar ook niet
om de mensen in haar directe omgeving.

 

Waarom ben jij hier?
Augustus 2015. Ik vraag Christina recht op de vrouw af waarom ze
ervoor gekozen heeft uitgerekend op de planeet Aarde te komen.
Haar antwoord raakt en ontroert me enorm: ‘Ik ben hier
omdat ik van mensen houd. Zo simpel is het, ik
heb ze allemaal lief’

 
***

 
Op een soortgelijke vraag vertelt Christina me in oktober 2015:
‘Weet je, mama, die hoge kosmische dimensies zijn heel
indrukwekkend. Daar heb je pure vrijheid en vrede. Daar heb je op
Aarde geen woorden voor en ze zijn voor het menselijke verstand
ook helemaal niet te vatten. Maar met de tijd, en dan heb ik het over
millennia, wordt het daarboven op de een of andere manier toch wat
saai. Alles wat je nodig hebt, valt letterlijk uit de kosmos naar je toe
en er is geen enkele uitdaging.’



Ik antwoord: ‘Tja, in jouw leven hier zal het je beslist niet aan
uitdagingen ontbreken.’ En mij waarschijnlijk ook niet, voeg ik er in
gedachten nog aan toe.

 
***

 
Maart 2015. Soms heeft Christina heimwee, maar niet zoals we die
hier op Aarde kennen. Op de avond voordat ze op skivakantie gaat,
hebben we het hierover als ik bij haar bed zit. Ze zegt peinzend: ‘Als
ik heimwee heb, is het naar daarboven.’

Natuurlijk steken deze woorden mij als moeder in het hart.
Tegelijkertijd kan ik de gevoelens van mijn dochter heel goed
begrijpen. Christina is vrijwillig weggegaan uit een verre, van licht
vervulde sfeer naar ‘het stenen tijdperk’, naar de ‘kosmische
kleuterschool’, en dan snap ik dat ze zo nu en dan naar thuis
verlangt. Ze stelt me echter meteen gerust doordat ze me belooft dat
ik me daarover geen zorgen hoef te maken. Ze zal niet zomaar
oplossen en weer verdwijnen.

Ze zegt: ‘Ik ben hier als mens geboren met een
rijk vervulde ziel – met een opdracht waarop ik
lange tijd ben voorbereid. Wanneer je dan na zo’n
lange voorbereidingsperiode eindelijk hier bent,
komt alles toch wel tamelijk “stenen-
tijdperkachtig” over. Maar één ding weet ik zeker:
ik ga hier pas weer weg wanneer ik mijn opdracht
heb volbracht!’

Weer vraag ik me af: wat is dan precies de opdracht van deze vele
hoogtrillende zielen die momenteel naar de Aarde komen?
Hoogstwaarschijnlijk heeft het iets te maken met het feit dat de
planeet Aarde heeft besloten zijn eigen trilling te verhogen om de
mensheid in staat te stellen de volgende stap in de evolutie te
zetten. En om dit proces met zijn lichtvolle trilling actief te
ondersteunen hebben vanuit de hogere sferen vele zielen die
zogezegd hart voor de mens hebben zich vrijwillig gemeld.



Christina zegt dat het haar ondanks de intensieve voorbereiding
op haar missie in het begin heel zwaar viel om met haar
hoogdimensionale bewustzijn te wennen aan haar driedimensionale
menselijke lichaam. Ja, Christina, dat weet ik maar al te goed, want
ik heb deze moeilijkheden in de eerste tien jaar net zo intensief
meegemaakt, al tijdens de zwangerschap.

Door deze uiterst zware en moeizame eerste jaren heeft Christina
mij de mogelijkheid geboden mijn eigen karmische belasting verder
af te bouwen, waardoor mijn eigen persoonlijke groei zich kon
ontwikkelen. In die tijd, toen mijn meisje dag en nacht medische zorg
nodig had, wist ik ’s avonds niet hoe ik de nacht en de volgende dag
door moest komen. Toch lukte het me elke nacht en dag weer.
Achteraf kan ik zeggen: dit is al met al een zeer zware, maar
uiteindelijk heel effectieve leerschool geweest voor mijn geduld en
vertrouwen, voor mijn bereidheid tot overgave en voor de kunst om
in alles ook het mooie en goede te zien.

 

Onzichtbaarheid
Half oktober 2015. Zoals altijd wanneer ik op maandag naar de
opleiding ga, komt er een oppas voor Christina en Mario, en
vandaag waren er, bij uitzondering, ook nog andere kinderen te gast.
’s Avonds, als we met zijn drieën thuis bij elkaar zitten, noem
Christina heel terloops dat ze weer een nieuwe gave heeft ontdekt
bij zichzelf. Ik ben nieuwsgierig en vraag ernaar, waarna ze het
volgende voorval vertelt.

Na het middageten speelden de vijf kinderen verstoppertje.
Christina had een kleine voorraadkamer naast de keuken uitgezocht.
Deze ruimte was slechts 2 vierkante meter groot en stond vol
stellingkasten; ze zag dat ze zich hier niet echt kon verstoppen. Er
was te weinig tijd om een ander plekje te zoeken en daarom bleef ze
maar direct achter de deur van het kleine kamertje staan. Ze wist
zeker dat ze haar meteen zouden vinden. In haar ‘nood’ had ze
duidelijk gevoeld dat haar lichaamsstructuur zich vanzelf aanpaste
aan de achtergrond en niet meer zichtbaar was voor het menselijk
oog – net als een kameleon. Degene die moest zoeken, deed de



deur van de voorraadkamer open om te checken of hier misschien
een van de kinderen verstopt zat. Christina stond direct voor zijn
neus en toch zag hij haar niet en deed de deur weer dicht.

Even later was Christina uit het kamertje gekomen en stond ze
ineens achter de jongen in de keuken, die geen idee had hoe dat
mogelijk was. Op dat moment wist Christina meteen wat er was
gebeurd.

Ergens verrast het me helemaal niet. Ik vermoedde dat het vroeg
of laat zover zou komen. Want sinds een tijdje voelt Christina zich,
zelfs voor haar eigen doen, ongewoon licht en ‘doorzichtig’, en het
was slechts een kwestie van tijd dat ze de gave van onzichtbaarheid
zou ontwikkelen. Ook al ging het nu nog om een onschuldige
‘noodsituatie’, toch was deze van dien aard dat de gave zich
manifesteerde. Ook deze wetenschap is voor mij heel geruststellend.

Er waren de laatste tijd ook andere voorvallen waarbij Christina’s
lichaam zo fijnstoffelijk werd dat het eventjes niet meer zichtbaar
was voor het driedimensionale oog zonder dat ze het zelf in de gaten
had. Op school, bijvoorbeeld, staat ze soms ineens uit het niets weer
voor haar medescholieren, die dan natuurlijk erg schrikken. Of ze
komt het lokaal binnen en staat voor een leraar zonder dat deze
heeft gemerkt dat ze binnenkwam. Pas wanneer ze iets zegt, wordt
ze zichtbaar voor de leraar. Christina legt me uit dat het in zulke
gevallen gaat om een frequentieverschuiving van haar kant, die ze
nog niet helemaal onder controle heeft. Ze merkt het gewoon niet.

Christina vertelt deze dingen alsof het de normaalste zaak van de
wereld is, een houding die ze langzaam maar zeker ook op mij
overdraagt. Wat deze fenomenen betreft, merk ik dat ik steeds
rustiger word en dat ik me steeds minder zorgen maak om het feit
dat ik geen idee heb hoe zich dit allemaal verder ontwikkelt en waar
het naartoe zal gaan. We leven in het hier en nu en moeten elke dag
nemen – en ervan genieten – zoals hij komt. Je druk maken over de
toekomst en angst hebben voor wat komen gaat, zijn beide
energieverspilling.

In feite is er in ons dagelijks leven niets veranderd. De uiterlijke
dingen zoals ons huis, het dorp, de omgeving zijn zoals ze altijd zijn,
ik ben nog steeds ik, Mario is nog steeds Mario en zijn zus Christina
heeft zich simpelweg een klein beetje verder ontwikkeld in de



afgelopen maanden. Los daarvan is eigenlijk alles bij het oude
gebleven.

Wat zich wel fundamenteel heeft veranderd, zijn mijn eigen
bewustzijn, mijn wereldbeeld, mijn denkwijze en mijn kijk op de
realiteit. Ik onderken de juistheid van wat de Wet van oorzaak en
gevolg wordt genoemd; ik ken het verschil tussen de weg van het
licht en die van het onlicht en ik onderken dat ieder mens op planeet
Aarde een eigen levenstaak, bestemming, levensplan heeft te
vervullen. Ik probeer elke dag bewuster, intenser, minder angstig en
zonder over anderen te oordelen te leven. Ik ben bereid
verantwoordelijkheid te nemen voor mijn huidige leven en mijn
toekomstige lot, omdat ik besef dat ik mijn eigen werkelijkheid en
mijn eigen geluk en ongeluk zelf creëer. Dit alles voelt gewoon goed
en ik merk dat zowel de innerlijke als de uiterlijke stress steeds
minder wordt. Ik let erop dat ik de mensen in mijn omgeving niet
meer tegen hun wil in probeer te veranderen, maar dat ik ze
simpelweg accepteer zoals ze nu eenmaal zijn. De enige persoon
die ik werkelijk mag veranderen, en bij wie ik ook het recht heb om
dat te doen, ben ik zelf.

Christina vertelde me dat de nieuwe era zeker nog meer
technologische uitvindingen zal brengen, maar dat het er allereerst
om gaat dat ieder mens groeit in zijn persoonlijke, innerlijke
ontwikkeling en dat zijn potentieel zich ontplooit.

De mensen worden uitgedaagd zich steeds meer open te stellen
voor het lichtvolle en goddelijke. Als ik zie hoeveel kinderen en
volwassenen al op deze weg zijn, versterkt dit mijn overtuiging dat
alles zich toch nog in een constructieve richting zal ontwikkelen.
Misschien is juist dat het licht waarnaar we verlangen in de donkere
tunnel van nu.

Af en toe vraag ik Christina wat mijn bestemming en
levensopdracht zijn. Elke keer antwoordt ze stellig dat een deel van
mijn bestemming het schrijven van dit boek is, het opschrijven van
haar boodschappen van het licht, om die te verspreiden. Dit op zich
is voor mij al een belangrijk leerproces waarin ik mijn potentieel stap
voor stap kan ontplooien. Ook mijn eigen innerlijke drive om dit boek
te schrijven is zo sterk dat het wel zo moet zijn. En ook al weten we
dat het nog een hele tijd duurt tot het boek af is en uitgegeven kan



worden, toch verheugt Christina zich er nu al op en beseft ze welke
impact dit boek kan hebben.

 

[8] Dit kleine raadsel is bij de publicatie van dit boek nog niet
opgelost.
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Gesprekken met Christina
 
Eerste fase: augustus 2015. Christina kan urenlang gesprekken
voeren zonder moe te worden. Omdat ze van de mensen houdt,
vindt ze het fijn om met allerlei mensen van gedachten te wisselen.
Ze voert graag gesprekken met kinderen en volwassenen van alle
leeftijden en het maakt niet uit waar ze vandaan komen of wat hun
sociale status of opleiding is.

Ze heeft het met hen over de alledaagse beslommeringen en over
het hiernamaals, over hogerdimensionale realiteiten en over de
wereldwijde uitdagingen van de huidige tijd. Ze kent geen sociale
angst, maar is blij dat de mensen bereid zijn hun horizon te
verbreden. Wanneer iemand haar om advies vraagt, bekijkt ze de
problematiek vanuit een holistische blik en geeft niet zelden
verrassende tips. Met haar veertien jaar beschikt ze volgens de
normale maatstaven nog amper over noemenswaardige
levenservaring, en ook heeft ze geen hoogstaande academische
opleiding genoten. Desalniettemin staan haar gesprekspartner
steeds weer verbaasd over haar overzicht, haar duidelijkheid, haar
onbevooroordeelde karakter en haar empathie.

Er komen bijvoorbeeld mensen bij haar die zich met de dood en
het leven na de dood bezighouden, die onvervulde kinderwensen
hebben, die het idee hebben dat ze op een dood spoor zitten, die
communicatieproblemen met hun kinderen of ouders hebben en
noem maar op. Dan luistert Christina met aandacht en belangstelling
naar hen en probeert de kern van deze persoon zo nauwkeurig
mogelijk te erkennen. Op die manier lukt het haar om hen op een
sympathieke en meestal humorvolle manier van moeilijke en
onaangename punten bewust te maken zonder de ander een gevoel
van afwijzing, kritiek of schuld te geven. Vaak helpt ze de ander tot
nieuwe perspectieven, nieuwe inzichten te komen en zo te
ontdekken dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken. Haar hartelijke



lach werkt altijd heel aanstekelijk en bevrijdend op de bezoeker. Een
gesprekspartner zei eens: ‘Als Christina praat, gaat gewoon de zon
schijnen.’

Het gebeurt vaak dat ze al voor een sessie een idee heeft wat
passend kan zijn voor degene die komt. Dan pakt ze de laptop en
tikt in een paar minuten een korte richtlijn voor de betreffende
persoon, soms ook met een concrete taakstelling. Ze vindt het ook
fijn om gewoon vragen te beantwoorden over allerlei
wetenschappelijke onderwerpen.

Wat ze echter steeds weer benadrukt, is dat het niet haar taak is
om als genezer te werken en fysieke of psychische klachten bij
anderen te verhelpen. Haar uitgangspunt is anders: zij moedigt
mensen aan om de verantwoording voor hun eigen leven te nemen
en zo zelf stukje bij beetje hun eigen zelfhelende krachten te
activeren. Desondanks geeft ze soms wel tips met betrekking tot
verborgen oorzaken van problemen die overigens ook heel goed uit
andere incarnaties kunnen stammen. Ze zei bijvoorbeeld over mijn
onverklaarbare hoogtevrees dat die is ontstaan uit ervaringen in een
vorig leven.

Hoewel Christina op deze manier allesbehalve mensenschuw is, is
ze op school meestal wat meer op de achtergrond. Op haar
vroegere school was ze een stil en gesloten meisje, want, legt
Christina uit, de leerkrachten daar zouden niet goed geweten
hebben hoe ze met haar ware wezen en multidimensionale weten
hadden moeten omgaan. Daarentegen begrijpt de nieuwe leraar
haar een stuk beter. Hij is op de hoogte van haar bijzondere
inzichten en kennis en respecteert dat ze geen voordrachten wil
houden voor de klas.

Het meest houdt ze van filosofische gesprekken die vaak een paar
uur duren. Het langste gesprek tot nu toe was met een theoloog en
duurde meer dan acht uur, slechts onderbroken met een halfuur
middagpauze. Terwijl ik van het luisteren alleen al bekaf uit zo’n
sessie kwam, was Christina nog lang niet moe en had ze nog rustig
door kunnen gaan.

Christina is in de gesprekken altijd vriendelijk, tegemoetkomend
en authentiek, of het nu over persoonlijke of over zakelijke dingen
gaat. Ze is alleen kritisch of zelfs afwijzend als iemand probeert haar



tot iets te dwingen wat niet constructief en niet volgens het
goddelijke plan is.

 
Tweede fase: november 2015. De vele gesprekken tussen Christina
en mij nemen nogal veel tijd en energie in beslag in het dagelijks
leven, maar ik heb het er graag voor over. ’s Avonds zit ik dan nog
urenlang achter de laptop en schrijf de juiste aantekeningen voor
ons geplande boek op. Wat echter steeds meer een belasting wordt,
zijn Christina’s privégesprekken en waar ik, omdat Christina nog
minderjarig is, altijd bij zit. Ook al zijn ze voor mij zeker interessant
en leerzaam, het ontbreekt ons gewoon aan tijd.

Daarom besluiten we dat Christina van nu af aan geen particuliere
sessies meer doet, omdat deze meestal per persoon twee uur of
meer in beslag nemen. Hoewel Christina zich in de laatste maanden
behulpzaam heeft gewijd aan de vele meerlagige individuele
sessies, beseffen we allebei: het is niet Christina’s taak om haar
kennis via individuele sessies door te geven en individuele
levensbestemmingen te begeleiden. Ze wil zich niet beperken tot
een bepaalde vorm of een bepaald thema, maar probeert altijd het
grotere verband te schetsen en de mensheid als geheel hulp en
steun te geven.

Ondertussen ben ik er vast van overtuigd dat toeval niet bestaat
en het leven van ieder mens door een hogere goddelijke hand
liefdevol wordt begeleid. Daarom ben ik er zeker van dat ook
Christina haar weg zal gaan en laat ik de toekomst en de weg die ze
kiest zo veel mogelijk over aan deze wijze, goddelijke leiding.

In dit verband moedigt mijn dochter me steeds weer aan om
eindelijk mijn bange en van controle houdende verstand los te laten
en me vol vertrouwen over te geven aan de rivier van het leven. Ze
zegt: ‘Alles zal van boven worden geregeld en wel veel
constructiever dan jij met je mensenverstand kunt regelen.’

Dus vertrouw ik erop dat we op het juiste moment de juiste
mensen en onze volgende leeropdracht tegenkomen – ook wat ons
boekproject betreft, waarvan ik nog steeds niet helder heb hoe we dit
concreet moeten gaan doen. Omdat we een vrije wil hebben,
hebben we natuurlijk in elke situatie steeds weer de keuze of we die
ontmoeting en uitdaging die voor ons op touw zijn gezet, ook



werkelijk als zodanig herkennen en aanpakken of niet. We kunnen
de vermijding kiezen en de weg van de minste weerstand nemen. Dit
zal er vroeg of laat echter toe leiden dat we met de harde waarheid
worden geconfronteerd en dat we het levensplan waar we voor de
incarnatie mee hebben ingestemd, niet kunnen ontlopen.

Christina zegt hierover: ‘Geen zorgen, mama, je krijgt altijd een
tweede kans. Of een derde, vierde enzovoort.’



36
Welk beroep ga je kiezen?
 
Herfst 2015. Over twee jaar, in de zomer van 2017, is Christina klaar
met school en we vragen ons natuurlijk af wat ze daarna gaat doen.
Ook al weten we beiden vanbinnen dat welke beroepsopleiding ze
ook kiest, dit geen enkele invloed zal hebben op het vervullen van
haar levenstaak, toch voel ik me zeer verantwoordelijk om als
moeder hierover na te denken.

Christina zelf is er vast van overtuigd dat ze geen beroep zal leren
in de gebruikelijke zin. Weliswaar weet ze nu nog niet de details van
wat ze later precies gaat doen, maar ze staat overal voor open, wat
er ook komen gaat. Het hogere doel van haar incarnatie heeft ze
immers al omschreven: ‘Ik wil de mensen het licht en de vrijheid
terugbrengen.’ Dit klinkt meer als een roeping dan als een beroep en
de tijd zal leren in welke vorm dit tot uiting zal komen.

Zelf zegt ze hierover: ‘Veel mensen zijn vergeten dat
ieder individu een goddelijk wezen is. Ieder mens
is een licht en met elkaar vormen we één groot
licht. Ieder levend wezen draagt de goddelijke
vonk in zich en ieder van ons is zogezegd een
stukje van een heel groot licht. De schepping zou
niet volmaakt zijn als er ook maar een van deze
lichten zou ontbreken. Dit is wat ik de mensen
graag wil vertellen.’

Bij Mario lijkt de keuze van wat hij later wil doen een stuk
duidelijker. Hij is amper twaalf, maar weet nu al dat hij later
landbouwmachinetechniek wil studeren en dertig geiten wil houden.
Ik twijfel er geen moment aan, want ik ben me er bewust van dat
ieder van ons in het leven een bepaalde opdracht, bestemming,



roeping heeft en je mag je gelukkig prijzen als je al op jonge leeftijd
weet wat deze roeping is.

Eigenlijk maakt het niet uit wat je doet, hoeveel geld je ermee
verdient of welke status dit in de maatschappij heeft – als dat wat je
doet past bij je bestemming (in de oostelijke filosofie wordt dit
‘dharma’ genoemd), zul je je vervult en gelukkig voelen. Omgekeerd
geldt hetzelfde: als dat wat je doet niet in overeenstemming is met je
eigen bestemming, kan het nog zo prestigieus en lucratief zijn, het
zal je geen voldoening geven en niet gelukkig maken.

De moeilijkheid bij Christina is dat het brengen van licht en vrede
geen ‘normaal’ beroep is. We willen daarom een lijst met mogelijke
beroepen opstellen die een passend kader kan vormen voor het
vervullen van deze missie. Het beroep ‘genezer’ valt al af, want ze
kan zich niet voorstellen ergens in een praktijk te zitten en dag in,
dag uit de problemen van anderen te behandelen. Dit geldt ook voor
psycholoog of psychotherapeute, en samenwerken met de
machtsstructuren van de huidige systemen zoals politie, defensie,
geheime diensten enzovoort is ook geen optie. Ze denkt eerder aan
filosofe of misschien schrijfster.

We zijn het erover eens dat Christina waarschijnlijk eerst ons boek
gaat uitgeven om haar levenstaak en roeping naar buiten toe op te
pakken. De voorbereidingen hiervan zijn natuurlijk al langere tijd
achter de coulissen van het driedimensionale toneel in volle gang.
Ze schat dat het boek voor 2018 op de markt zal komen, want vanaf
2018, zo vertelt ze, start ze met het vervullen van haar opdracht.

Een boek is een zeer geschikte, niet-opdringerige en blijvende
manier om de mensen licht en vrede te bieden en hen er
vertrouwder mee te maken. Wat Christina vooral graag wil, is dat het
boek het liefst zo veel mogelijk ouders van kinderen met een
verruimd bewustzijn zal aanspreken en uiteraard ook de betreffende
kinderen zelf. Want de kinderen van de nieuwe tijd hebben de
toekomst en het zijn deze kinderen die de wereldwijde
trillingstoename verhogen en de mensheid optillen naar de volgende
trede.

 

De zeven kleuren van de regenboog



Half september 2015. Deze avond krijgt Christina weer een
fijnstoffelijk beeld door. Een wit kasteel met in totaal zeven vlaggen
in verschillende kleuren die in de wind waaien. Christina duidt het
witte kasteel als symbool voor haar vreedzame, veilige Vesting’ hier
in Zwitserland. Maar wat betekenen de zeven vlaggen in de zeven
kleuren van de regenboog? Gaat het hier om een voorspellende
boodschap voor Christina? Heeft ze weer een ontwikkelingsproces
afgesloten?

Want het valt ons op dat dit beeld een soortgelijke symboliek heeft
als een ander fenomeen, een dat ze maanden geleden al eens
terloops heeft genoemd. Namelijk: wanneer Christina vandaag in de
spiegel kijkt, ziet ze achter zich nog zeven andere fijnstoffelijke
personen, die allen oplichten in een andere kleur, maar die Christina
nog niet echt kan identificeren. Het zijn, zo zegt ze, in elk geval niet
haar geestelijke gidsen of beschermengelen, maar andere wezens.
In het begin was er lange tijd steeds maar één persoon, in het geel.
In de drie jaar daarna kwamen er steeds meer personen en sinds
een paar weken zijn het er zeven.

Deze zeven personen staan nu ook anders opgesteld achter
Christina, niet meer in een rij achter elkaar maar in de vorm van een
regenboog. Het lijkt erop dat dit betekent dat de groep nu compleet
is en dat er niet meer bij komen, vermoedt Christina. Niet alleen de
volgorde lijkt op een regenboog, maar ook de kleuren zelf komen
precies overeen met de zeven kleuren van de regenboog. Christina
legt uit dat elke kleur vanuit kosmisch perspectief gezien bepaalde
straalaspecten heeft die bij haar nu helemaal geactiveerd zijn, zo vat
zij het symbool op. Bovendien is de regenboog ook een symbool
voor vrede.

 

Snuffeldagen
Eind september 2015. Net als alle scholieren van veertien of vijftien
heeft ook Christina deze herfst drie snuffeldagen om even rond te
kijken bij verschillende beroepen die je later misschien wilt gaan
doen.



Eergisteren heeft ze een dag meegelopen in de praktijk van een
plattelandsdokter. Ze vertelde dat ze goed heeft rondgekeken en zo
heeft kunnen zien dat sommige behandelingen helaas op de
verkeerde lichaamsdelen worden toegepast of dat sommige
patiënten nog meer problemen hadden waar noch de dokter noch de
betreffende patiënt weet van had. Met deze opmerkingen heeft ze
beslist niet de bedoeling om het werk van de dokter af te wijzen, ze
wil alleen het verschil illustreren tussen een driedimensionale en een
multidimensionale visie.

De dag in de dokterspraktijk is haar in elk geval goed bevallen.
Gisteren was ze een dag in een dierenkliniek. Omdat een van

haar talenten communiceren met dieren is, verheugde ze zich erop
om een hele dag lang met dieren op te trekken. Ook nu kwam ze ’s
avonds heel enthousiast thuis, maar ook dit werk wilde ze later niet
doen. Communiceren met dieren is voor Christina net zo gewoon als
ademen en al haar andere gaven die ze in haar incarnatie heeft
meegenomen of die stukje bij beetje zijn gemanifesteerd. Toch heeft
ze, zo vertelt Christina, in de dierenkliniek niet laten merken dat ze
deze gave heeft.

De dierenartsen deden hun werk echt met hart en ziel, maar net
als de dag daarvoor in de dokterspraktijk speelden er ook bij de
dieren vaak meerdere problemen, die helaas niet werden gezien en
dus ook niet gediagnosticeerd en behandeld.

Het meest tragische van de dag was een oude man die met een
vergiftigde kat de dierenkliniek binnenstormde. De kat had geroepen:
‘De andere, de andere!’ Uiteraard begreep Christina het verzoek van
de opgewonden kat, en de dierenartsen konden met de beste wil ter
wereld geen vergiftiging ontdekken en verder ook niets wat duidde
op een ziekte. In vertwijfeling begon de kat zelfs te bijten, zodat men
haar uiteindelijk heeft verdoofd. Alleen de kat en Christina wisten dat
de man thuis nog een andere kat had en dat hij per ongeluk de
verkeerde had meegenomen. Hoewel de man in de loop van het
gesprek nog wel terloops noemde dat hij nog een kat had, kwam
niemand op het idee dat hij misschien het verkeerde dier had
meegenomen. De daadwerkelijk zieke kat lag vermoedelijk thuis
zwaar te lijden of was misschien al overleden. Toen ik vroeg waarom



ze niets tegen de dierenartsen heeft gezegd, antwoordde ze dat ze
dat niet durfde.

De derde en laatste snuffeldag was in een verpleeghuis. Toen ze
’s avonds thuiskwam, was er geen spoortje vermoeidheid bij haar te
zien en ze vertelde enthousiast wat ze allemaal had gedaan. Toch
zal ze ook hier niet gaan werken later.

Die avond krijgt ze onder het tandenpoetsen opnieuw een
fijnstoffelijke beeld door: weer een wit kasteel, de veilige vesting,
maar dit keer ligt de focus niet op de zeven wapperende vlaggen
maar op het grote balkon met de balustrade van zuilen. Christina ziet
het balkon als symbool voor een platform om te spreken. Het beeld
zou dan kunnen betekenen dat ze er nu bijna klaar voor is om
binnenkort te beginnen met tot de mensen te spreken. De veilige
vesting symboliseert hier niet alleen Zwitserland als plek voor haar
werk als leraar, maar ook de goddelijke bescherming die ze geniet –
net als alle andere dienaren van het licht.
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Het raadsel rond Elena
 
Begin oktober 2015. De ondertussen al meer dan veertien jaar
durende constante aanwezigheid van Christina’s overleden
tweelingzus Elena is tot nu toe altijd een raadsel geweest. Want
Christina neemt Elena niet als een gewone overledene waar, maar
herkent haar al van mijlenver aan haar uitstraling. Haar trilling is
dermate hoog dat zelfs Christina die niet kan plaatsen, terwijl ze
altijd talloze hogerdimensionale sferen en trillingen kan waarnemen
en onderscheiden.

We hebben sowieso maar weinig mensen ontmoet die Elena
überhaupt waar kunnen nemen, met uitzondering van extreem
hoogtrillende kinderen. Naast Christina kennen we slechts twee
kinderen die Elena van begin af aan konden zien en met haar
hebben gespeeld. Soms is er een enkele volwassene die Elena kan
voelen. Op een paar uitzonderingen na praat Elena nauwelijks met
ons en toch is ze alom aanwezig met haar uitstraling van zuiver
gouden licht.

Christina zegt: ‘Ik ken zo veel verschillende beschavingen uit
andere dimensies, en ik heb al zo veel hemelwezens, engelen en
aartsengelen leren kennen die allemaal een heel hoog
energieniveau hebben, maar de trilling van Elena stamt uit een heel
andere sfeer. Elena is heel, heel wijs. Haar licht is niet kristalwit,
zoals dat van mij, maar goudgeel.’

Een paar weken geleden al noemde Christina dat ze sinds jaren
een ster aan de nachtelijke hemel ziet en ze weet zeker dat Elena
van deze ster komt. Deze ster is fysisch gezien geen rode of blauwe
ster, maar eerder een gele zon zoals die van ons. Hoewel de hemel
bezaaid is met sterren, herkende ze deze speciale ster meteen,
behalve in bepaalde seizoenen. Christina heeft me de ster een keer
aangewezen, maar ik zou hem niet weer terug kunnen vinden tussen
al die miljoenen andere sterren, want voor mij zag hij er net zo uit als



alle andere, namelijk als een heel klein geel puntje aan de
sterrenhemel. Deze ‘Elena-ster’, legt ze uit, is zelfs met de snelheid
van het licht niet bereikbaar. Daar is een energie voor nodig die nog
sneller moet zijn dan het licht.

De laatste tijd heeft Christina zich grondiger verdiept in het raadsel
rond Elena en vandaag laat ze me opgewonden weten: ‘Mama, ik
weet nu iets meer over Elena. Ze heeft een trillingsfrequentie die
waarschijnlijk uit dezelfde bron komt als die van de zonnegod Helios.
Dit verklaart misschien ook haar uitzonderlijke licht.’

Verder vertelt ze dat Elena en zij niet voor de eerste keer zusjes
zijn en dat Elena haar pas geleden hun beide ouders uit een andere
dimensie heeft laten zien. Het zou dus zomaar kunnen dat zij,
Christina, oorspronkelijk ook uit eerdergenoemde sfeer komt. Voor
mij als haar moeder is dit even een moeilijk verteerbare bericht. De
gedachte dat er ergens in het universum een andere moeder, of vele
andere moeders van Christina zijn, klinkt me nogal vreemd in de
oren. Maar dan hervat ik me weer en moet ik toegeven dat het ook
ergens wel mooi en bevrijdend is te weten dat we allemaal in het
licht van de zielsverandering via talloze schakelingen met andere
verblijfplaatsen en incarnaties met elkaar verbonden zijn. Daarom
ben ik blij en dankbaar dat Elena en Christina deze keer juist mij als
hun moeder hebben uitgekozen.

Christina benoemt nog dat Elena en zij tijdens een eerdere
gezamenlijke incarnatie door vijandige machten met geweld uit
elkaar zijn gehaald. Misschien dat dit voor Elena een reden is
geweest om haar incarnatie al na acht weken weer te beëindigen en
voortaan zonder driedimensionaal lichaam bij Christina te blijven.
Want op deze manier is het onmogelijk om de twee zusjes uit elkaar
te halen. Ze zijn nu letterlijk onafscheidbaar.

Maar wie Elena is, waarom ze uit puur gouden licht bestaat en wat
precies haar opdracht is, daarover tasten we nog steeds in het
duister. Het zal nog bijna een jaar duren voor we daar wat meer over
te weten komen[9]

 

[9] Dit wordt uitgelegd in het tweede boek.
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Beroep en roeping
 
Februari 2016. Opnieuw staat het onderwerp beroepskeuze op de
agenda. Christina heeft zich in de laatste maanden beziggehouden
met technologie, cybernetica en kunstmatige intelligentie en een
zekere interesse op deze gebieden laten zien.[10] Als ik vraag op
welke van de vele filosofische, parapsychologische,
natuurwetenschappelijke of technologische gebieden waar ze zich
mee heeft beziggehouden ze later het liefst zou willen werken, is
haar antwoord klip en klaar: Allemaal.

Om op slechts één vakgebied werkzaam te zijn, lijkt me saai en
zou niet stroken met mijn doel.’

Om een academische opleiding te kunnen volgen moet je echter
aan minstens twee voorwaarden voldoen. Christina voldoet niet aan
de vereiste kwalificaties waarmee ze bijvoorbeeld een studie
psychologie of kwantumfysica zou kunnen volgen. Ten tweede wil ze
sowieso geen studie volgen waarbij ze gedwongen geen gebruik zou
kunnen maken van haar multidimensionale waarneming en alleen
maar vanuit een driedimensionale zienswijze zou kunnen werken,
waarvan ze weet dat deze onvolledig is en tekortschiet.

Soms vindt Christina dat het net lijkt of het ‘van boven’ opzettelijk
zo bepaald is dat ze niet zo goed in wiskunde is, zodat ze niet in de
verleiding komt natuurkunde te gaan studeren. Want ze heeft een
grote fascinatie voor toekomstige natuurwetenschappelijke
onderwerpen zoals gratis energie of plasmatechnologie en hoopt
later met experts op deze gebieden samen te werken. Ook zonder
wiskundige berekeningen is ze alleen al door haar waarneming in
staat kleine materiedeeltjes te identificeren en hun complexe gedrag
te beschrijven. Zij denkt dat het gebruik van gratis energie de
mensen uit de impasse van destructieve energiewinning zal
bevrijden. Ook de klassieke en alternatieve geneeskunde kunnen



door de helende kracht van plasma-energie van de basis af totaal
veranderd worden.

Maar vermoedelijk horen zulke natuurwetenschappelijke,
technische en medische onderwerpen niet tot de kern van haar
toekomstige opdrachten. Helaas, studies waarbij je kunt leren hoe je
de mensen vrede kunt brengen en kunt ondersteunen in een
transformatieproces van het bewustzijn, worden nog niet gegeven
aan onze scholen, hogescholen en universiteiten.

Desondanks maken we een afspraak met een beroepskeuze-
adviseur en tot onze grote verrassing en vreugde lijkt hij in de gaten
te hebben dat Christina een heel bijzonder iemand is. Daarom vindt
hij het niet nodig om haar cijfers te checken, maar vraagt in plaats
daarvan wat Christina het liefst zou willen en wat haar interesseert.
We noemen wat vakgebieden zoals freelance spreker, auteur,
filosoof, spiritueel psycholoog, vernieuwer van schoolsystemen
enzovoort. De beroepskeuzeadviseur vindt dat we het best kunnen
kiezen voor iets waar Christina nog bepaalde dingen in wil leren en
dat we doelgericht op zoek moeten gaan naar leraren die haar dit
kunnen bieden. Tot slot van het gesprek noemt hij nog: ‘Er werken
trouwens freelance docenten aan universiteiten die zelf nooit een
universitaire studie hebben gevolgd.’ En zo komen we met een heel
positief gevoel uit dit gesprek.

Ook al kennen we de concrete details van haar latere werk en
opdrachten nu nog niet, we zijn ervan overtuigd dat Christina haar
plek in deze wereld zal vinden en stap voor stap zal ontdekken wat
haar levensopdracht is en hoe ze deze zal vervullen. Voor nu is het
plan dat ze tot de zomer van 2017 eerst de middelbare school
afmaakt en dan eventueel een tweejarige opleiding aan een
academie voor transpersoonlijke psychologie gaat volgen. Naast
deze opleiding blijft er nog genoeg tijd en ruimte over voor andere
projecten, zoals andere hoogtrillende mensen ontmoeten, reizen,
een lichtnetwerk opbouwen, boeken schrijven, vrede en wijsheid
overbrengen en ga zo maar door.

Maanden later zou ze zowel een simpele als treffende beschrijving
voor haar favoriete bezigheid formuleren: ‘Ik weet nu hoe ik
mijn bezigheden ga noemen. Het is mijn roeping



om te leven. Leven en liefhebben betekenen
hetzelfde, want we zijn allemaal geboren om
gelukkig te zijn. Maar hoe komt het dat mensen
dit niet doen?’

Onderzoekers denken dat in onze jachtige tijd over twintig jaar al
ongeveer de helft van de huidige beroepen verdwenen zal zijn.
Volgens Christina komt dit niet alleen door de technologische
ontwikkeling of het inzetten van kunstmatige intelligentie, maar ook
door de multidimensionale gaven van de kinderen van de nieuwe
tijd. Nu al zijn er meerdere gevallen bekend van kinderen die zeer
buitengewone talenten hebben en er komen steeds meer. Zo zijn er
al kinderen van twaalf die lesgeven aan universiteiten of kinderen
van negen die drie universitaire studies hebben afgerond; of
kinderen die alleen met de kracht van hun gedachten kunnen
genezen of fijnstoffelijke operaties uitvoeren; of kinderen van elf die
aan prominente conservatoria studeren, opera’s componeren en
orkesten dirigeren; of kinderen en jongeren die ervoor gekozen
hebben om het milieu te beschermen of zich wereldwijd voor
mensenrechten inzetten. En zo zijn er nog legio voorbeelden.

We kunnen ervan uitgaan dat we in de toekomst steeds meer van
zulke veelbelovende fenomenen zien.

Al deze mensen van de nieuwe tijd beseffen dat ze niet op deze
Aarde zijn om een systeem te blijven dienen dat gestoeld is op
afgunst, hebzucht, manipulatie, leugens, misleiding,
onrechtvaardigheid en existentiële angst. Ze zijn hier gekomen om
levensvreugde en goddelijkheid te vieren. Ze zijn hier om het
heersende destructieve systeem te verwijderen en met elkaar een
nieuwe vorm van samenleven te creëren die is gebaseerd op
wederzijds respect, toewijding, liefde, wijsheid en vrede.

 

[10] Ook hierover wordt meer in het tweede boek verteld.
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2016: een netwerk van licht
 
Zomer 2016. In de afgelopen twaalf maanden hebben we heel veel
mensen ontmoet die zich bewust zijn van deze tijd van transformatie,
en langzaam maar zeker ontstaat er een netwerk van lichtvolle
contacten. Christina bouwt bovendien nog een wereldwijd
fijnstoffelijk netwerk op uit telepathische verbindingen met andere
hoogtrillende mensen.

Ze zegt: ‘Het licht is al overal op de wereld. Er is
alleen nog iemand nodig die op de aanknop
drukt.’

Het gebeurt steeds vaker dat Christina door gezinnen wordt
gevraagd om eens te kijken naar hun ‘bijzondere kinderen’ en hun
‘speciale gedrag’. Ze doet dit graag, want op deze manier kan ze
zich verbinden met gelijkgestemden. Ook wanneer ik een gesprek
voer met kinderen met een verruimde waarneming en bewustzijn,
merk ik een duidelijk indicatie dat wij ons als mensheid daadwerkelijk
in een wereldwijde verandering naar het positieve en lichtvolle
bevinden.

In de gesprekken met de betreffende ouders komt steeds weer
hetzelfde naar voren: veel kinderen van nu zijn hoogbegaafd qua
bewustzijnsfrequentie, maar het interesseert hen niet om goede
cijfers op school te halen. In plaats daarvan beschikken ze over
andere opvallende talenten. Sommigen zijn praktisch of kunstzinnig
uiterst begaafd, anderen zijn bovengemiddeld empathisch en sociaal
of hebben een bijzondere band met dieren of planten, en weer
anderen zijn in staat om bij zeer complexe onderwerpen het
overzicht te houden, en ga zo maar door. Voor veel van deze
kinderen is het huidige schoolsysteem met zijn driedimensionale
leermethoden en zijn eenzijdige rationele beoordelingssysteem in
strijd met hun innerlijke wezen, zodat ze geen enkele drive voelen



om zich naar dit systeem te voegen. Liever leven ze volgens hun
eigen bijzondere gaven omdat ze zich hierdoor gelukkig, tevreden en
waardevol voelen. Helaas beseft een groot deel van hun ouders nog
niet dat deze kinderen een hogere trillingsfrequentie in zich dragen
en daarom totaal anders denken, voelen, praten en handelen dan
hun eigen generatie en die van hun grootouders.

Juist heel jonge kinderen die nog niet naar school gaan, laten voor
een deel een enorm hoog bewustzijnsniveau zien, iets wat de
ouders vaak niet onderkennen. Sterker nog, ze hebben geen idee
wat er aan de hand is. Soms wordt er dan een zogenaamde
hoogbegaafdheid gediagnosticeerd, wat meestal ook geen concrete
verbetering oplevert, want de symptomen van overprikkeling en
onbegrip uit de omgeving lossen alleen met zo’n diagnose nog niet
op. Belangrijker is dat zulke kinderen allereerst ons begrip krijgen en
dat we ze onze bereidheid laten zien om het bestaan van de
hogerdimensionale realiteiten te erkennen. Zulke kinderen hebben
niets aan goedbedoelde adviezen die voortkomen uit het
driedimensionale perspectief van ons eigen wereldbeeld en onze
eigen levenservaring, want ze dragen al een wereldbeeld en een
schat aan inzichten in zich die ons in allerlei opzichten te boven
gaan. Als ouder van zulke kinderen hoef je niet meteen je
wereldbeeld en overtuigingen te herzien. Het is al voldoende als we
hun een liefdevolle, begripvolle omgeving bieden en bereid zijn
aandachtig naar hen te luisteren en van hen te leren.

Deze kinderen van de nieuwe tijd zijn net kostbare, ruwe
diamanten die uit hogerdimensionale sferen komen en die tijdens
hun verblijf hier vanuit deze hogerdimensionale sferen behoedzaam
worden ondersteund en geslepen om hun ‘levenstaak op Aarde te
vervullen. Het minste wat wij als ouders kunnen doen, is dit proces
niet door onze eigen kortzichtigheid in de weg te staan. In het betere
scenario ondersteunen we hen actief en in het ideale scenario
sluiten we ons bij hen aan.
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Het boekproject
 
Eerste fase: vanaf eind december 2015. Maar weinig mensen in
onze naaste omgeving weten dat Christina en ik bezig zijn met een
boek. Het manuscript bevat al behoorlijk wat bladzijden, zodat we
zachtjes aan op zoek gaan naar een uitgever. Ik weet niets van de
uitgeverswereld, daarom vraag ik Christina me hierbij te helpen. De
eerste uitgeverij waar we contact mee zoeken wil het manuscript wel
bekijken, maar de hiervoor verantwoordelijke redacteur is voor
langere uit de running.

Dat is me te onzeker en ik besluit om verder te kijken.
We zijn het er allebei over eens dat het niet alleen om het

organisatorische en zakelijke deel gaat, met andere woorden: we
zoeken niet iemand die alleen het boek laat drukken en op de markt
brengt. Een boek met zulke bijzondere en grootse thema’s en met
zo’n hoge trillingsfrequentie heeft een redacteur nodig die qua
bewustzijn in harmonie is met de inhoud van het boek, en ook de
uitgeverij moet dit wereldbeeld delen en zich duidelijk op de kant van
het licht en het goddelijke bevinden. Zal het lukken om zo iemand te
vinden?

Als ik in toeval zou geloven, zou ik zeggen: toevallig liepen we een
goede vriend tegen het lijf die thuis is in spirituele filosofie en die ons
een belangrijke tip gaf. Zo komen we terecht bij de eigenaar van
uitgeverij Govinda: Ronald Zürrer. Wanneer ik onderzoek doe naar
Ronald Zürrer, kom ik erachter dat hij niet alleen eigenaar van de
uitgeverij is, maar ook een gerenommeerd en ervaren
godsdienstfilosoof, schrijver en docent die zich zijn hele leven al met
de onderwerpen bezighoudt waarover Christina het heeft. Voor zijn
werk op het gebied van reïncarnatieonderzoek heeft hij in 2006 zelfs
de ‘Zwitserse prijs voor parapsychologie’ gekregen.

Dit klinkt allemaal heel serieus en veelbelovend en dus mail ik
hem (‘toevallig’ ook nog precies op zijn verjaardag) ons manuscript.



Na een briefwisseling ontmoeten we elkaar drie weken later
(‘toevallig’ precies op mijn verjaardag) voor de eerste keer. Hij had
van tevoren Christina expliciet toestemming gegeven om in zijn
bewustzijn ‘in te trillen’, om zo te onderzoeken of hij betrouwbaar
genoeg is. Dat is hij zeker en daarom kijken we ernaar uit hem bij
ons thuis te ontmoeten. Hier leert hij niet alleen Christina en mij
kennen, maar ook Mario. Het bezoek verloopt heel prettig en ergens
hebben we het gevoel dat we door een hogere samenloop van
omstandigheden met een ‘oude bekende’ en een zielsverwant in
contact zijn gebracht.

Na nog een paar afspraken met lange vaktechnische gesprekken
zijn we het eens over onze samenwerking en ondertekenen in maart
2016 een contract. Ronald is tevens germanist en heeft zelf al
tientallen boeken geredigeerd. Daarom biedt hij ons aan niet alleen
als uitgever maar ook als redacteur persoonlijk aan ons boekproject
mee te werken. Heel ongewoon in de uitgeversbranche, maar heel
plezierig voor ons, is dat wij mogen bepalen welk formaat het boek
krijgt, welk lettertype gebruikt gaat worden en hoe het boek eruit
gaat zien. Al met al heb ik het gevoel dat ik in goede handen ben en
geniet van de voorpret dat ons boek nu weldra op de markt komt.

Ronald heeft eerst nog een paar andere projecten die hij moet
afronden, maar in mei 2016 begint hij met het redigeren en zo zijn
langzaam maar zeker de eerste hoofdstukken klaar om gedrukt te
worden. Maar om verschillende reden is de tijd nog niet rijp voor
publicatie. Of ik ben er nog niet rijp voor, want ik moet blijkbaar eerst
nog een ander leerproces volbrengen, namelijk dat van geduld en
vertrouwen. Later, toen ik hierop terugkeek, moest ik toegeven dat ik
in deze eerste fase in de lente van 2016 een te afwachtende
houding aannam, die waarschijnlijk stamt uit de tijd dat ik zelf nog
een bedrijf runde. Mijn verstand voert dan de boventoon en probeert
alles te controleren en juist daardoor gaat het mis. Ik word
ongeduldig en wil dat het boek zo snel mogelijk wordt gepubliceerd,
terwijl Ronald de inhoud en de kwaliteit belangrijk vindt en daarom
adviseert de tijd voor het project te nemen en niets te overhaasten.
Zo raakt de harmonie tussen ons verstoord en Christina en ik
besluiten met pijn in het hart de samenwerking met deze voor ons
voorbestemde uitgever te beëindigen.



Christina zegt hierover: ‘Onder deze voorwaarden kunnen we het
boek nu niet publiceren. Het boek zal pas op de markt komen als het
juiste moment daar is en alle deelnemers er werkelijk toe bereid zijn.
Dan zullen ook zij daarboven het ermee eens zijn.’

Oké, dan is de tijd gewoon nog niet rijp voor publicatie. Er zit voor
mij niets anders op dan dit te accepteren en dus leg ik het
manuscript een aantal weken aan de kant. Ook al stemt het me
enigszins verdrietig en weet ik niet hoe het verder moet met het
project, toch voelt deze ongeplande pauze op onverklaarbaar wijze
juist.

 

Hulp uit het kwantumveld
Tweede fase: vanaf begin oktober 2017. In de herfstvakantie krijgt
Christina nogmaals een zeer verdiepende uitleg door over veel van
de thema’s die in ons manuscript worden beschreven. We gebruiken
de vakantie om het manuscript er weer bij te pakken en samen
opnieuw te bewerken en aan te vullen. Hoewel haar enthousiasme
voor het boekproject niemand kan ontgaan, benadrukt ze dat het
vooralsnog mijn taak is om het boek te schrijven, maar dat ze me
voor elk onderwerp graag alles aandraagt wat nodig is.

Nu ik opnieuw bezig ben met het manuscript wordt me duidelijk
waarom ons boek niet zoals we aanvankelijk hoopten al in de zomer
van 2016 gepubliceerd zou worden. Christina en ‘die van daarboven’
hebben ondertussen de thema’s door heel veel nieuwe informatie en
verklaringen naar een hoger niveau getild, zodat de tekst nu nog
completer en sluitender is. Als ik dit tegen haar zeg, bevestigt ze
mijn vermoeden en voegt lachend toe: ‘Dit is nog lang niet alle
informatie, mama. Het eind is nog lang niet in zicht.’

Wat mijn persoonlijke ontwikkeling betreft, heb ik het idee dat ik de
laatste maanden niet alleen meer geduld en vertrouwen heb
ontwikkeld, maar dat ik ook steeds vertrouwder word met al die
hogerdimensionale onderwerpen en ze steeds beter weet te
plaatsen. Toen dit allemaal zo’n twee jaar geleden in februari 2015
begon, was het zo nieuw en ongewoon voor mij dat ik al die
concepten niet kon vatten en nog niet in staat was erin te geloven.



Maar nu worden ze me langzaam maar zeker duidelijk. Mijn
opleiding tot natuurgenezer en de opleiding in de transpersoonlijke
psychologie die ik daarnaast ook volgde, hebben me zeker geholpen
in dit proces.

Zo staan we eind oktober 2015 opnieuw voor de vraag aan welke
uitgeverij we ons manuscript zullen toevertrouwen. Hoewel ik het
nog steeds jammer vind dat de samenwerking met uitgeverij
Govinda spaak liep, wil ik proberen open te staan voor nieuwe
contacten. Ik vraag Christina om advies en ze antwoordt rustig en
zelfverzekerd: ‘Laat dit maar rustig over aan het kwantumveld. Dan
brengt het leven altijd precies dat naar je toe wat je ziel heeft
uitgezocht. Wanneer het juiste moment is gekomen om een
uitgeverij te vinden, wordt het daarboven wel geregeld.’

Zo laat ik voor het eerst in mijn leven uit de grond van mijn hart
iets heel bewust aan het universum, het kwantumveld en de
kosmische hoeders over, namelijk het vinden van de juiste uitgeverij.
Op verstandelijk niveau is het niet zo goed te volgen hoe we zonder
enige actie een uitgeverij moeten vinden, maar wat weet het
verstand nou eigenlijk? Ik heb besloten deze keer op de hogere
leiding te vertrouwen en mijn controledrang los te laten. Misschien
doet zich wel een onverwachte ontmoeting voor, of stuit ik heel
toevallig op een boek of artikel in de krant waarin een uitgeverij
wordt genoemd. Wat er ook gebeurt, ik laat het hele boekproject nu
zonder verwachtingen of voorwaarden over aan de hogere
goddelijke machten. Intussen weet ik dat ik me nu aan het
noodzakelijke geduld durf over te geven, mocht het allemaal wat
langer duren.

Over een paar maanden ben ik klaar met mijn vierjarige opleiding,
dus heb ik genoeg te doen waarop ik mijn aandacht kan richten.
Toch weet ik nog steeds niet of ik later echt als natuurgenezer ga
werken of dat er wellicht andere taken voor me zijn weggelegd. Wat
mijn aanstaande afstuderen betreft, moedigt Christina me aan mijn
op controle beluste verstand los te laten en me ook nu vol
vertrouwen over te geven aan de hogere leiding. Ik heb natuurlijk al
die jaren goed geleerd en weet dat mijn vakkennis voorhanden is,
die ik nu alleen maar hoef af te roepen via de kracht van mijn intuïtie.



Ik geef toe dat het me wel een beetje moeite kost en mijn verstand
voelde zich vast meer senang als ik alle leerstof uit alle boeken en
mappen zoals altijd door vlijtig leren in mijn hersens zou proppen. Ik
ben niet zoals mijn vijftienjarige dochter, die bijna nooit leert voor
tentamens of voordrachten, maar alles intuïtief doet en hier
behoorlijk succesvol mee is. Zonder enige voorbereiding weet ze
exact wat in elke situatie het juiste en passende is. Ik daarentegen
voel me zekerder als ik mijn verstand op situaties heb voorbereid.
Maar ik wil leren om steeds meer op de kracht van mijn intuïtie te
vertrouwen.

Wat het boekproject betreft, heb ik me erop ingesteld dat het best
nog wel een poos kan duren voor er weer wat beweging in komt.
Maar opnieuw verrast het universum me op een fabelachtige manier.
Want het ‘antwoord’ op mijn besluit om me over te geven aan het
kwantumveld slaat werkelijk alles. De volgende dag al (!) krijg ik een
sms’je van mijn vroegere uitgever Ronald Zürrer – na maandenlange
radiostilte. Wat een grote, prachtige verrassing! Ik durfde niet eens
meer te denken aan een samenwerking met Ronald, want ik ging
ervan uit dat die kans was verkeken.

Waarom stuurt hij me juist nu een vriendelijk en verzoenend
bericht en vraagt hij zonder opdringerig te zijn hoe het sinds onze
laatste ontmoeting met mij en het boekproject is gegaan? Hoe kan
het dat hij juist nu reageert? Het is een ongelooflijk moment voor me
en in één klap besef ik: Ronald is nog altijd de enige juiste partner
voor ons boek. Eigenlijk wist ik dit diep vanbinnen al bij de eerste
ontmoeting. En hij, die sterk op zijn intuïtie vertrouwt, heeft kennelijk
nu een krachtig signaal gekregen om weer contact met mij te leggen.
Er volgt een kort, prettig gesprek waarin we over en weer onze
fouten toegeven en de vertrouwensband wordt hersteld. Eind 2016
pakken we onze samenwerking weer op en ondertekenen daarna
ook formeel een nieuw uitgeefcontract.

Van Christina krijgen we eveneens groen licht en ze is heel blij dat
de samenwerking met Ronald en uitgeverij Govinda weer een feit is
– net of ze het allang wist. Hoe zei ze dat laatst ook alweer: ‘Geen
zorgen, mama, je krijgt altijd een tweede kans.’ Klopt, zoals het er nu
uitziet, kun je je niet onttrekken aan de voorzienigheid.



Van maart tot mei 2017 wijdt Ronald zich intensief aan het
redigeren van ons manuscript en langzaam maar zeker krijgt het
boek vorm. Deze keer loopt de samenwerking gesmeerd, zodat alle
betrokkenen nu zeker weten dat de tijd rijp is om het boek op de
markt te brengen.

 

Mei 2017: het team dat dit boek tot stand heeft gebracht: Christina
met Bernadette en Ronald.

 
Samen met Christina loop ik het gevoelige en competente
redactiewerk van Ronald na en we zijn er heel tevreden over, want
het is hem gelukt om mijn manuscript taalkundig en energetisch naar
een hoger niveau te tillen. Christina zegt dat het boek hierdoor nu de
trilling van mij, haar en Ronald samen bevat.

Halverwege deze klus is ook Christina’s zestiende verjaardag, op
15 april 2017. Naast een paar vriendinnen en familieleden nodigt ze
ook Ronald uit om haar verjaardag te komen vieren. Vijf weken later
is er samen met Narada, Ronalds twintigjarige zoon, die kunstenaar
is, een fotoshoot. Narada krijgt ook de opdracht om ons logo met de
silhouetten van Elena en Christina te maken en hij helpt ons met de
boekomslag.

 

Hoe het verdergaat: de drie kernbegrippen
vrijheid, waarheid en liefde



Tijdens de redactie wordt duidelijk dat er nu al veel te veel materiaal
is voor één boek. Christina had al vaker gezegd dat dit pas het begin
is van haar werk en dat we in de toekomst nog heel veel meer
mondelinge en schriftelijke uitspraken van haar kunnen verwachten.
Het is duidelijk dat het niet bij één boek zal blijven, maar dat hier een
hele serie aan het ontstaan is. We besluiten daarom het huidige
manuscript op te delen in twee boeken.

Dit boek, het eerste deel, zal vooral gaan over Christina’s
geboorte, kinderjaren en puberteit en haar ontwikkeling tussen
februari 2015 en het voorjaar van 2017. Deze eerste zestien jaren
stonden voor Christina duidelijk in het teken van het wennen aan en
leren omgaan met het driedimensionale leven en school en van de
beproevingen om zich op haar toekomstige leven voor te bereiden.

Op aanraden van Ronald vat Christina half april 2017 haar
levensopdracht samen in drie kernbegrippen te weten vrijheid,
waarheid en liefde.

Eind mei 2017, vlak voor het boek wordt gedrukt, zegt ze hierover:
‘Bij het thema vrijheid gaat het er in eerst instantie om dat de
mensheid vrij is van de invloed van het onlicht.

Het is daarom belangrijk dat je goed het verschil tussen het licht
en het onlicht kent. Daarna kan de bevolking zich op elk
levensgebied – materieel, emotioneel, rationeel en spiritueel –
bewust afkoppelen van het systeem van onlicht en een nieuw leven
in onafhankelijkheid en zelfbepaling beginnen. Dit betreft
bijvoorbeeld thema’s als zelfvoorzienend zijn met een eigen tuintje,
ruilhandel als alternatief voor het geldsysteem, je eigen mening
vormen los van de invloed van massamedia, de bevrijding van de
dagelijkse routine en noem maar op. Bij het onderwerp vrijheid hoort
ook de innerlijke vrijheid, dat wil zeggen: aanvaarding van alle
aspecten van het mens-zijn, ook de schaduwzijde, in de stroom van
levensvreugde.

Om dit allemaal mogelijk te maken is waarheid nodig. *Met
waarheid bedoel ik vooral dat de mensheid opheldering van
bepaalde feiten krijgt die door het systeem van onlicht zijn verdraaid.
Want pas als je de bedekte leugens en dwaalsporen onderkent en
doorziet, kun je bewust voor een andere weg kiezen. Deze omvat
enerzijds grote thema’s als de ware herkomst en het verleden van



de mensheid en anderzijds het heersende idee van de
achtergronden van ons politieke en economische systeem.

Het derde begrip is liefde. Het is belangrijk om eerst de kern van
gevoelens en emoties te onderkennen en dan alle negatieve dingen
bewust te voelen en vervolgens in liefde om te zetten.

Op die manier kunnen de mensen leren om niet met woede of
geweld maar met liefde op negatieve en destructieve dingen te
reageren. Dan zullen ze zowel zichzelf als de daders vergeven en
beginnen om alles met liefde tegemoet te treden.

Al deze thema’s komen in de volgende delen van de Christina-
serie aan de orde. Het tweede deel zal vooral gaan over Christina’s
filosofische en wetenschappelijke beschouwingen tussen 2015 tot
2017, plus een paar opmerkelijke voorvallen en fenomenen uit die
periode die we wegens plaatsgebrek niet meer in dit boek konden
opnemen.

Hoe het daarna verdergaat, zal de tijd leren. Maar we gaan er
vooralsnog van uit dat het niet bij dit ene Christina-boek zal blijven
…



41
Slotwoord van Christina
 
Beste lezer,

Ik ben gevraagd om voor dit boek, dat mijn moeder de afgelopen
maanden met liefde en toewijding heeft geschreven en waarvoor in
de persoon van Ronald een betrouwbare uitgever op ons pad is
gekomen, een slotwoord te schrijven. Dat doe ik met alle plezier.

 
De mensheid staat op het punt een ongelooflijke revolutie mee te
maken. Velen hebben hier reikhalzend naar uitgezien, maar slechts
weinigen begrijpen wat dit werkelijk betekent. De komende revolutie
maakt deel uit van een grote ontwikkeling, die op haar beurt deel
uitmaakt van een nog grotere gebeurtenis die ingrijpende gevolgen
heeft. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed.

Het aanstaande ontwaken van de mensheid verloopt in etappes
en de volgende trede is de revolutie van de liefde.

Liefde is de kracht in alle mooie, creatieve en vrolijke dingen
waaruit de wereld bestaat. Destructieve machtsstructuren
daarentegen zijn slechts de weerslag van angst en liefdeloosheid
van de bevolking. Ware liefde laat alle angst achter zich en maakt
niet alleen een liefdevolle revolutie mogelijk maar zelfs
onherroepelijk.

Als we allemaal de energie van liefde in ons ontketenen, heeft de
mensheid voor de tweede keer in de geschiedenis het vuur
uitgevonden: het vuur van de liefde zal zich in alle mensen
verspreiden opdat alle systemen in deze wereld een aanpassing
door liefde ervaren. De liefde is een allesdoordringende kracht van
de natuur en zodoende ook de kracht van ons allemaal.

We staan voor een tweesprong: of onze wereld z^l ten onder gaan
aan verwoesting of hij zal zich richten op het opbouwende en goede.
De kans bestaat dat alles in chaos ten onder zal gaan. Imperiums
vallen uit elkaar, koninkrijken gaan in vlammen op, leefgebieden en



hele werelden worden vernietigd. Alles wat eens mooi, levend en op
natuurlijke wijze georganiseerd was, zal verscheurd worden en tot
stof vergaan.

Maar tegenover dit duistere scenario staat een andere,
tegengestelde kracht – een kracht die het onmogelijke kan
bewerkstelligen: de kracht van het leven, de kracht van de liefde, elk
levend wezen is een korte aanval tegen de chaos, want het is in
staat orde te scheppen daar waar chaos en wanorde woeden.
Genialiteit is ons erfgoed, de vrije wil is onze macht, en
onoverwinnelijkheid is het speelgoed van onze ziel.

De essentie van het leven voelt aan als liefde, verschijnt als
schoonheid en klinkt als waarheid. Deze essentie van het leven
straalt voortdurend vanuit de hemelse rijken naar de Aarde toe en
vormt het aardse leven volgens de beelden van boven. Echter, de
krachten van het onlicht hadden voor een bepaalde tijd de wind in de
rug op Aarde. Hierdoor lieten de mensen zich verleiden, gebruikten
hun verstand tegen het leven en veranderden in willoze zombies
voortgestuwd door hebzucht, afgunst en dwaze machtslust. Het
onlicht laat zich door niets tegenhouden en walst over alles heen als
je het zijn gang laat gaan. Alleen de wil van de ziel om volgens het
goddelijke plan te leven staat boven deze vernietigende kracht. Maar
wanneer alle kansen tegen ons zijn, wanneer de vooruitzichten het
allerduisterst zijn en alles beheerst lijkt door geweld en destructie,
komt er een engel die ons toefluistert: ‘Er is iets wat je kunt doen:
win! Win!’

Een krachtig licht kan elk multiversum tot in de kern doen
schudden. Zo staat de engel van het leven al aan het eind van deze
tijd en zwaait naar ons. Aan ons nu de taak om van de Aarde een
levende weerspiegeling van de hemel te maken. Wie zich op deze
manier helemaal ten dienste van het leven stelt, zal deze wereld
overwinnen.

Want we zijn allemaal als licht geboren en iedereen zal zich weer
herinneren dat hij licht is. Dat zal onze toekomst zijn! Er zal een
groot licht ontstaan en dit licht ben jij! Alles zal helen en deze heling
ben jij! Er zal een ommekeer naar liefde zijn en die ommekeer naar
liefde ben jij!



Dan zal liefde de standaard van elk land zijn en zal de visie van
het goede de toekomstige wet van elk land zijn. Een sprankje licht
zal uitgroeien tot een hemels licht.

Het zal licht worden!
 

Christina von Dreien
November 2016

 

September 2014: De vijftienjarige Christina in onze tuin



 
We zijn allemaal als licht geboren
en iedereen zal zich weer herinneren
dat hij licht is.
Dat zal onze toekomst zijn!
 
Er zal een groot licht ontstaan
en dit licht ben jij.
Alles zal helen
en deze heling ben jij.
Er zal een ommekeer naar liefde zijn
en deze ommekeer naar liefde ben jij.
 
Dan zal liefde
de standaard van elk land zijn
en zal de visie van het goede
de toekomstige wet van elk land zijn.
Een sprankje licht zal uitgroeien
tot een hemels licht.
 
Het zal licht worden!
 
 – Christina von Dreien



Dankwoord
 
Mijn grootste dank gaat uit naar jou, Christina. Jij bent hier naartoe
gekomen om met je open, wijze en vreedzame houding de mensen
te helpen om hun bewustzijn te verruimen en de zin van hun leven
beter te begrijpen. Bedankt dat ik in dit eerste boek een deel van de
meerlagige, hogerdimensionale fenomenen die voor jou zo
vanzelfsprekend zijn en een deel van je vele uitspraken mocht
opschrijven. Jouw lichttriling heeft ook mij geholpen me verder te
ontwikkelen en mijn eigen licht weer opnieuw te leren zien en te
ontplooien. Dit boek is het begin van de vervulling van jouw
levenstaak. Ik ben blij dat jij ons hier deelgenoot van laat zijn.

Ook jou, Ronald, wil ik hartelijk bedanken voor de harmonische
samenwerking. Mijn taalvaardigheid was niet toereikend geweest om
een tekst met zo’n hoogstaande inhoud op de juiste manier vorm te
geven. Maar met jou als empathische en welbespraakte redacteur
en uitgever ligt er nu een boek dat eer doet aan de lichtvolle
onderwerpen van Christina. We zien jou inmiddels als een
persoonlijke vriend en metgezel, en waarderen je integriteit, je open
en eerlijke omgang en je kritische gesprekken enorm. Bedankt voor
je vertrouwen in ons werk en voor de vrijheid die je ons liet.

Ik wil ook Mario hartelijk bedanken. Tijdens de vele uren dat
Christina en ik gesprekken voerden, hield jij je altijd begripvol en
gefascineerd bezig met je eigen hobby’s, die meestal twee of meer
wielen hebben. De tijd zal leren welke rol jij in deze missie zult
spelen. Christina heeft met jou in elk een geval de meest
betrouwbare broer en vertrouweling die ze zich kan wensen.

Elena, ik mocht maar twee maanden jouw moeder zijn. Want jij
besloot je driedimensionale lichaam weer te verlaten om een veel
belangrijkere opdracht op je nemen. Ik dank je met heel mijn hart dat
je Christina bij het vervullen van haar bestemming altijd met je
gouden licht begeleidt en steunt.

Jullie zijn allen een geschenk uit de hemel en daar ben ik eeuwig
dankbaar voor. Jullie zijn allemaal door de manier waarop jullie



denken, praten, handelen en werken steeds weer een reden en
voorbeeld om me innerlijk te blijven ontwikkelen, om stap voor stap
dichter bij mijn goddelijke kern te komen en om mijn eigen licht en
potentieel verder te ontplooien.

 
Bernadette van Dreien
Mei 2017



Over de auteur
 

 
Bernadette von Dreien (geboren op 16 januari 1972 in het Zwitserse
Toggenburg als Bernadette Brandle; burgerlijk Bernadette Meier) is
oud-topatleet en tegenwoordig natuurgenezer.

Sinds 1997 heeft ze – als Bernadette Meier – op verschillende
langebaanhardloop-disciplines (marathon, halve marathon, 10
kilometer, bergloop en crosscountry) diverse gouden medailles
gewonnen, onder andere een paar keer als Zwitsers kampioen, en
een paar toptienklasseringen op haar naam gezet in Europese en
wereldkampioenschappen. Ze was tot de zomer van 2015 actief als
atleet van Swiss Athletics.

De gediplomeerde praktijkassistente volgde tussen 2013 en 2017
de studie natuurgeneeskunde en studeerde af met als specialisme
Traditionele Europese Natuurgeneeskunde (TEN).

Tegenwoordig woont ze met haar dochter Christina (geboren
2001) en zoon Mario (geboren 2003) in het Zwitserse dorp Dreien in
het kanton St. Gallen.

 

Waarom een pseudoniem
 
Zowel Bernadette als Christina heeft niet de bedoeling om door het
pseudoniem Von Dreien hun identiteit te verhullen. De redenen om



toch een pseudoniem te gebruiken zijn de volgende:  
ten eerste drukt een pseudoniem een zekere neutraliteit uit; ten

tweede komt de naam Meier veel voor; ten derde verwijst het
pseudoniem Von Dreien naar het dorp waar Christina is geboren en
nu nog steeds woont; en ten vierde is bij Christina de toevoeging
‘Von Dreien’ een verwijzing naar het feit dat ze niet alleen een broer
maar ook nog een zus heeft en dus een van mijn drie kinderen is.
Want haar vroeg overleden tweelingzusje Elena hoort evengoed bij
ons gezin; ze is als fijnstoffelijk lichtwezen altijd aan Christina’s zijde
en begeleidt en ondersteunt haar bij het vervullen van haar
levenstaak.

 
Website van Bernadette: www.bernadettemeier.ch

 
Website van Christina: www.christinavondreien.ch

 

Noot van de auteur
 
Het past bij onze visie en wat wij onder een liefdevolle band tussen
mensen verstaan dat we open, eerlijk en respectvol met elkaar
omgaan. Daarom vragen wij je om onze privacy net zo te
respecteren als je zelf van een ander verwacht. In het bijzonder
vragen wij je ons alleen voor lichtvolle zaken te benaderen en
uitsluitend op afspraak.

Zoals in dit boek al is beschreven, is Christina niet beschikbaar als
genezer van lichamelijke of psychische ziektes of om haar gaven te
demonstreren puur voor de show. We vragen je om ook dit te
respecteren. Hartelijk dank.
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