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‘Het visioen over het goede zal de toekomstige
wet van elk land zijn. Eén sprankje licht zal
uitgroeien tot een hemels licht.’
‘Het is niet zo dat het licht en het onlicht telkens
tegen elkaar opboksen. Onvoorwaardelijke liefde
heeft een zeer hoge frequentie en het onlicht kan
deze frequentie niet verdragen. Wij kunnen ons
zodanig ontwikkelen dat we van iets kunnen
houden wat niet van ons houdt. Zo geven we het
onlicht de kans om zich te transformeren.
We versterken het onlicht juist als we het met
duistere gedachten tegemoet treden.’
‘In ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk.
Niemand is verder dan een ander, geen licht is
helderder dan een ander licht en geen enkele
levenstaak is belangrijker dan een andere
levenstaak. We zijn geen mensen die goddelijke
wezens worden, maar goddelijke wezens die hier
een ervaring als mens hebben.’
- Christina von Dreien

1
Een nieuw wereldbeeld
Winter 2017/2018. Enkele maanden geleden is ons eerste boek,
Christina - tweeling als licht geboren, verschenen, en sindsdien is er
in ons leven aardig wat veranderd. Mijn 16,5 jaar oude dochter
Christina, mijn 14-jarige zoon Mario en ik wonen net als de jaren
daarvoor nog steeds samen met onze dieren, planten en stenen in
ons huis in Toggenburg. Maar voor mij is niets meer zoals ik het me
ooit had voorgesteld en hoe ik het allemaal had uitgedacht. Sinds
januari 2015 is mijn wereld letterlijk met meerdere dimensies
verruimd, en ik word me steeds bewuster van het diepgaande effect
dat deze onverwachte verbreding van mijn horizon op me heeft en
zal blijven hebben.
Ik herinner me dat ik destijds in het begin moeite had om te
wennen aan de vele paranormale gaven en het verruimde
bewustzijn van Christina. Voor het grootste deel vind ik het allemaal
nog steeds een groot raadsel, maar de verwondering en verwarring
die ik in het begin had, hebben in de loop der tijd plaatsgemaakt voor
een enorme fascinatie. Deze fascinatie gaat gepaard met ontzettend
veel leerprocessen, nieuwe obstakels en nieuwe inzichten, kortom,
een grote reis naar mezelf. Ik besef steeds meer dat dit nieuwe
bewustzijnsniveau voor mij en alle andere mensen op deze planeet
geweldige nieuwe mogelijkheden opent. Dankzij alles wat ik de
afgelopen jaren van Christina heb geleerd, is het me gelukt om mijn
vroegere denkpatronen te doorbreken en het wereldbeeld dat ik had
ingrijpend te veranderen.
Ik herinner me ook dat Christina in de lente van 2015 tegen me
zei: ‘Tegenwoordig gedragen de mensen op Aarde

zich alsof ze een spel spelen waarvan ze de
spelinstructies zijn kwijtgeraakt.’ Hiermee vat ze de
huidige toestand van de mensheid zeer treffend samen. Destijds
vroeg ik me af: wat zijn eigenlijk de ‘spelregels’ op basis waarvan

mensen in harmonie met elkaar kunnen samenleven en die we
kennelijk op de een of andere manier zijn kwijtgeraakt? Hoe kunnen
we de vrede in ons en buiten ons, waarnaar de meeste mensen
verlangen, weer tot stand brengen? Wat moeten we precies in ons
denken en handelen veranderen zodat de mensheid de volgende
stap in haar evolutie kan zetten?
Toen ik het multidimensionale wereldbeeld van Christina vergeleek
met hoe ik toen dacht, werd het me al snel duidelijk dat mij
eenvoudigweg nog nooit iets was verteld over de hogere universele
spelregels die zijn gebaseerd op het harmonische en het goede. Niet
door mijn ouders, niet door school en ook niet door de Kerk. Zo is
het waarschijnlijk ook de meesten van mijn tijdgenoten vergaan. Mij
is altijd geleerd hoe ik mijn leven zodanig kan vormgeven dat ik zo
goed mogelijk met mezelf en mijn omgeving in harmonie leef, geen
onopgeloste conflicten met me meedraag en deze wereld op elk
moment weer met een zuiver geweten zou kunnen verlaten. Ik
ervaar dat als een positief en nuttig fundament in mijn leven,
waarvoor ik zeer dankbaar ben, maar vanuit mijn huidige kijk op het
leven is dit fundament zeer gebrekkig en onvolledig.
Wat ik dacht en deed werd mijn hele leven bepaald door de
normen en waarden die in de maatschappij golden, dat wil zeggen,
door kunstmatige, door de mens geformuleerde wetten en
denkbeelden die gebaseerd waren op een nogal beperkt wereld- en
mensbeeld. En juist deze bekrompenheid en onvolledigheid zorgen
ervoor dat veel mensen zich tegenwoordig ondanks de technische
vooruitgang en uiterlijke welvaart verward, eenzaam, gevangen en
machteloos voelen.
In onze huidige tijd hebben we dringend behoefte aan een veel
breder wereldbeeld waarmee we alle aspecten van het lichaam, de
geest en de ziel op een zinvolle manier kunnen begrijpen en
beschrijven. Wat we ook dringend nodig hebben is een ethiek
waarmee we de hogere kosmische wetten en spelregels van de
schepping voor de mens begrijpelijk kunnen maken. Daarnaast
moeten we een voor iedereen geschikte manier vinden om ons weer
met het grotere geheel, onze goddelijke oorsprong, te kunnen
verbinden.

Dat is eigenlijk de taak van de religie (van het Latijnse religio =
‘opnieuw verbinden met God’). Maar zoals Christina al vaker heeft
uitgelegd, zijn de huidige religieuze systemen daartoe niet meer in
staat omdat ze eeuwenlang zijn aangetast en vervalst. Binnen het
christendom was er oorspronkelijk ook een diepgaand begrip van de
multidimensionaliteit van de kosmos, van de vele werkelijkheden
buiten de aardse, materiële realiteit en van de universele spelregels.
Desondanks is het duistere machten gelukt om de Kerk en andere
georganiseerde religieuze instituten te veranderen in manipulatieve
machtssystemen die zijn gebaseerd op angst en uitbuiting. Binnen
deze systemen was een verruimd bewustzijn van het individu
absoluut niet welkom. Bovendien deinsde men er niet voor terug om
de eigen heilige geschriften te herschrijven en te vervalsen. Hoewel
de hogere werkelijkheden in principe voor ieder mens op elk moment
waarneembaar zijn, en hoewel ze bijvoorbeeld in de Vedische
geschriften van de oude Indiase beschaving uitgebreid zijn
beschreven, is het de autocratische, manipulatieve duistere machten
gelukt om mensen over de hele wereld tot een lagere
trillingsfrequentie van angst en frustratie te dwingen, en daarmee te
voorkomen dat ze waarnemen wat overduidelijk aanwezig is. Maar
nu is er een tijd aangebroken waarin de mens zich van deze onlichte
systemen losmaakt, zijn horizon verbreedt en zich weer herinnert
wie hij werkelijk is: een goddelijk, scheppend wezen en daarmee ook
altijd de schepper van zijn eigen werkelijkheid.
Christina zegt hierover ook dat religieuze instituten in hun
traditionele betekenis niet meer nodig zijn. Als we ons af willen
stemmen op het goddelijke plan en het doel van ons leven willen
vinden, hebben we niets aan een vorm van spiritualiteit die door
anderen wordt bepaald of voortkomt uit een blind vertrouwen op een
of andere autoriteit. Met een verruimd bewustzijn zijn we zelf in staat
om de kosmische wetten waar te nemen en volgens deze wetten te
handelen. Christina zegt dat steeds meer bewuste mensen hun
wereldbeeld en normen en waarden vanuit hun eigen waarneming
afstemmen op de kosmische wetten, zoals Christina dat zelf ook
doet. De komende jaren zullen nog veel meer mensen dat gaan
doen.

Het ligt al vast dat we dit evolutieproces zullen doorlopen en het is
al in volle gang, maar hoelang het duurt is afhankelijk van ons
collectieve bewustzijn en de beslissingen die we samen nemen. We
kunnen dus allemaal ons steentje bijdragen door ons wereldbeeld zo
snel mogelijk aan te passen aan de universele spelregels en onze
levenshouding erop af te stemmen.
Ter voorbereiding op ons seminar in de herfst van 2017 maakten
Christina, onze uitgever Ronald en ik een lijst van de belangrijkste
universele wetten en spelregels. Als we deze wetten en spelregels in
ons leven integreren, ondersteunen en versnellen we het proces van
onze collectieve bewustwording. Hieronder beschrijf ik ze in het kort.

De individualiteit van de ziel
In het lichaam van ieder mens leeft een niet-materiële, unieke en
bewuste ziel, een deel van het grotere geheel, een individueel
goddelijk schepsel, waarvan er in die verschijningsvorm maar één
bestaat. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor alle
andere wezens in het universum, dus voor aardse en buitenaardse
wezens, driedimensionale en hogerdimensionale wezens, en lichte
en onlichte wezens. Want alles in het universum leeft en is bezield,
en overal in de schepping bestaan bewuste levende wezens.
Christina kan allerlei wezens in verschillende parallelle werelden
en dimensies waarnemen en met hen communiceren. Voor haar
staat het buiten kijf dat het hele universum bewoond is en dat elke
ziel een uniek individu is. Ik kan niet multidimensionaal waarnemen,
maar voor mij is het helemaal niet moeilijk om dit als waarheid in
mijn wereldbeeld op te nemen. Door mijn opvoeding ben ik al
vertrouwd met het idee dat er in ieder mens een individuele ziel, een
goddelijk schepsel, leeft. Het is echter wel nieuw voor mij dat dit ook
geldt voor de ontelbare andere levensvormen in het universum en
dat bijvoorbeeld onze planeet Aarde ook een bewust levend wezen
met een ziel is.

Reïncarnatie (zielsverhuizing)

Al die ontelbare zielen zijn via een immense cyclus van dood en
wedergeboorte voortdurend onderweg op hun reis door het
universum. Ze reizen van dimensie naar dimensie, van dichtheid
naar dichtheid, van planeet naar planeet en van lichaam naar
lichaam om allerlei avonturen te beleven, ervaringen op te doen en
opdrachten te vervullen, dingen te leren en zich volledig te
ontwikkelen.
Natuurlijk kende ik het begrip ‘zielsverhuizing’ al wel, maar vroeger
dacht ik dat het een of ander vreemd geloof van bepaalde oosterse
religies was en dat het voor mij als christen dus geen betekenis had.
Inmiddels besef ik echter dat reïncarnatie helemaal geen kwestie
van geloof is. Want als reïncarnatie echt bestaat, volgt daaruit dat
deze cyclus van dood en wedergeboorte voor iedereen geldt, dus
niet alleen voor Aziaten en mensen die erin geloven, maar voor alle
mensen.
Dan is reïncarnatie een natuurwet die net als alle andere
natuurwetten altijd werkzaam is, of je er als individu nu in gelooft of
niet. Door Christina’s uitleg hierover ben ik ervan overtuigd geraakt
dat reïncarnatie inderdaad zo’n natuurwet is, omdat ik dat veel
geloofwaardiger vind dan alle andere verklaringsmodellen die ik in
mijn leven ben tegengekomen.
Door dit inzicht is mijn kijk op het leven na de dood totaal
veranderd en heeft die zich enorm verdiept. Ik kijk nu ook heel
anders tegen de zin van het leven aan. Het inzicht dat onze huidige
incarnatie binnen de grotere werkelijkheid van ons zielsbestaan zo
nietig is, geeft me een zeer geruststellend gevoel en heeft mijn blik
enorm verruimd. Maar hoewel onze incarnatie als mens op Aarde
vanuit het grotere geheel bezien maar heel kort duurt, is zij toch zeer
belangrijk en van grote betekenis.

Zielsplan, zielspad en bestemming (dharma)
Voor elk mensenleven, dus voor elke incarnatie als mens op Aarde,
bestaat er een zielsplan. Daarin staan de belangrijkste levenslessen
en -taken waarmee je voorafgaand aan je incarnatie hebt ingestemd.
Het zielsplan is op basis van eerdere ervaringen van de betreffende

ziel in de spirituele wereld gemaakt en is bedoeld om de ziel te
helpen bij het zetten van de volgende stappen in zijn ontwikkeling.
Op basis van dit hogere zielsplan hebben we als mens in elk leven
een specifiek zielspad. Deze vooraf uitgestippelde levensweg
bestaat uit bepaalde ervaringsprocessen die je uiteindelijk niet kunt
ontlopen. Je zou het leven van een mens op Aarde kunnen
vergelijken met een soort treinrit van A naar B, waarbij de
tussenstations - de grotere en kleinere levenstaken die je wilt
volbrengen - van tevoren vaststaan. Wanneer onze levenstrein bij
een van deze stations stopt, moeten we daar een persoonlijke les
leren, of ten behoeve van de mensheid een taak vervullen. Natuurlijk
kunnen we weigeren om deze uitdagingen aan te gaan, maar als we
weigeren om het zielspad te volgen waarmee we hebben ingestemd,
heeft dat alleen maar tot gevolg dat we verdwalen en via omwegen
de weg terug moeten zien te vinden. En de les of taak die we
proberen te vermijden komen we op een volgend station wel weer
tegen, of dat nu in dit leven gebeurt of in een volgend leven. In die
zin kunnen we ons zelfgekozen ‘lot’ dus niet uit de weg gaan, maar
we kunnen op elk moment wel zelf bepalen hoe en hoe snel we onze
levenstaken vervullen.
De persoonlijke lessen en taken die we op ons zielspad
tegenkomen, vormen samen onze persoonlijke bestemming of
levensopdracht. Hierover zei Christina al in het voorjaar van 2015:
‘Het is belangrijk te weten dat het zielsplan nooit aspecten bevat die
de persoon in kwestie niet kan verwezenlijken. Je vaardigheden,
talenten en sterke punten helpen je bij het uitvoeren van je
belangrijkste taken. Daarbij is het belangrijk dat je je eigen
vaardigheden en talenten kent en benut.’
Een poosje geleden voegde ze hieraan toe: ‘Bij veel mensen
bestaat hun levensopdracht uit meerdere afzonderlijke opdrachten
die ze na elkaar moeten vervullen of waarmee ze tegelijkertijd bezig
zijn. Iemand moet bijvoorbeeld vanaf zijn geboorte leren om van
zichzelf te houden. Daar is hij dan zijn hele leven mee bezig. Later
kunnen daar nog andere opdrachten en lessen bij komen. Als er
andere mensen bij betrokken zijn, wordt alles vanaf hierboven
nauwkeurig op elkaar afgestemd.

Als je met de stroom van het leven meegaat en je levensopdracht
vervult, wordt alles vanaf hierboven lichtvol in je leven verweven en
bij elkaar gebracht, zodat je je lessen kunt leren. In de spirituele
wereld wordt dus voortdurend een enorme logistieke topprestatie
geleverd, zodat alle mensen hun lessen kunnen leren en hun
opdrachten kunnen vervullen.’
De levenslessen waarvan we voorafgaand aan onze incarnatie al
hebben besloten dat we ze willen leren, vergezellen ons meestal ons
hele leven, of beter gezegd, tot we ze hebben geleerd. Als we
bijvoorbeeld onze kennis over een bepaald onderwerp willen
vergroten, of een positieve eigenschap verder willen ontwikkelen,
komen we op ons levenspad telkens terecht in situaties waarin we
meer over dat onderwerp te weten kunnen komen of die die
positieve eigenschap meer tot bloei kunnen laten komen. De
levensopdrachten die we in dit leven ten behoeve van de mensheid
willen vervullen, komen we echter pas in de loop van ons leven
tegen. Dat gebeurt pas als de tijd rijp is en we er klaar voor zijn om
de betreffende opdracht, onze roeping, te vervullen. Het is inderdaad
een enorme logistieke topprestatie van onze spirituele begeleiders
om dat allemaal te coördineren en in ons leven in te passen!
In het ideale geval lukt het ons om van onze roeping, onze
bijdrage aan de mensheid, ons beroep te maken, dus om met dit
werk de kost te verdienen. Dan kunnen we in ons levensonderhoud
voorzien en ook innerlijk genieten van een vervuld en gelukkig leven.
Gedurende de afgelopen maanden heb ik mogen ervaren dat dit
echt werkt. Doordat ik de kennis over het zielsplan, het zielspad en
onze bestemming in mijn wereldbeeld heb opgenomen, en doordat
ik mijn best doe om me bewust te zijn van mijn persoonlijke
opdrachten en die probeer te vervullen, heb ik voortdurend het
gevoel dat ik op een liefdevolle manier word begeleid en beschermd.
Ik ervaar in mijn leven duidelijk veel meer helderheid en vervulling,
en op de een of andere manier voel ik diep vanbinnen dat me nooit
iets ergs zal overkomen en dat ik er nooit helemaal alleen voor zal
staan. Want in ons leven is alles met een ongelooflijke
synchroniciteit met elkaar verbonden en werkt alles op een
indrukwekkende manier in harmonie met elkaar samen. Dat zie je

vooral als het je lukt om niet altijd overal met je verstand tussen te
gaan zitten.
Voor de herfstseminars die ik al heb genoemd, maken we met
betrekking tot dit thema twee lijsten met concrete tekenen en
aanwijzingen waaraan je kunt herkennen of je wel of niet je zielspad
volgt:
Tekenen die erop wijzen dat je je zielspad volgt:
1 enthousiasme, levensvreugde, oprechte humor
2 een gevoel van innerlijke voldoening, tevreden zijn met jezelf en je
omgeving
3 gezonde eigenliefde, gezond zelfbewustzijn; een gepaste omgang
met anderen
4 innerlijke harmonie en balans
5 sterk ontwikkelde eigen verantwoordelijkheid
6 een helder beeld van je eigen potentieel
7 creativiteit, vindingrijkheid
8 de innerlijke stem, het innerlijke kompas volgend
9 het vermogen om je leven vanuit je hart en met
doorzettingsvermogen aan je persoonlijke missie te wijden
10 herkennen wanneer een missie is volbracht en met hart en ziel
aan de nieuwe opdracht beginnen (in het nu leven)
11 synchroniciteit en déja-vu-ervaringen[1]
Tekenen die erop wijzen dat je je zielspad niet volgt:
1 gebrek aan enthousiasme en levenslust, twijfels, nachtmerries
2 gebrek aan innerlijke voldoening, ontevreden zijn met jezelf en je
omgeving
3 gebrek aan eigenliefde; jezelf opofferen voor anderen of anderen
uitbuiten
4 symptomen van stress en innerlijke onbalans
5 gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, je schuldgevoel op
anderen projecteren
6 onderschatting of overschatting van je eigen potentieel
7 gebrek aan ideeën; gelatenheid of juist losbandigheid
8 je leven laten bepalen door invloeden van buitenaf en je
levensomstandigheden

9 matheid en zoeken naar de weg van de minste weerstand, of juist
overdreven gemotiveerd zijn voor de verkeerde dingen
10 gevoel van stilstand, vasthouden aan het verleden (in het
verleden leven)
11 in verwarring, gedesoriënteerd zijn; depressie of burn-out
Ook de zogenaamde déja-vu-ervaringen kunnen volgens Christina
altijd worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar ons zielsplan.
Want de belangrijkste stations op onze levensweg die we
voorafgaand aan onze incarnatie hebben gekozen, liggen op
fijnstoffelijk niveau al vast. Wanneer onze levenstrein bij een van
deze stations stopt, zodat we daar een bepaalde les kunnen leren of
taak kunnen vervullen, komt deze schijnbaar nieuwe levenssituatie
ons bekend voor en voelt vertrouwd. Op dat soort momenten
herinneren we onszelf er onbewust aan dat we ooit met deze situatie
hebben ingestemd en dat we de gebeurtenis van tevoren al tot in
detail hebben gepland. Christina raadt ons daarom aan om bij een
sterk déja-vu-gevoel goed op te letten en na te denken over de
vraag wat deze levenssituatie met ons zielsplan en onze
bestemming te maken zou kunnen hebben.
Deze samenhang tussen zielsplan, zielspad en bestemming wordt
binnen de oosterse filosofie met het woord dharma aangeduid. Dat
zou je kunnen vertalen met ‘het vaststaande’, ‘de levensbasis’ of’de
onveranderlijke levenswet’.

De vrije wil
De wet van de vrije wil speelt een cruciale rol in de kosmos en
behoort tot de krachtigste kosmische wetten. Elke individuele ziel
heeft van de Schepper een vrije wil meegekregen. Op basis van
deze vrije wil kunnen we allemaal kiezen waar we ons bewustzijn op
richten, welke lessen we willen leren, welke opdrachten we willen
vervullen en hoe we ons leven willen vormgeven.
Doordat we een vrije wil hebben, kunnen we in elke levenssituatie
kiezen hoe we reageren op de stations die we op ons zielspad
tegenkomen, wat we op dit moment wel of niet doen, wat we zeggen

en hoe we ons gedragen. En afhankelijk van hoe we willen handelen
en wat we als gevolg daarvan zeggen en doen, ervaren we ons
verblijf op elk ‘station van onze bestemming’ als vreugdevol of
pijnlijk. Tegelijkertijd scheppen we met wat we op dit moment
denken, voelen, zeggen en doen de randvoorwaarden voor de
levensstations die ons te wachten staan. En met onze vrije wil
bepalen we ook wat we tussen de afzonderlijke, van tevoren
vastgelegde stations op onze levensweg doen.
Een ander belangrijk thema dat hiermee te maken heeft is het
onderscheid tussen licht en onlicht. In deel 1 (hoofdstuk 33, ‘Wezens
van het onlicht’) heb ik al een belangrijk verschil genoemd tussen
wezens van het licht en wezens van het onlicht. De goddelijke
lichtwezens respecteren altijd de vrije wil van alle andere schepsels,
terwijl de duistere wezens, die vijandig tegenover God staan, altijd
hun doel proberen te bereiken door de vrije wil van anderen te
manipuleren of te onderdrukken.
Christina legt het zo uit: ‘De meeste mensen die nu leven, zijn
onder invloed van duistere machten een soort biorobot geworden.
Ze hebben zich zo sterk laten misleiden door illusies dat ze
langzaam maar zeker door het huidige maatschappelijke systeem
zijn geconditioneerd om hun vrije wil uit handen te geven. Maar de
wet van de vrije wil van elke ziel geldt in alle dimensies. De vrije wil
ligt aan de basis van onze zelfbeschikking en is de sterkste kracht
tegen het duister.’
Met onze vrije wil kunnen we ons als mensheid bevrijden van de
beperkende invloed van het duister. Dat past bij het plan waarvoor
deze planeet heeft gekozen en dat zeker zal worden uitgevoerd. Om
Moeder Aarde hierbij als individu te kunnen ondersteunen, moeten
we eerst heel duidelijk de kant van het licht kiezen en ervoor zorgen
dat het respectloze, onlichte gedrag dat in onze maatschappij zo
‘normaal’ is geworden, geen plaats meer in ons leven heeft. Hoe
meer mensen dat doen, hoe meer het licht op onze planeet de
overhand krijgt.
Sinds ik dankzij Christina’s uiteenzettingen begrijp wat de wet van de
vrije wil inhoudt, voel ik me heel dankbaar dat ik altijd op mijn
innerlijke leiding kan vertrouwen. Want deze innerlijke leiding staat

aan de kant van het licht en zal altijd liefdevol mijn vrije wil
respecteren. Ze zal me ook altijd houvast geven en me de juiste kant
op wijzen, zonder me daarbij iets op te dringen.
Zo kan ik leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn leven en
om een gevoel van onmacht te voorkomen. Ik probeer ook in elke
levenssituatie zonder oordeel de vrije wil van anderen te
respecteren. We worden weliswaar aangespoord om andere
mensen op hun levensweg te ondersteunen en te begeleiden - en
als dit bij onze roeping past, is dat ook toegestaan - maar andere
mensen hebben altijd een vrije wil en moeten hun eigen beslissingen
nemen en de consequenties daarvan onder ogen zien.
Zonder dat ze zich er bewust van zijn, hebben veel mensen ervoor
gekozen om afhankelijk te zijn, niet alleen in algemene zin van het
systeem van het onlicht, maar ook in hun dagelijks leven, waarin ze
zich laten leiden door de standpunten en meningen van anderen.
Veel mensen laten zich op hun werk of in hun privéleven volledig
door hun omstandigheden beïnvloeden en vertrouwen blindelings op
andermans ideeën. Het is dus geen wonder dat zoveel mensen zich
zo machteloos, ontevreden en gefrustreerd voelen, en het gevoel
hebben dat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt. Zij leven niet volgens hun
eigen zielsplan, maar laten zich beïnvloeden door machten die zich
buiten hen bevinden en die het helemaal niet zo goed met hen
voorhebben. Wisten ze maar dat ze hun eigen kracht, de kracht van
hun vrije wil, kunnen gebruiken om zich uit de greep van deze
externe invloeden te bevrijden. En wisten ze maar dat ze dan een
vrij leven zouden kunnen leiden waarin ze zelf bepalen wat er met
hen gebeurt!
Natuurlijk
betekent
dat
niet
dat
je
dan
nergens
verantwoordelijkheid voor hoeft te nemen, dat je geen enkele
verplichting hoeft na te komen en als zelfzuchtige eenling door het
leven kunt gaan. De uitdaging zit vooral in het doorbreken van je
afhankelijkheidspatronen, bijvoorbeeld in je relaties of op je werk, en
op dat vlak vervolgens je zielsplan te vervullen.

De wet van resonantie

Een andere kosmische wet waarover ik het een en ander van
Christina heb mogen leren, is de wet van resonantie, die ook wel de
‘wet van aantrekking’ wordt genoemd. Deze aantrekking
manifesteert zich op twee manieren, namelijk als aantrekking tussen
dingen die gelijk aan elkaar zijn (‘soort zoekt soort’) of als
aantrekking tussen dingen die tegengesteld aan elkaar zijn
(‘tegenpolen trekken elkaar aan’).
Een voorbeeld van resonantie tussen dingen die gelijk aan elkaar
zijn is Christina’s heldere voorbeeld van het aquarium (zie deel 1,
hoofdstuk 16): in het onmetelijke ‘aquarium’ van het universum
neemt elk levend wezen alleen de ‘vissen’ waar die overeenkomen
met zijn eigen bewustzijnsfrequentie, hoewel er daarnaast nog
ontelbaar veel andere dimensies en entiteiten bestaan. We kunnen
dus alleen maar de trillingsniveaus en werkelijkheden waarnemen en
bewust gebruiken die overeenkomen met ons huidige innerlijke
ontwikkelingsniveau, dat op zijn beurt resoneert met ons huidige
bewustzijnsniveau.
De wet van resonantie zorgt er ook voor dat we door de richting
van ons bewustzijn en onze beslissingen en handelingen altijd onze
eigen persoonlijke werkelijkheid creëren. De persoonlijke
werkelijkheid waarin we leven is echter altijd slechts een klein deel
van de allesomvattende, absolute werkelijkheid die voor geen enkel
individu te bevatten is.
De wet van resonantie zien we ook aan het werk als we op basis
van onze persoonlijke trilling en levenslessen altijd precies die
mensen, omstandigheden, gebeurtenissen en ervaringen aantrekken
die bij onze situatie passen en ons bij onze volgende
ontwikkelingsstap kunnen ondersteunen. Zoals ik net al zei, gebeurt
dat op basis van ‘gelijkheid’ of ’tegengesteldheid’. Dat hangt af van
wat we op dat moment moeten leren.
Sinds ik me van deze wet bewust ben, let ik veel beter op wat ik
wens en waarop ik mijn gedachten en aandacht richt.

De wet van oorzaak en gevolg (karma)

Een andere wet die een cruciale rol in ons leven speelt en
tegelijkertijd een sterk verzoenend effect heeft, is de wet van
oorzaak en gevolg, die ook wel de ‘wet van causaliteit’ wordt
genoemd. Binnen de oosterse filosofie wordt deze natuurlijke wet
met het woord karma aangeduid. In deel 1 zei ik al dat we in onze
taal een aantal uitdrukkingen hebben die naar de werking van deze
wet verwijzen. Bijvoorbeeld: ‘Wat je zaait, zul je oogsten’, ‘Wie een
kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’, ‘Zo men doet, zo men
ontmoet’, ‘Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil’. Of zoals
Christina het ooit zei: ‘Elk schot dat je afvuurt, komt naar je terug, in
dit of in een volgend leven.’
Sinds ik weet dat deze wet bestaat, let ik veel beter op wat ik doe,
wat ik zeg en hoe ik met mezelf, met andere mensen en met andere
levende wezens omga. In dit verband neem ik ook het hoogste
ethische principe ter harte dat ik van Christina heb mogen leren:
‘Breng in je gedachten, met je woorden of met je daden geen schade
aan een levend wezen toe.’

Onze kosmische oorsprong
Ik heb van Christina geleerd dat ik in mijn diepste wezen geen mens
ben, geen vrouw en geen Zwitserse, en ook geen dochter, moeder,
atlete of natuurgeneeskundige. Dat zijn slechts tijdelijke rollen
waarmee ik me altijd heb vereenzelvigd, maar die niet
overeenkomen met wie ik werkelijk ben. Net als alle andere wezens
in de kosmos ben ik een lichtwezen, een goddelijke ziel die eeuwig
leeft en die uit de geest van God is voortgekomen.
En net als alle andere mensen ben ik als mens op Aarde
geïncarneerd om menselijke ervaringen op te doen en bepaalde
lessen te leren en taken te vervullen die de mensheid ten goede
komen.
Vanuit het perspectief van het Absolute bestaat er geen kwalitatief
of kwantitatief verschil tussen mensen onderling of tussen mensen
en de ontelbare andere levende wezens die het universum
bewonen, want we hebben allemaal dezelfde afkomst en oorsprong.

Christina zegt hierover: ‘Alle mensen zijn gelijk. Elke ziel komt
voort uit de goddelijke bron, en elke ziel wordt als licht geboren. We
maken allemaal deel uit van een groter geheel en we zijn allemaal
met elkaar verbonden. Het enige verschil tussen de afzonderlijke
zielen is dat ze binnen het grotere goddelijke plan verschillende
leerprocessen doorlopen. Dat doen ze net zolang tot ze zelf weer
een “kleine god” worden.’

Onze geestelijke begeleiding
Iets anders wat ik van Christina heb mogen leren en wat me
bijzonder diep raakt en geruststelt, is dat we voortdurend worden
omringd door fijnstoffelijke begeleiders. Ik kan deze wezens nog
steeds niet zien, maar volgens Christina zijn er tegenwoordig heel
veel kinderen die net als Christina hun geestelijke team niet alleen
waarnemen, maar er ook mee communiceren en er bewust mee
samenwerken. En er zijn ook mediums die channelen en zo contact
kunnen maken met geestelijke begeleiders en met hen
communiceren.
Tijdens de herfstseminars van 2017 vertelde Christina
gedetailleerd aan de deelnemers uit welke entiteiten haar geestelijke
team bestaat. Ze maakte daarbij onderscheid tussen verschillende
groepen wezens. De eerste groep vormt bij ieder mens wat je de
‘basisgroep’ zou kunnen noemen.
De tweede groep bestaat uit ‘speciale’ wezens die op basis van je
zielsplan, levensopdracht en levenssituatie je geestelijke team
kunnen aanvullen. De basisgroep bestaat uit: a) gidsen/raadgevers,
b) beschermengelen en c) ‘lopers’. Bij Christina bieden d)
‘lichtgenezers’, e) ‘ridders’ en f) ‘velddragers’ nog extra
ondersteuning.
a) Gidsen: deze wezens kennen ons zielsplan tot in detail,
want voorafgaand aan onze incarnatie hebben we dat zielsplan
samen met hen opgesteld. Tijdens ons leven helpen ze ons met hun
wijze advies en ondersteunen ze ons bij het vervullen van ons
zielsplan. We kunnen ze om hulp vragen als we bijvoorbeeld ergens
een beslissing over moeten nemen, als we niet helemaal begrijpen

hoe verschillende dingen met elkaar verband houden, of in het
algemeen als we in een bepaald onderwerp geïnteresseerd zijn en
daar betrouwbare informatie over willen ontvangen. Als we onze
vraag nauwkeurig genoeg formuleren, weten gidsen vaak het
antwoord. Wat dat betreft zou je ze kunnen vergelijken met
zoekmachines en encyclopedieën op het internet.
Christina legt uit dat gidsen altijd zielen zijn die al een bepaalde
‘levenservaring’ hebben. Dat wil zeggen dat ze ervaring hebben
opgedaan tijdens aardse en buitenaardse incarnaties. Ze mogen ook
pas een gids voor een mens zijn als ze deze ervaring hebben
opgedaan. Vaak zijn het zelfs zielen van mensen die we al uit
vroegere incarnaties kennen en die in de spirituele wereld hebben
besloten om ons in onze huidige incarnatie te begeleiden en te
ondersteunen.
Volgens Christina heeft ieder mens meerdere gidsen. Ook als we
er niet expliciet om vragen zijn ze op de achtergrond voortdurend
aan het werk om gebeurtenissen, ontmoetingen en levenssituaties
voor ons te regelen die bij ons zielspad passen. Met andere
woorden, zij zijn verantwoordelijk voor wat wij meestal ‘toéval’, het
‘lot’ of’een gelukkige samenloop van omstandigheden’ noemen. Alle
andere soorten spirituele begeleiders mengen zich pas in ons leven
als we daar specifiek om vragen en ze daartoe uitnodigen (met
uitzondering van beschermengelen in situaties die direct gevaar
opleveren).
In deel 1 zei ik al dat gidsen over hogere inzichten beschikken die
ze voor hun werk nodig hebben. Die inzichten hebben bijvoorbeeld
te maken met grof- en fijnstoffelijke natuurwetten of het zielsplan van
de persoon voor wie ze verantwoordelijk zijn. Maar natuurlijk weten
gidsen ook niet alles. Daardoor kan het gebeuren dat de ene gids
situaties anders inschat dan een andere gids, en dat ze daardoor
van mening verschillen. Christina’s team van geestelijke raadgevers
is in de maanden na het verschijnen van deel 1 helemaal vervangen.
Mocht het een keer voorkomen dat haar raadgevers het niet met
elkaar eens zijn, dan vraagt Christina haar tweelingzus Elena om
hulp. Elena staat haar ook altijd terzijde, maar is meer dan een gids.
Voor Christina is Elena een soort ‘meisje voor alles’. In de herfst
van 2017 omschreef ze Elena’s rol als volgt: ‘Elena neemt met haar

hoge lichtfrequentie een bijzondere plek binnen mijn geestelijke
begeleidingsteam in, dat inmiddels uit enkele tientallen verschillende
wezens bestaat. Elena is mijn automatische piloot die me helpt bij
het vinden van mijn weg in het leven, maar tegelijkertijd is ze ook
een gids en beschermt ze mij.
Naast Elena heb ik op dit moment nog een ander bijzonder wezen
in mijn geestelijke team. Zij past niet in een bepaalde categorie.
Tussen 2015 en 2017 was het de Heilige Maria,[2] die mij als
manifestatie van de vrouwelijke energie begeleidde. Nu is het
wederom een vrouwelijk wezen. Ze heet Guan-Yin. Guan-Yin heeft
een roze straal die symbool staat voor de hoge trilling van
mededogen en barmhartigheid.’
Over de regenboogkleurige personen die achter Christina staan
en die ieder in een andere kleur oplichten (zie deel 1, hoofdstuk 36)
zegt ze: ‘Zij horen niet bij mijn geestelijke begeleidingsteam, maar
hebben weer een andere functie.’[3]
b) Beschermengelen: zoals je al aan hun naam kunt zien,
hebben deze wezens een zuiver beschermende functie.
Ze zorgen ervoor dat we niet te vroeg doodgaan. Ze zijn een soort
‘geestelijke bodyguards’ en beschermen ons zowel energetisch als
lichamelijk tegen aanvallen en ongelukken die niet in ons zielsplan
staan. Maar op het geplande tijdstip van ons overlijden grijpen de
beschermengelen niet in, omdat ze het zielspad van hun
beschermeling kennen en respecteren.
Op de vraag hoeveel van zulke beschermengelen een mens heeft,
antwoordt Christina dat het er bij haar slechts één is. Maar het is ook
denkbaar dat meerdere wezens deze taak bij een mens onderling
verdelen. Bovendien is het zo dat beschermengelen zich in situaties
die direct gevaar opleveren ook heel even fysiek kunnen
manifesteren en een menselijke gedaante kunnen aannemen.
c) ‘Lopers’: in tegenstelling tot de gidsen en beschermengelen
bevinden de wezens die Christina ‘lopers’ noemt zich niet achter
haar, maar voor haar. Ze zijn een soort ‘opdrachtuitvoerders’ die
altijd paraat staan om opdrachten van ons te krijgen, waarna ze
letterlijk wegrennen om aan de slag te gaan.

Christina nam de aanwezigheid van haar lopers pas half
september 2017 voor het eerst waar. Ze vermoedt echter dat ze haar
al haar hele leven ter beschikking staan. Bij haar is het een groep
entiteiten die in een halve cirkel voor haar staan.
Ze kan ze op elk gewenst moment de opdracht geven om
voorbereidingen voor iets te treffen, of om nu of in de toekomst
bepaalde taken uit te voeren.
Ze zegt: ‘Als je het beleefd vraagt en hen bedankt voor wat ze
voor je doen, doen ze bijna alles waar je om vraagt. Een poosje
geleden heb ik mijn lopers een specifieke opdracht gegeven die met
bepaalde gebeurtenissen in de toekomst te maken had. Alle lopers
draaiden zich om en gingen een eindje verderop met hun rug naar
mij toe aan de slag. Eén loper bleef gewoon staan en keek me
afwachtend aan, alsof ik iets belangrijks was vergeten. Ik somde een
aantal verschillende toekomstige gebeurtenissen voor hem op, maar
blijkbaar wachtte hij op een opdracht die specifiek voor hem bedoeld
was. Pas toen ik een gebeurtenis noemde die in mijn beleving niet
zo belangrijk was, draaide hij zich om en rende weg. De lopers lijken
dus precies te weten welke taken voor hen bedoeld zijn, maar ze
mogen pas in actie komen als we ze daartoe specifiek de opdracht
geven.’
Volgens Christina kunnen we de lopers ook gebruiken om iets te
vinden wat we kwijt zijn geraakt, of om eventuele obstakels weg te
nemen, zodat we bijvoorbeeld op tijd op belangrijke afspraken
komen. Ze zegt ook dat de lopers meestal niet zoveel zeggen en dat
ze afhankelijk van de opdracht die we hun geven soms heel snel en
soms niet zo snel terug zijn (in dat laatste geval hebben ze meer tijd
nodig om alles te doen wat nodig is of om de juiste voorbereidingen
voor iets te treffen).
Tijdens de seminars in de herfst van 2017 spoorde Christina de
deelnemers aan om een actieve relatie met hun lopers aan te gaan
en hun opdrachten te geven, want dan ondersteun je hen bij hun
taak. Kennelijk hebben veel deelnemers dit advies ter harte
genomen, want in januari 2018 zei Christina dat ze inmiddels van
heel veel lopers bezoek krijgt die haar briefjes met vragen laten zien.
Ze geeft aan dat ze deze ‘belegering’ niet zo prettig vindt en ze zou

iedereen willen vragen om alsjeblieft geen lopers meer naar haar toe
te sturen.
Zoals ik al eerder zei, vormen de drie categorieën geestelijke
entiteiten die ik tot nu toe heb genoemd - gidsen, beschermengelen
en lopers - bij ieder mens de ‘basisgroep’ of ’standaardgroep’ van
zijn geestelijke team. Ze zijn er altijd. Zonder dat we erom hoeven te
vragen zijn ze op de achtergrond actief, maar we kunnen ze ook met
een specifiek verzoek aan het werk zetten.
Er is nog een tweede groep entiteiten die op basis van ons
zielsplan en onze bestemming aan ons geestelijke team kan worden
toegevoegd. Deze speciale begeleiders zijn verantwoordelijk voor
dingen die specifiek met onze levensopdracht te maken hebben.
Volgens Christina komt het echter slechts zelden voor dat deze
entiteiten in een geestelijk team zitten.
Ter ondersteuning van haar levensopdracht zijn er bij Christina op
dit moment naast de eerdergenoemde bijzondere wezens Elena en
Guan-Yin de volgende drie categorieën entiteiten aanwezig: d)
‘lichtgenezers’, e) ‘ridders’ en f) ‘velddragers’.
d) ‘Lichtgenezers’: deze wezens zijn een soort fijnstoffelijke
artsen en helpen de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn bij
ongeplande letsels en schade aan fijnstoffelijke lichaams- omhulsels
en het fysieke lichaam. Ook zij komen pas in actie als je ze daar
expliciet de opdracht toe geeft. Ze kunnen onze energetische
omhulsels of fysieke lichaam het best helen als het fysieke lichaam
in rust is, dus wanneer je uitrust als je wakker bent of wanneer je
slaapt. Voordat je gaat slapen, moet je duidelijke instructies geven
over wat er genezen moet worden, zodat de instructies ’s nachts
uitgevoerd kunnen worden. Natuurlijk geldt ook voor lichtgenezers
de wet dat ze alleen iets mogen doen als dit volgens je zielsplan is
toegestaan.
Christina zegt dat ze vanaf haar geboorte drie van zulke
lichtgenezers achter zich heeft staan en dat ze alle drie van
buitenaardse oorsprong zijn.
e) ‘Ridders’: als je direct gevaar loopt, komen deze zeer
krachtige fijnstoffelijke wezens om je te beschermen. Christina legt
uit dat deze ridders beschermengelen zijn die zich verder ontwikkeld

en gespecialiseerd hebben. Terwijl je beschermengelen ‘allrounders’
zou kunnen noemen, zijn er ridders die zich meer in de
grofstoffelijke, fysieke wereld hebben gespecialiseerd en ridders die
bekwamer zijn op het fijnstoffelijke, astrale vlak. Ridders beschikken
over een breed scala aan middelen waarmee ze hun beschermeling
tegen specifieke aanvallen kunnen beschermen. Ze kunnen zich
zelfs korte tijd fysiek manifesteren. Christina wordt al sinds haar
geboorte door een bepaald aantal van deze ridders bijgestaan.
f) ‘Velddragers’: als je als mens bijvoorbeeld de bijzondere
opdracht hebt om je persoonlijke energieveld, je aura, uit te breiden,
zodat je in een bepaald geografisch gebied het trillingsveld en de
algemene frequentie in stand kunt houden, kun je deze
harmoniserende fijnstoffelijke wezens om ondersteuning vragen.
Christina heeft sinds haar geboorte vijf van zulke velddragers achter
zich staan, die allemaal uit het rijk van de feeën afkomstig zijn.
Tot zover de zes categorieën entiteiten waaruit het spirituele team
van Christina bestaat. Op de vraag of het geestelijke team
gedurende de hele incarnatie dezelfde samenstelling heeft,
antwoordt Christina: ‘In mijn geval is het zo dat de lichtgenezers, de
ridders en de velddragers vanaf het begin dezelfde wezens zijn. Dat
is ook goed zo en heel belangrijk, want inmiddels zijn we heel goed
op elkaar ingespeeld. Daarom zou ik het heel fijn vinden als deze
wezens mijn hele incarnatie bij mij zouden blijven. Mijn
beschermengel is ook vanaf het begin hetzelfde wezen, maar
andere mensen kunnen tijdens hun incarnatie een andere
beschermengel krijgen. De andere leden van mijn geestelijke team,
dus mijn gidsen en lopers, lossen elkaar af op basis van mijn
levensfase en levenssituatie.
Bij de lopers heb ik zelfs gezien dat ze een soort “regionale”
verantwoordelijkheid kunnen hebben en dat ze de opdrachten die
buiten de grenzen “hun” gebied liggen of die in een ander land
moeten worden uitgevoerd aan andere loperteams overdragen.
Lopers lijken dus zielen te zijn die met een bepaalde regio of een
bepaald land zijn verbonden, waarschijnlijk doordat ze daar vroeger
hebben gewoond toen de technologie nog niet zover ontwikkeld was
als nu. Je zou dus kunnen zeggen dat ze de oerbewoners van die
gebieden zijn, waardoor ze die plekken heel goed kennen.’

En op de vraag of de leden van het geestelijke team alleen voor
hun eigen beschermeling verantwoordelijk zijn of daarnaast ook nog
andere mensen ondersteunen, antwoordt Christina: ‘Voor zover ik
weet, is een geestelijke begeleider voor één persoon
verantwoordelijk. Daar heeft een gids bijvoorbeeld al zijn handen vol
aan. En zoals gezegd blijven sommige wezens gedurende je hele
incarnatie bij je, terwijl er ook helpers zijn die hun taak aan andere
wezens kunnen overdragen, zodat ze zelf weer iemand anders
kunnen helpen of even rust kunnen nemen.’ Een andere vraag die
vaak wordt gesteld gaat over de vorm en het uiterlijk van de
geestelijke begeleiders. Hierover zegt Christina: ‘De geestelijke
begeleiders lijken niet altijd op een mens. Sommige mensen denken
bijvoorbeeld dat er “krachtdieren” bestaan. De leden van hun
geestelijke team passen zich aan dit idee aan en laten zich in de
gedaante van bepaalde dieren zien. In wezen is het uiterlijk van
geestelijke begeleiders niet belangrijk. Bovendien kunnen alle
helpers altijd voor een andere verschijningsvorm kiezen en zich aan
onze verwachtingen of aan de situatie aanpassen.’
Aan de ene kant ben ik heel dankbaar voor wat Christina over
onze spirituele begeleiders zegt en word ik er heel nederig van. Aan
de andere kant maakt het me ook duidelijk hoe waardevol en uniek
een mensenleven vanuit kosmisch oogpunt blijkbaar is. In deze
belangrijke fase in de geschiedenis van de mensheid wordt voor
ieder mens een geestelijk team van meerdere fijnstoffelijke wezens
op de been gebracht dat de belangen van deze ene persoon
behartigt. Zo belangrijk is het dus dat je op dit moment als mens op
Aarde bent geïncarneerd. Ik vind het geweldig en heel ontroerend
om dit te beseffen.
Christina is zich volledig bewust van haar geestelijke begeleiders
en de betekenis van haar incarnatie. Ze zegt: ‘Ik vind het fantastisch
om met deze behulpzame wezens samen te werken. Zonder hen
zou ik mijn missie op Aarde niet kunnen volbrengen.’ Met een
knipoog voegt ze eraan toe: ‘Dat geldt trouwens ook voor alle andere
mensen.’
Voor mij is dit thema nog heel nieuw en ik moet er echt nog aan
wennen. In mijn eigen leerproces moet ik me niet alleen bewust
worden van de aanwezigheid van mijn geestelijke helpers, maar

moet ik ook beseffen dat ik ze altijd zonder valse bescheidenheid om
ondersteuning kan vragen. Wat dat betreft kan ik Christina als
voorbeeld nemen. Zij laat me zien dat het niet egoïstisch of ongepast
is om mijn begeleiders om hulp te vragen of ze opdrachten te geven,
want daarvoor zijn ze er tenslotte. Dat is de taak die ze zelf hebben
gekozen. En net als met alle andere wezens is het zo dat het hun
vreugde en vervulling geeft als ze hun taak in dienst van het
goddelijke scheppingsplan mogen uitvoeren. Christina zegt: ‘Als ze
deze taak niet met plezier zouden uitvoeren, zouden ze er niet eens
zijn. Niemand wordt gedwongen om lid te worden van een geestelijk
team. Dat doen ze allemaal vrijwillig en met plezier.’
Ik ben van plan om in de toekomst vaker contact te maken met
mijn geestelijke helpers, ook al kan ik ze nu nog niet zien, en
vervolgens goed te letten op de wonderbaarlijke gebeurtenissen die
ik meemaak en de tekenen die ik in mijn leven tegenkom.
Tot zover als inleiding enkele gedachten en inzichten uit de winter
van 2017/2018. Nu ga ik weer terug in de tijd en pik ik de draad van
mijn verhaal over Christina weer op. Want zoals ik aan het einde van
deel 1 zei, hebben we in de lente van 2017 besloten om het
omvangrijke manuscript op te splitsen en er twee delen van te
maken.
In dit tweede deel vertel ik zoals beloofd eerst de dingen die ik
tussen 2015 en 2017 heb opgeschreven, maar die door
plaatsgebrek niet meer in het eerste deel pasten. Maar sinds de
publicatie van deel 1 (in juli 2017) zijn er alweer zoveel nieuwe
inzichten bij gekomen, en heeft Christina over zoveel nieuwe
onderwerpen uitleg gegeven, dat we in deel 2 ook wat over dit
nieuwe materiaal vertellen. Deze nieuwe informatie is echter zo
omvangrijk en belangrijk dat we hebben besloten om er pas in het
volgende boek, het derde deel, uitvoerig op in te gaan. De titel voor
deel drie weten we al: Bewustzijn schept vrede.
Maar eerst draaien we de klok terug naar de lente van 2015, toen
de ontwikkeling van mijn dochter Christina, haar paranormale gaven
en haar inzichten in de wetten en gebeurtenissen in het universum

voor mij nog heel verrassend en onwennig waren. Qua tijdverloop
sluit de rest van deel 2 aan op hoofdstuk 23 van deel 1.

2
Nieuwe celstructuren en DNAstrengen
Begin mei 2015. De voorjaarsvakantie zit erop en onze dagelijkse
routine wordt voor het grootste deel weer bepaald door de
schooltijden van Christina en Mario. Op een ochtend vraagt een
klasgenootje opgewonden aan Christina: ‘Christina, waarom glinster
jij helemaal? Doe je op je hele lichaam make-up of zo?’
In eerste instantie is Christina een beetje overrompeld, want
blijkbaar is dit meisje Christina’s bijzondere celstructuur opgevallen.
De twee meisjes besluiten dan ook om hun celstructuren met elkaar
te vergelijken.
Christina weet dat haar eigen kristallijnen celstructuur op silicium
is gebaseerd. Voor mensen die op een hogere frequentie trillen,
glinstert haar lichaam daarom als een kristal, vooral als het zonlicht
direct op haar lichaam valt.
De celstructuur van het andere meisje blijkt op brons gebaseerd te
zijn.
Terwijl Christina me hierover vertelt, verwonder ik me erover dat
deze veertienjarige meiden met hun blote oog celstructuren kunnen
waarnemen en van elkaar kunnen onderscheiden. Ik vind het ook
wonderbaarlijk dat de celstructuren van de kinderen van de nieuwe
tijd blijkbaar sterk van elkaar kunnen verschillen. Wetenschappers
zijn er tot nu toe van uitgegaan dat de weefsels van alle levende
organismen uit koolstofverbindingen bestaan. Ook de mens heeft
volgens die aanname een op koolstof gebaseerde celstructuur, maar
het lijkt er dus op dat die veronderstelling over niet al te lange tijd
bijgesteld zal moeten worden.
Vol verwondering vraag ik Christina wat ze me allemaal over dit
onderwerp kan vertellen. ‘Wetenschappers,’ zegt ze, ‘gaan ervan uit
dat een op silicium gebaseerde celstructuur bij de mens niet mogelijk

is, omdat ze denken dat de zuurstof die we inademen en al het water
in ons lichaam het element silicium onstabiel maken. Chemisch
gezien klopt dat misschien ook wel, en binnen deze derde dimensie
is dat dus ook een natuurwet, maar doordat ik zowel met mijn
fijnstoffelijke als met mijn grofstoffelijke lichaam met andere
dimensies ben verbonden, is mijn celstructuur niet aan de derde
dimensie aangepast, maar aan de natuurwetten die in die andere
dimensies gelden. Dit betekent dat mensen met een hoge trilling niet
gebonden hoeven te zijn aan de wetten van de derde dimensie.’
Dat was duidelijke taal, en ik zie geen enkele reden om te twijfelen
aan wat ze zegt. Integendeel, ik wil juist graag weten of er bij
mensen met een hogere trilling en een verruimd bewustzijn nog
meer anders werkt dan bij ‘normale’ mensen. Een uit silicium
opgebouwde celstructuur die een betere geleiding heeft dan
celmateriaal dat uit koolstofverbindingen bestaat, zal echt niet de
enige bijzonderheid zijn. Christina zegt dat haar cellen niet alleen
een andere structuur hebben, maar dat er in haar celkernen ook een
ander soort DNA zit.
Binnen het genetische onderzoek kent men het begrip ‘nietcoderend DNA’. In de spreektaal noemen we dat ook wel ‘junk-DNA’.
Daarmee wordt bedoeld dat een groot deel van het menselijke DNA
nog niet door wetenschappers is gedecodeerd, en daardoor weten
we niet wat de functie van dit DNA is. Onderzoekers zijn het er nog
niet over eens hoeveel procent van het menselijke DNA junk-DNA is,
en ook niet over de vraag of dit niet-coderende DNA wel een
genetische functie heeft. Uit Christina’s uitleg hierover begrijp ik dat
mensen met een hogere bewustzijnsfrequentie een groter deel van
hun DNA kunnen gebruiken dan over het algemeen voor mogelijk
wordt gehouden. Daardoor kunnen ze meer hersengebieden en
hersenfuncties activeren.
Christina bevestigt dat er tegenwoordig veel kinderen met een
nieuwe celstructuur en DNA met twaalf strengen worden geboren.
Volgens haar komt dit twaalfstrengige DNA overeen met het
oorspronkelijke scheppingsplan, toen het DNA van de mens nog niet
was teruggebracht tot de huidige twee strengen (ook wel ‘dubbele
helix’ genoemd). Ze meent dat de mens nu ook op dit vlak zijn
oorspronkelijke heelheid mag terugvinden.

Ze zegt: ‘Als het twaalfstrengige DNA is geactiveerd, worden er
meerdere gaven tegelijk geactiveerd, net als bij de mens die ooit in
het paradijs, in de vijfde dichtheid, is geschapen. Deze mens leefde
met behulp van al zijn fijnstoffelijke gaven in harmonie met de
natuur. Hij is de natuurlijke, complete mens.’
Christina heeft er al vaker op gewezen dat de Aarde haar
energetische frequentie in deze fase van haar geschiedenis
geleidelijk verhoogt, en dat de aardse sfeer daardoor overgaat van
de derde naar de vijfde dimensie. Deze transformatie naar een
minder dichte toestand heeft kennelijk niet alleen een uitwerking op
de algemene ruimtetijdstructuur van de Aarde, maar op individueel
niveau ook op de genetische codering van de mens.
Dit fascineert mij enorm. Als mijn dochter op deze manier dingen
uitlegt, wordt mijn traditionele begrip van de wereld elke keer weer
flink op de proef gesteld, en word ik enorm uitgedaagd om verder te
kijken dan wat ik kan bevatten. En hoewel dit me heel wat
hoofdbrekens bezorgt, vind ik het ook heel spannend en wil ik mijn
horizon steeds verder verbreden.
Ik voel wel dat alles op de een of andere manier met elkaar is
verbonden, maar het lukt me nog niet om het grotere geheel
helemaal te overzien.
Ik vraag Christina of ze nog wat meer over de mechanismen in
haar lichaam wil vertellen. Ze maakt opnieuw duidelijk dat er op dit
moment al veel kinderen en jongeren zijn die fijnstoffelijke gaven
hebben. Ze is al meerdere kinderen met dat soort gaven
tegengekomen, maar dat klasgenootje is tot nu toe de enige die haar
celstructuur kan zien. Christina weet ook zeker dat de pijnappelklier
(epifyse) in haar hersenen niet ongeveer even groot is als een erwt,
maar dat hij een diameter heeft van drie centimeter. Haar
pijnappelklier functioneert als een soort ‘kwantumcomputer’,
waardoor ze alle indrukken van haar multidimensionale zintuigen
goed kan verwerken. Ze zegt ook dat er kristallen in haar
pijnappelklier zitten.
Christina voegt hieraan toe: ‘Als we als kind het potentieel van
onze geestelijke gaven niet benutten, wordt de pijnappelklier in onze
kindertijd automatisch kleiner. Deze klier krimpt dan tot de grootte
van een erwt, en zijn functie wordt beperkt tot wat binnen de

reguliere geneeskunde bekend is. Als kinderen worden
aangemoedigd om hun geestelijke gaven te gebruiken, kan dat in de
toekomst veranderen.’
Christina legt verder uit dat het DNA vanuit spiritueel oogpunt
meer is dan een willekeurige keten van moleculen waarvan de mens
slechts een klein percentage actief benut.
Het spiraalvormige DNA heeft volgens haar een goddelijke
uitdrukkingsvorm die in het hele universum aanwezig is.
Een voorbeeld hiervan is de spiraalvorm van sterrenstelsels.
Ik vraag Christina of ze me nog meer over dit spannende
onderwerp wil vertellen. We hebben heel veel gesprekken over
multidimensionaal-wetenschappelijke onderwerpen, maar bespreken
ook historische en psychologische zaken. In de volgende
hoofdstukken staan Christina’s uiteenzettingen uit 2015 op
onderwerp gerangschikt. Hier en daar heb ik de informatie
aangevuld met nieuwe inzichten uit 2016, 2017 en 2018.

3
Een kwantumsprong van de
mensheid
Tijdens een van onze vele gesprekken legt Christina nog eens uit
dat de mensheid op dit moment midden in een historisch
transformatieproces zit, een kwantumsprong in de geschiedenis van
de mensheid. Dat is dan ook de reden waarom er al jarenlang
hoogtrillende zielen als mens op Aarde incarneren.
Ze zegt: ‘De afgelopen eeuwen werden gekenmerkt door een
sterke, dominante, mannelijke energie. Dat zie je terug in de
materiële, technische vooruitgang en de talloze revolutionaire
uitvindingen, maar ook in het ontstaan van verschillende
destructieve machtssystemen, die veel leed en ellende op de Aarde
hebben veroorzaakt. Je zou kunnen zeggen dat de mensheid nog
nooit zo ontwikkeld is geweest als nu, maar tegelijkertijd staan we
ook dichter bij onze zelfvernietiging als ooit tevoren.
In deze fase is het heel belangrijk dat de mensen wordt verteld dat
er op dit moment een evenwicht tussen de vrouwelijke en mannelijke
energie wordt gecreëerd. Daardoor is het nu niet zo noodzakelijk om
ons op materieel-technisch gebied verder te ontwikkelen,
belangrijker is dat ieder mens wordt opgeroepen om zich met het
oog op de komende energetische transformatie vooral geestelijk
verder te ontwikkelen. De trillingsfrequentie wordt op deze planeet
steeds hoger.
Dat voel ik heel duidelijk. Dankzij dit hogere collectieve
energieniveau hebben alle mensen de kans om hun bewustzijn te
verruimen, waardoor ze ook hun manier van denken en doen zullen
veranderen. Ze zullen steeds meer ontwaken uit hun illusie en zich
bewust worden van de destructieve aspecten van de tijd waarin we
nu leven. Als het ze lukt om meer naar binnen te kijken, om oude
denk- en gedragspatronen bewust los te laten en om andere

mensen, de gehele schepping en de gebeurtenissen die hun te
wachten staan met zo veel mogelijk liefde tegemoet te treden,
kunnen ze een volledig nieuw geestelijk potentieel verwezenlijken.
Het bewustzijn van mensen is vooral aangetast en onzuiver
doordat het vastzit in het verleden, vooral in negatieve
herinneringen. Dit weerhoudt hen ervan om hun idealen te
manifesteren. Maar met een ontwaakt bewustzijn kunnen ze wel
duizenden idealen en ideeën verwezenlijken.’
Ik ken de verbanden die Christina hier beschrijft uit de psychologie
en holistische geneeskunde. Als je volledig naar buiten bent gericht
en daarmee de innerlijke impulsen van je ziel onderdrukt, ontstaan
er weerstand, blokkades en angsten in je. Het vergt heel veel
energie om dan toch nog goed te blijven functioneren. Je hele
systeem raakt erdoor uit evenwicht, en daar kun je dan weer
geestelijk of lichamelijk ziek van worden. Deze negatieve spiraal van
zelfsabotage kan worden doorbroken als je meer ruimte geeft aan je
innerlijke stem, je ego ontmaskert, meer helderheid in je leven
creëert en vastgeroeste denk- en gedragspatronen loslaat. Zo kom
je stap voor stap dichter bij jezelf en herstel je je innerlijke balans.
Dan kun je weer in overeenstemming met je bestemming leven en in
de maatschappij de rol vervullen die je voorafgaand aan deze
incarnatie hebt gekozen. Zo creëer je innerlijke vrede en rust, en het
vertrouwen dat het goede en het positieve ons op een constructieve
manier verder helpen op onze lange weg door onze incarnaties, en
dat we daarbij voortdurend liefdevol vanuit de spirituele wereld
worden begeleid en ondersteund.
‘De nieuwe fase,’ gaat Christina verder, ‘is al begonnen. Het wordt
dus tijd dat de mensen weer in vrijheid gaan leven en zich niet laten
beperken door patronen en overtuigingen uit het verleden. Het wordt
tijd dat de mensen hun illusies en valse voorstellingen loslaten, en
niet meer het gevoel hebben dat ze slechts marionetten zijn. In de
nieuwe tijd verdwijnt alles wat “dicht” is en een lage trilling heeft
steeds meer, terwijl alles wat een hoge trilling heeft juist toeneemt.
Deze hogere trilling gaat gepaard met een kracht die echt uit het hart
komt, en met wijsheid en vrede. Iedereen kan dit proces vanuit
hartelijkheid, in volle eerlijkheid en vooral met onvoorwaardelijke

liefde ondersteunen. Dan bevorderen we het licht in de wereld en
verhogen we niet alleen onze eigen trilling, maar ook die van de rest
van de wereld.
Ieder mens is een goddelijk licht. De meeste mensen zijn dat
echter vergeten of, beter gezegd, het is hun nooit verteld. Daardoor
wordt het licht bij veel mensen nog overschaduwd door
onwetendheid en negativiteit. Ze zijn niet verbonden met het grotere
geheel. Maar toch is het licht in ons aanwezig, ook bij de
laaghartigste zware crimineel. Ieder mens heeft een innerlijke
toegang tot zichzelf, en om die te kunnen openen heb je geen geld
of uiterlijke macht nodig, alleen maar je vrije wil. Alleen dat aspect is
al goddelijk.
De nieuwe kosmische energie die zich op dit moment op Aarde
manifesteert, geeft ieder mens de kans om zijn frequentie te
verhogen en zijn bewustzijn te verruimen. Als je ervoor kiest om
deze kans te benutten, zie je hoe je de lichtvolle weg kunt inslaan en
merk je dat het destructieve niet meer in je kan resoneren. Dan
herinner je je weer dat je een goddelijk schepsel bent en dat je alles
wat je echt nodig hebt al in je draagt en er zelf toegang toe kunt
krijgen.’
Ik luister gefascineerd naar mijn dochter. Als ze over dit soort
dingen vertelt, lijkt alles zo eenvoudig en duidelijk. Er zit geen
greintje twijfel of onzekerheid in haar uitleg, en ik denk bij mezelf:
wat is het toch een voorrecht om dingen te mogen leren van iemand
die zoveel helderheid en zekerheid uitstraalt!
Als Christina eenmaal op gang komt en over een bepaald
onderwerp uitweidt, is ze nauwelijks meer te stoppen en verweeft ze
allerlei andere aspecten in haar beschouwingen. Want volgens haar
complexe waarneming is alles met elkaar verbonden, dus het
grofstoffelijke en het fijnstoffelijke, het driedimensionale en het
multidimensionale, en het natuurwetenschappelijke en het
filosofische.
Ze vervolgt haar uitleg: ‘Op genetisch vlak heeft de hogere energie
tot gevolg dat de oorspronkelijke DNA-codering van de mens weer
wordt geactiveerd. Het huidige tweestrengige DNA wordt weer tot
het oorspronkelijke twaalfstrengige DNA hersteld. Dat betekent dat
de mens zijn oorspronkelijke heelheid weer terugvindt, zoals die ooit

voorzien was en in de paradijselijke oertoestand nog bestond.
Daardoor bereikt de mens een hoger bewustzijn en ontwikkelt hij
nieuwe vaardigheden. Ook zal hij het destructieve materialisme
achter zich laten en vervangen door liefde, wijsheid en vrede.
Mama, de mensheid zit midden in een enorme evolutiesprong,
een kwantumsprong in haar geschiedenis. Maar op dit moment
wordt die nog uit alle macht door de duistere machten onderdrukt.
Het lot van de mensheid wordt echter niet bepaald door de duistere
machten, maar door de vrije wil van ieder individu. Hoe meer
mensen voor de weg van het licht kiezen, hoe sneller de
kwantumsprong zal worden gemaakt. Maar we moeten er wel
rekening mee houden dat het voor sommige zielen niet in hun
zielsplan staat dat ze deze stappen in hun huidige leven zetten. Er
zullen dus ook mensen zijn die aan hun materialistische wereldbeeld
vast blijven houden en voordat ze doodgaan geen
bewustzijnstransformatie hebben doorgemaakt.’
Wat Christina zei over het herstel van het DNA vind ik erg
interessant. Ik vraag haar op welk moment in de geschiedenis van
de mensheid het oorspronkelijke twaalfstrengige DNA is gemuteerd
tot het huidige tweestrengige DNA. Als antwoord op mijn vraag
verwijst ze naar het verhaal over de bouw van de gigantische toren
in de Mesopotamische metropool Babylon. Volgens de overlevering
van het eerste Bijbelboek van Mozes riep het volk van Babylon met
dit plan de toorn van God over zich af en werd het met de
zogenaamde Babylonische spraakverwarring gestraft. Christina ziet
het een beetje anders. Volgens haar was de mens toen nog zeer
intelligent en beschikte hij over een volledig actief twaalfstrengig
DNA. Dit oorspronkelijke DNA werd teruggebracht tot twee strengen,
waardoor de mens een groot aantal vaardigheden verloor,
waaronder telepathie. Later werd dit met het woord
‘spraakverwarring’ beschreven. Christina benadrukt echter stellig dat
het niet God was die de mens op deze manier heeft ‘gestraft’, maar
dat er sprake was van een manipulatieve inmenging van een
destructieve buitenaardse duistere macht.
De scheppingskracht van God zou nooit tot zo’n daad leiden, en
ook geen enkel ander hoger wezen dat aan de zijde van het licht en
het goddelijke staat, zou zoiets doen.

Ze zegt: ‘Doordat de mensen in die tijd niet meer over de volledige
functie van hun DNA beschikten, zijn ze ook veel geestelijke gaven
kwijtgeraakt, zoals hun heldere intelligentie en de universele taal van
de telepathie. Zonder deze telepathische gaven moesten ze leren
om op een andere manier met elkaar te communiceren. Bovendien
werden de mensen in verschillende richtingen uit elkaar gedreven.
Door deze twee oorzaken ontstonden er verschillende talen, en door
die verschillende talen ontstond er ook een groeiende kloof tussen
de verschillende gebieden en volkeren. Zo zijn in de loop der tijd
landen, grenzen en kort daarna ook oorlogen ontstaan.’
Dan maakt ze weer een sprongetje naar de huidige tijd: ‘Zoals ik al
eerder heb gezegd, leven we nu in een tijd waarin een energie met
een hoge trilling overal steeds sterker wordt. Natuurlijk kan de
collectieve trilling in het ene gebied sterk verschillen van de
collectieve trilling in een ander gebied. In gebieden waar oorlog
wordt gevoerd en veel geweld en vernietiging heersen, is de trilling
duidelijk lager dan in gebieden waar veel mensen al een bepaalde
bewustzijnsfrequentie hebben bereikt. Maar al met al is er wereldwijd
een stijgende lijn te zien. Het is slechts een kwestie van tijd tot de
duistere machten met hun lage trilling de planeet moeten verlaten,
want ze kunnen op de nieuwe hogere trilling gewoon niet meer
bestaan. Mama, we zitten als mensheid al jarenlang midden in een
evolutiesprong! Is dat niet fantastisch?’ Ja, dat is inderdaad
fantastisch. Opnieuw word ik diep geraakt door wat Christina
allemaal vertelt. En ook al kost het me veel energie om alles wat ze
zegt te kunnen volgen, en vind ik het een steeds grotere uitdaging
om de wereld waarin we leven te begrijpen, toch ervaar ik het als
een enorm voorrecht dat ik dankzij haar mijn horizon steeds verder
mag verbreden en dat ik van zo dichtbij mag meemaken wat er in de
mensen van de nieuwe tijd omgaat en waar zij zich mee
bezighouden.

4
Een korte geschiedenis van de
mensen van de nieuwe tijd
Een paar weken geleden heeft Christina het al eens over het
onderwerp ‘mensen van de nieuwe tijd’ gehad (zie deel 1, hoofdstuk
15). In de gesprekken die ik daarna met haar heb gehad vertelt ze er
meer over.
Ik wil graag precies van haar weten wat er nu zo anders is aan de
kinderen die rond de millenniumwisseling zijn geboren in vergelijking
met de mensen die bijvoorbeeld veertig of vijftig jaar eerder zijn
geboren. Ik wijs haar erop dat er immers duizenden jaren van
evolutie nodig waren om de mens te vormen tot wat hij nu is. Hoe
kan het dan dat de mensheid nu binnen een paar jaar zo’n enorme
verandering en ontwikkeling doormaakt?
Christina antwoordt met een rustige, heldere stem: ‘Weet je,
mama, de meeste mensen die nu leven, denken dat zij de hoogst
ontwikkelde en intelligentste wezens zijn die ooit in het universum
hebben bestaan. Maar dat is absoluut niet waar. Ik ken veel andere
beschavingen en levensvormen, maar ik ken geen enkele
beschaving waarin de mensen elkaar zo sterk haten en elkaar op
zo’n grote schaal vernietigen als dat in deze tijd op Aarde gebeurt.
Daarom moet de mensheid ontwaken en een broodnodige
evolutiesprong maken om de weg uit deze negativiteit te kunnen
vinden. Hiervoor wordt er van buitenaf al tientallen jaren op allerlei
manieren hulp gestuurd, zodat iedereen zijn bewustzijn kan
veranderen en weer voor het licht kan kiezen. Je zou dit ook de
overgang van het dualiteitstijdperk naar het kristaltijdperk kunnen
noemen, en onvoorwaardelijke liefde is de stille revolutie in deze
overgangstijd. Ieder mens wordt uitgenodigd om deze
onvoorwaardelijke liefde in zichzelf aan te wakkeren en te laten
ontluiken. Dat is in deze tijd de grote taak van de mensheid.

De hulp die de mensheid krijgt aangereikt bestaat onder andere uit
de steeds groter wordende groep zielen met een hoge trilling die als
mens op Aarde incarneren om dit proces van dichtbij actief te
ondersteunen. Daar zitten ook magnifieke zielsenergieën bij, zelfs
oerzielen met een ongekend hoog energieniveau en een enorme
intelligentie. Maar de mensheid is er niet bij gebaat als zulke mensen
als waardevoller werden bestempeld dan andere mensen, want
daarmee werk je het materialistische, scheidende denken alleen
maar in de hand.
Het is wel een feit dat zij met een bovengemiddeld energieniveau
worden geboren. Ze versterken het licht dat al op onze planeet
aanwezig is door de vreedzaamheid die ze uitstralen en uitdragen,
en ook doordat ze geen oordeel over anderen hebben en een
innerlijke helderheid bezitten.’
Christina’s woorden sterken mij in mijn overtuiging dat het vooral
voor de ouders van hoogtrillende kinderen, maar ook voor hun
leerkrachten en voor de politici die in onze maatschappij
verantwoordelijkheid dragen, belangrijk is om te erkennen dat deze
kinderen inderdaad anders zijn en daardoor anders behandeld en
opgevoed moeten worden. Deze kinderen hebben een complex
waarnemingsvermogen en denkvermogen die veel verder reiken dan
de driedimensionale sfeer. Ze hebben geen zogenaamde
levenservaring nodig om te leren hoe onze maatschappij in elkaar
zit, want hun onderscheidingsvermogen is vanaf hun geboorte al
voldoende helder om de weg van het licht te kunnen onderscheiden
van de weg van het onlicht. Bovendien hebben ze via hun intuïtieve
vermogens voortdurend toegang tot de herinneringen en ervaringen
die ze uit andere dimensies hebben meegenomen.
Christina legt uit: ‘Dankzij hun hoge energieniveau beschikken ze
al vanaf hun geboorte over hun multidimensionale geestelijke gaven,
of ze kunnen die gaven later heel gemakkelijk activeren. Deze
kinderen hebben niet veel nodig, alleen begrip, liefde en ruimte voor
hun creativiteit en individuele ontwikkeling. Op deze vlakken kunnen
ouders overigens veel van hun kinderen leren.’
Maar behalve deze hoogtrillende kinderen en jongeren zijn er ook
al best veel volwassenen die verder kijken dan de gangbare
waardesystemen en maatschappelijke structuren. Zij zijn zich

bewust van de verborgen, duistere machtsstructuren die achter de
schermen de touwtjes in handen hebben en vanuit hun schuilplaats
opereren. Volgens Christina worden de mensen die het bestaande
systeem doorzien uitgenodigd om dat systeem niet met
beschuldigingen, veroordelingen of geweld te benaderen, maar met
liefde. Want als woede en wraakgevoelens de overhand krijgen,
wordt het slachtofferbewustzijn versterkt, waardoor je energetisch
geblokkeerd raakt en deel blijft uitmaken van het systeem.
Bovendien houd je het systeem dan met je energie in stand. Deze
kritische, zelfdenkende mensen moeten uit hun passieve
slachtofferrol stappen en erkennen dat ze goddelijke wezens zijn.
Dan kunnen ze zich pas echt op een constructieve manier inzetten
en andere mensen bewust maken van de grotere verbanden.
Christina gaat verder met haar uitleg: ‘De eerste mensen van de
nieuwe tijd zijn rond 1960 geboren. Ze worden soms ook
“indigokinderen” genoemd omdat hun aura vaak indigo van kleur is.
Zij hadden toen al een hogere kennis over de waarheid, maar door
hun rebelse aard vonden ze het heel moeilijk om zich aan te passen
aan de heersende systemen op het gebied van opvoeding, school,
religie en dergelijke.
Deze pionierszielen hebben de basis gelegd voor de grote
maatschappelijke veranderingen die gaan komen. Als eerste
afgezanten van de evolutionaire omwenteling van de mensheid
droegen ze echter vaak nog een zwaar karma uit vorige levens met
zich mee. Dat wil zeggen dat ze na hun geboorte vaak zware
levensomstandigheden hadden en dat ze nauwelijks begrip of
ondersteuning voor hun talenten kregen. Daardoor had een groot
deel van hen de indruk dat ze er met hun zienswijze alleen voor
stonden, en ze voelden zich na verloop van tijd van anderen
afgescheiden en verdrietig. Bovendien hadden ze het gevoel dat ze
niet op deze planeet thuishoorden.’

De eerste golf
Door wat Christina me allemaal heeft verteld, ben ik gaan nadenken
over de vraag wat deze pioniersgeneratie van mensen die nu veertig

tot zestig jaar oud zijn binnen de westerse cultuur allemaal teweeg
heeft gebracht. Ze hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat mensen
weer anders naar hun lichaam en de natuur zijn gaan kijken. Dat zie
je onder andere terug in de holistische benadering van voeding en
geneeskunde. Ze hebben ook het onderzoek naar en de
ontwikkeling van alternatieve energievormen een impuls gegeven,
en zich wereldwijd ingezet voor de bescherming van dieren en het
behoud van allerlei planten- en diersoorten.
Ze hebben een wereldwijde ecologische beweging en
vredesbeweging op gang gebracht, en ze zijn begonnen met het in
de praktijk brengen van sociologische utopieën en alternatieve
samenlevingsmodellen voor de mens. Ze hebben ook de ogen van
het Westen geopend voor filosofieën en kennis uit het Verre Oosten,
en dus ook voor de geneeswijzen, yogatechnieken en
meditatievormen die al duizenden jaren zijn doorgegeven. Ten slotte
heeft deze generatie zich enorm ingespannen om de dominantie van
de mannelijke energie te verdringen en om het herstel van de balans
tussen de mannelijke en vrouwelijke energie voor te bereiden.
Al deze dingen vormen de eerste, voorbereidende fase van een
nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid.
Het waren belangrijke eerste stappen in de juiste richting die de
mensheid voorbereidden op de bevrijding uit de onderdrukking van
het onlicht.
Maar zoals je zou verwachten, voelden de manipulatieve
machthebbers van het heersende systeem zich door deze nieuwe
generatie van dwarsdenkende en vredelievende mensen bedreigd
en ze deden hun uiterste best om hen tegen te werken. Enerzijds
werd de opstand van de jongere generatie tegen de gevestigde orde
bewust ontwricht door de verspreiding van drugs, waardoor een hele
generatie potentiële rebellen en hervormers blijvend werd verzwakt
en lamgelegd. Anderzijds werd in deze periode op ongekende
schaal de ontwikkeling van technologieën gestimuleerd, waardoor
het mogelijk werd om de hele bevolking onder controle te houden.
Met behulp van de opkomende massamedia werden bovendien in
de loop van enkele tientallen jaren angst, schrik en verdeeldheid
onder de mensen gezaaid, en werden ze aangezet tot vijanddenken,
verdeeldheid, haat, geweld en terreur.

Daardoor ontstonden er nog meer conflicten in de maatschappij
en binnen gezinnen. Dit bleek onder andere uit het aantal mensen
dat uit elkaar ging of scheidde. Sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw is dit aantal flink gestegen (van tien procent naar veertig tot
vijftig procent). Christina voegt hieraan toe dat dit ook kwam doordat
de trillingsfrequentie van de mensen niet in gelijke mate veranderde.
Als slechts één partner binnen een relatie besluit om aan zijn
innerlijke ontwikkeling te werken, terwijl de ander zijn oude patronen
en overtuigingen niet wil of kan loslaten, ontstaat er een steeds
groter verschil tussen de frequenties van beide partners. Daardoor
wordt het steeds moeilijker om in harmonie met elkaar samen te
leven.
Op een gegeven moment is dat gewoon niet meer mogelijk. Na
verloop van tijd kunnen twee mensen van wie de één een lage en de
ander een hoge trilling heeft, geen positieve relatie meer met elkaar
hebben, want het spirituele doel van een relatie is dat je eikaars
innerlijke ontwikkeling op basis van gelijkheid ondersteunt.
Christina benadrukt echter dat de mensheid op dit moment
spiritueel gezien verder ontwikkeld en vreedzamer is dan vijftig jaar
geleden, en dat dit te danken is aan het waardevolle voorbereidende
werk van de pionierszielen. In principe is er maar een handjevol
wezens met een zeer lage trilling maar ook vrij veel macht dat het
destructieve systeem in stand wil houden. Maar dit systeem wordt
ook nog steeds gedragen en voortdurend van energie voorzien door
een slapende meerderheid die de misleiding nog niet doorziet en
daardoor onbewust de ineenstorting van het onlichte systeem en de
opbouw van een nieuw, lichtvol systeem belemmert. Om ons gerust
te stellen zegt Christina er wel bij dat de stijgende trilling op Aarde,
en daarmee de overgang van het onlicht naar het licht, op
middellange termijn niet meer tegen te houden is. Daarom zijn al die
zielen met een hoge trilling, de mensen van de nieuwe tijd, juist nu
hier.
‘Wisten de mensen maar,’ voegt Christina toe, ‘dat de grote crises
en drama’s op deze planeet door een handjevol machtige mensen
worden gecreëerd en opgezet, en dat ze zonder het te beseffen
vrijwillig in een systeem van afhankelijkheid en manipulatie leven.
Dan zouden ze om zichzelf lachen.’

De tweede golf
Na de pioniersgeneratie van de indigokinderen, die in de jaren zestig
en zeventig werden geboren, kwam de golf van de zogenaamde
kristalkinderen. Zij heten zo omdat veel mensen binnen deze
generatie al een nieuwe, kristallijnen celstructuur hebben. Terwijl de
‘indigogeneratie’ zich door middel van radicale protest-, vrouwen- en
burgerrechtenbewegingen,
vredesmarsen
en
antikernenergiedemonstraties afwendde van de gevestigde politieke
systemen en destructieve machtsstructuren, was het aan de
‘kristalgeneratie’ om zich geleidelijk af te keren van de gevestigde
kerkelijke instellingen en de voornamelijk mannelijke vormen van
religie en spiritualiteit.
De meeste kristalkinderen van deze tweede fase zijn in de jaren
tachtig geboren, sommigen van hen zelfs al eerder, en ook zij zijn
vaak ervaren zielen uit hogere dimensies die hiernaartoe zijn
gekomen om de evolutiesprong van de mensheid te ondersteunen
en te bevorderen. Opvallend aan deze nieuwe generatie is dat ze
minder angst kent en bereid is het oude los te laten en zich voor het
nieuwe open te stellen.
Ze zijn energetisch verder ontwikkeld, zeer liefdevol en sterk op
harmonie gericht. En door hun trillingsfrequentie - die je ook
‘kristalbewustzijn’ zou kunnen noemen - kunnen ze heel slecht tegen
negatieve energie in hun omgeving. Ze houden totaal niet van druk,
stress en hectiek en hebben een sterke innerlijke afkeer van
destructieve ideeën, in welke vorm dan ook.
Een van de verdiensten van deze tweede golf is dat spiritualiteit in
onze westerse maatschappijen gemeengoed is geworden en dat
bepaalde kwesties en kennis die in voorgaande eeuwen uitsluitend
binnen grote kringen en geheime genootschappen werden
besproken en doorgegeven, tegenwoordig voor veel meer mensen
toegankelijk zijn. Een ander kenmerk van deze generatie is dat ze er
niet voor terugdeinsde om traditionele geloofsvormen en religieuze
dogma’s in twijfel te trekken. Hierdoor is er een nieuwe vorm van
holistische spiritualiteit ontstaan, die niet wordt gekenmerkt door

begrenzing en vijanddenken, maar door verzoening en
verbroedering. Kristalmensen zoeken naar een multidimensionaal
wereld- en mensbeeld en naar een weg die alle mensen innerlijk met
elkaar verbindt. Daarnaast hebben ze een nieuw begrip van zichzelf
en van hun rol binnen het grotere geheel. Het is echter wel belangrijk
dat ze zichzelf niet verliezen in schijnwerelden en pseudospirituele
denkbeelden die nog steeds op de patronen van de heersende
systemen zijn gebaseerd. Ook voor deze tweede generatie
pionierszielen geldt dat ze vaak in moeilijke omstandigheden zijn
geboren en zowel met innerlijke als met uiterlijke weerstand te
maken krijgen.
Tijdens een voordracht in december 2017 spreekt Christina op
ontroerende wijze over de pioniersgeneraties van de eerste en
tweede golf. Ze uit haar dankbaarheid met de volgende woorden: ‘Er
zijn nu al veel volwassenen die volgens de nieuwe tijd leven. Als we
hier serieus naar kijken en de verschillen tussen mensen even naast
ons neerleggen, kunnen we zeggen dat iedereen die zich op het
spirituele pad bevindt al een mens van de nieuwe tijd is. Zo
eenvoudig is het. Als de volwassenen die nu leven geen pioniersrol
op het spirituele pad hadden vervuld, zouden we nu niet zijn waar
we zijn. En inderdaad, de nieuwe kinderen die nu komen, hebben
een hogere trilling dan hun ouders. Maar je trilling wordt ook hoger
door dankbaarheid.
Om die reden is het belangrijk dat we de pioniers dankbaar zijn,
want zonder hen had ik hier nu niet kunnen spreken. Zonder hen
zouden we hier als groep waarschijnlijk niet eens bij elkaar kunnen
zijn, want dan was er niet zo’n openheid geweest. Daarom moeten
we de mensen die dit voorbereidende werk in het verleden hebben
gedaan van harte bedanken.
Ik bedank alle pioniers die ergens op deze wereld leven.
Zonder hun pionierswerk hadden kinderen zoals ik niet eens
hiernaartoe kunnen komen. Dat is een geweldig geschenk,
misschien nog wel groter dan de komst van de nieuwe kinderen.’

De derde golf

De eerste en tweede golf van pioniers wordt ongeveer vanaf het jaar
2000 gevolgd door een derde fase met de zogenaamde
regenboogkinderen. Zij heten zo omdat ze vaak een
regenboogkleurige aura hebben. In deze nieuwe generatie
hoogtrillende zielen zitten kinderen die in onze tijd de werkelijke
vrede komen brengen. Zij zullen in hun leven afmaken waarmee de
pioniers zijn begonnen.
Deze nieuwe kinderen hebben een nog hogere trilling en zijn niet
geïnteresseerd in dwangmatige machtssystemen, uiterlijk en
materieel succes, en ook niet in holle sociale erkenning. De
verouderde schoolsystemen, de driedimensionale wetenschappen,
de manipulatieve technologieën, de patriarchale geloofssystemen en
de
destructieve
uitwassen
van
onze
cultuur
en
consumptiemaatschappij boeien hen allemaal niet, maar ze
reageren er ook niet op met woede, afwijzing of veroordeling.
Ze leven vanuit een harmonieus wij-bewustzijn, ze kennen de
universele wetten en spelregels, en daarom zullen ze andere wegen
inslaan. Als gemachtigde dragers van het visioen over het goede
zullen zij in de toekomst een samenleving creëren die wordt
gekenmerkt door respect, harmonie en vrede.
Deze zielen zijn zich volledig bewust van de turbulente tijd waarin
ze zijn geboren, want ze hebben zich vrijwillig voor deze missie op
Aarde aangemeld en bewust voor hun incarnatie gekozen. Ze zijn
erop voorbereid dat ze met enorme uitdagingen geconfronteerd
zullen worden, want de laatst overgebleven heersers van het onlicht
zullen hun macht niet zonder slag of stoot uit handen geven.
In dit verband onthult Christina iets over haar eigen afkomst: ‘De
sfeer waar ik vandaan kom, bevindt zich niet in de buurt van de
Aarde, maar is een hogere, zeer lichtvolle sfeer. Oorspronkelijk
komen we echter allemaal van dezelfde plek vandaan, want we
komen allemaal voort uit dezelfde goddelijke bron. Het enige wat ons
van elkaar onderscheidt, is dat we in verschillende leerprocessen
zitten en dat de een meer incarnaties heeft gehad dan de ander, of
beter gezegd, meer stations heeft bezocht binnen de
multidimensionale schepping. Daardoor hebben we op verschillende
niveaus ervaringen opgedaan en is de ene ziel verder ontwikkeld
dan de andere. Om mezelf als voorbeeld nemen: ik kan met mijn

frequentie alleen maar in een driedimensionaal materieel lichaam
leven als ik tegelijkertijd met mijn geest in de hogere sferen
verankerd blijf.’
Glimlachend voegt ze hieraan toe: ‘Hier in de lagere dimensies,
dus tot en met de vierde dichtheid, ben ik het zwakst verankerd.
Maar als je als mens op Aarde bent geïncarneerd, is het verstandig
om je goed te aarden, zodat je stevig in deze derde dichtheid
verankerd bent, want dan kun je je taken hier op Aarde beter
vervullen. Ook ik moest me eerst aarden, en de andere kinderen uit
de nieuwe tijd staan ook voor die uitdaging. Maar ik ben door mijn
bewustzijn ook nog in talloze andere dimensies verankerd en
daardoor ook voortdurend in andere, niet-aardse sferen aanwezig.’
Wat ze als laatste zei, is nieuw voor mij als haar moeder.
Ik vind het ook verbazingwekkend en een beetje verwarrend. Om
het voor mij wat begrijpelijker te maken vertelt Christina dat ze in
deze hogere sferen regelmatig mensen tegenkomt die ik uit onze
derde dimensie ken. Want mensen met een verruimd bewustzijn zijn
net als Christina in staat om naar andere kosmische sferen te reizen,
dus komt Christina ze daar soms tegen, de ene keer doelbewust, de
andere keer toevallig.
Omdat Christina ’s nachts meestal maar een paar uur slaapt, heeft
ze veel tijd om buitenlichamelijke reizen naar andere sferen te
maken. Ik vraag haar hoe het kan dat ze minder slaap nodig heeft
dan de meeste andere mensen.
Ze antwoordt dat dit waarschijnlijk komt doordat ze zich nooit
ergens zorgen over maakt en daardoor niet onnodig waardevolle
levensenergie verbruikt.
Ze zegt: ‘Veel mensen maken zich de hele tijd ergens zorgen over.
Hun gedachten bestaan misschien wel voor negentig procent uit
verdriet, bezorgdheid en angst. Dat is voor mij onvoorstelbaar. Besef
je wel, mama, hoeveel energie ze daarmee onnodig verspillen?’
Daarmee bevestigt ze wat we ook uit psychologisch onderzoek
weten. Onbewuste of onderdrukte negatieve gevoelens en emoties,
sluimerende angsten en onverwerkte trauma’s verslinden enorm
veel energie. Men schat in dat problemen die we ervaren slechts
voor tien procent door het oorspronkelijke incident worden
veroorzaakt, en dat tot wel negentig procent van onze levenskracht

wordt verspild doordat we er niet op een constructieve en
doelgerichte manier mee omgaan.
Vervolgens praten we verder over de verschillende generaties van
mensen van de nieuwe tijd. Samenvattend legt Christina uit: ‘Zoals ik
al eerder heb gezegd, hadden en hebben veel van deze
hoogtrillende
zielen
na
hun
geboorte
zeer
zware
levensomstandigheden en moeten ze vaak keihard knokken om het
hoofd boven water te kunnen houden. Toch zijn ze allemaal vrijwillig
hier, ook al vergeten sommigen van hen dat door alles wat ze in de
loop der tijd meemaken. Zoals je weet, mama, vond ik het in de
eerste jaren ook heel moeilijk om te wennen aan mijn fysieke
lichaam en aan de omstandigheden in deze derde dimensie.
Voeding vond ik het lastigst. Aangezien je je in de hogere dimensies
met licht voedt, kon ik meer dan zes jaar lang geen vast voedsel
eten. Een andere uitdaging had te maken met mijn vorige incarnatie
op Aarde. Mijn ziel zat als het ware voor een deel nog in dat vorige
leven, dat pas zeer kort voor mijn huidige incarnatie eindigde.’
Zoals je zult begrijpen wil ik graag meer weten over deze laatste
opmerking, en Christina belooft dat ze in een van onze volgende
gesprekken meer zal vertellen over haar vorige incarnaties op
Aarde.
Maar eerst denk ik weer terug aan haar vroege kindertijd en aan
alle enorme fysieke problemen waarmee ze toen kampte. Jarenlang
had Christina uitgebreide zorg nodig en moest ze kunstmatig worden
gevoed via een PEG-sonde die operatief in haar buikwand was
ingebracht. Als klein kind had ze ook enorm veel moeite met het
element water, en een frisse duik is voor haar nog steeds best wel
een uitdaging. Volgens haar kwam dit onder andere doordat haar
manier van waarnemen sterk verandert als ze onder water is. Warm
water vindt ze al een stuk beter dan koud water en in zoutbaden zie
je haar soms zelfs als een vis rondzwemmen.
Voertuigen met wielen vindt ze ook lastig. Sinds haar tiende voelt
ze zich vrij zeker op een step, maar op de fiets is ze veel te onzeker,
dus daar hoef je niet eens over te beginnen. Hier in de Zwitserse
berggebieden is skiën natuurlijk belangrijk, dus heeft Christina zich
er al een paar keer aan gewaagd. Met ski’s kan ze heel aardig uit de

voeten en ze valt zelden, maar ze glijdt wel heel langzaam op haar
latten.
En als ze iets met de handen moet doen, ziet dat er vaak wat
onbeholpen uit, vooral als ze met gereedschap of textiel werkt. En
ook koken vindt ze een flinke uitdaging. Christina maakt hier
overigens allemaal geen probleem van, want voor haar is het
volstrekt duidelijk dat ze toch nooit een ambachtelijk beroep zal
uitoefenen. Het schrijven met de hand en vooral het gebruik van een
computertoetsenbord beheerst dit meisje echter uitstekend. Als het
moet, kan ze daar zelfs heel snel mee werken.
Ze benadrukt overigens dat haar onhandigheid een specifieke
eigenschap van haar is en geen algemeen kenmerk van mensen
met een hoge trilling. Ieder mens van de nieuwe tijd heeft een
persoonlijk zielsplan, een vooraf uitgestippeld zielspad en een
persoonlijke bestemming waarvoor hij de benodigde talenten en
vaardigheden heeft gekregen.
Ze benadrukt ook dat we niet op een oppervlakkige manier naar
de kinderen van de nieuwe tijd moeten kijken en ze dus niet moeten
bestempelen als luilakken of egoïsten die niet in de maatschappij
passen omdat ze zich niet willen aanpassen aan de huidige
schoolsystemen, economie, politiek en religie. Natuurlijk zijn er
mensen bij die te lui zijn of te veel met zichzelf bezig zijn, maar over
het algemeen gaat het hier om een nieuwe generatie kinderen en
jongeren met een diepgaand inzicht en een verruimd bewustzijn die
zich niet laten leiden door de denkpatronen van hun ouders en
grootouders. Ze gebruiken niet alleen hun rationele verstand, maar
ook hun intuïtie en empathie. Daarom is er ook een stukje empathie
nodig om deze kinderen te kunnen begrijpen, legt Christina uit.
Veel mensen uit mijn generatie van veertigplussers, en natuurlijk
ook de mensen uit de generaties daarvoor, hebben geleerd te leven
volgens de gangbare overtuigingen binnen de maatschappij, religie
en wetenschap, en ook volgens duidelijk omschreven morele regels
en sociale richtlijnen die we niet in twijfel mogen trekken. We hebben
geleerd dat je door hard te werken, gehoorzaamheid, inzet en
discipline binnen het huidige systeem iets kunt bereiken en op kunt
klimmen. Daarbij werd nauwelijks gekeken naar de persoonlijke
behoeften en de innerlijke ontwikkeling van het individu, maar daar

dachten de meeste mensen niet eens over na, laat staan dat ze zich
bezighielden met een hoger zielsplan en ieders individuele
bestemming. Het handjevol pionierszielen uit deze generatie van de
‘eerste golf’ dat al een voldoende hoog bewustzijn had om deze
kwesties een centrale plek in hun leven te geven, is daar een
uitzondering op.
In de groep mensen van onder de veertig zitten duidelijk meer
bewuste mensen die beseffen dat het niet de zin en het doel van het
leven is om kuddedieren te zijn waarop niets aan te merken valt en
die braaf de voorgekauwde meningen en richtlijnen volgen. Zij
kiezen er niet voor om hun hele leven hard te werken en
gehoorzaam een onmenselijk prestatiesysteem in stand te houden
tot ze van uitputting ziek worden of er dood bij neervallen. Deze
bewuste mensen van de ‘tweede golf’ weten heel goed wat ze wel
en niet willen. Een goede opleiding en een goede baan vinden ze
wel belangrijk, maar niet ten koste van alles. Ze zijn moediger en
meer vastbesloten in hun beslissingen. Ze vertrouwen erop dat hun
persoonlijke potentieel zich zal ontvouwen als ze op hun intuïtie
vertrouwen en hun hart volgen, als ze hun eigen plekje binnen de
maatschappij hebben gevonden en op die manier hun beoogde
bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Ze weten dat dit de
manier is om niet alleen uiterlijk succesvol te zijn, maar ook
vanbinnen voldaan en gelukkig te worden. Met zo’n levensinstelling
bevrijden ze zich van de alledaagse stress en de innerlijke twijfels,
zorgen en angsten en leiden ze zowel mentaal als fysiek een
gezonder leven. En het mooiste van alles is dat ze uit de greep van
de manipulatieve duistere machten blijven doordat ze uit hun
passieve slachtofferrol stappen en de verantwoordelijkheid voor hun
leven in eigen hand nemen. Hoe steviger ze verankerd zijn in hun
zielsplan en individuele bestemming, hoe minder onzeker en
manipuleerbaar ze in hun leven zijn.
Tot slot bevinden zich in de generatie die jonger is dan twintig veel
kinderen en jongeren die nu al anders zijn. Als voorlopers van de
‘derde golf zijn ze nog bewuster en innerlijk nog rijper en hoeven ze
niet jarenlang ‘levenservaring’ op te doen om te weten wat goed en
fout is. Veel kinderen van de nieuwe tijd zijn zich al vanaf hun
geboorte bewust van hun zielsplan en zielspad, en ze zullen

onverstoorbaar hun bestemming vervullen en hun bijdrage leveren
aan de evolutiesprong van de mensheid.
Zoals Christina het zo treffend zei: ‘Deze kinderen hebben niet
veel nodig, alleen begrip, liefde en ruimte voor hun creativiteit en
individuele ontwikkeling.’

5
Christina’s incarnaties
In een van onze gesprekken vertelde Christina dat ze in een eerdere
aardse incarnatie, aan het einde van de negentiende eeuw, voor de
rechten van de mens had gestreden. Tijdens andere gesprekken die
we tussen 2015 en 2017 voerden, kwamen we steeds weer terug op
het onderwerp van eerdere incarnaties. Ik heb de indruk dat hoe
meer ik mijn eigen bewustzijn ontwikkel, hoe meer kennis Christina
met me deelt.
Christina weet dat ze een volwassen ziel is die veel ervaring in de
kosmos heeft opgedaan. Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat ze
dat vooral buiten de driedimensionale sferen heeft gedaan. Dat
betekent dat ze vanuit aards oogpunt nog steeds een jonge ziel is en
nog niet zo vertrouwd is met het leven als mens op Aarde. Helemaal
onervaren is ze echter niet. In de herfst van 2017 zegt ze dat ze zich
op dat moment vijf mensenlevens op deze planeet kan herinneren,
waarvan twee heel lang geleden. Tijdens een van deze twee vroege
incarnaties leefde ze met haar tweelingzus Elena in Atlantis.[4]
Ze is zich ook bewust van drie aardse incarnaties die korter
geleden zijn en die een gerichte voorbereiding waren op de rol die
ze nu als Christina vervult. Wat ze hierover vertelde, raakte me diep
en maakte maar weer eens duidelijk hoezeer alles met elkaar is
verbonden en hoe alles uiteindelijk onvermijdelijk volgens een groots
goddelijk plan verloopt.

Parallelle en dubbele incarnaties
Christina legt uit dat twee van de drie aardse incarnaties die haar op
haar huidige incarnatie voorbereidden, parallel aan elkaar verliepen,
om precies te zijn van halverwege de negentiende eeuw tot en met
de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw. Tijdens deze twee

parallelle incarnaties was ze een vrouw. De een deed
natuurwetenschappelijk onderzoek en de ander hield zich bezig met
filosofie en maatschappelijk- politieke en sociale onderwerpen. Die
vrouw leefde een groot deel van haar leven in India. Deze twee
vrouwen hebben elkaar in de derde dimensie nooit ontmoet, maar ze
beëindigden hun verblijf op Aarde bijna gelijktijdig in de jaren dertig
van de vorige eeuw.
In een van onze gesprekken in 2016 zegt Christina dat mijn ziel
toen ook in het lichaam van de filosofe en feministe was
geïncarneerd.
‘Wat bedoel je daar precies mee?’ vraag ik verbaasd.
‘Dat betekent dat we in die tijd een gemeenschappelijke incarnatie
hebben gehad. Je zou het ook een dubbele incarnatie kunnen
noemen. Jouw ziel en mijn ziel waren in hetzelfde lichaam
geïncarneerd, en op deze manier deden we ervaringen op en
deelden we onze belevenissen met elkaar. Dat was een
voorbereiding op onze huidige incarnatie als moeder en dochter.’
Opnieuw ben ik sprakeloos. Alweer heb ik twee dingen over
zielsverhuizing geleerd die ik nog niet wist: ten eerste dat een ziel
tegelijkertijd in meerdere lichamen kan incarneren (parallelle
incarnaties), en ten tweede dat meerdere zielen tegelijkertijd in
hetzelfde lichaam kunnen incarneren (dubbele incarnatie).
Volgens Christina is het doel van parallelle incarnaties dat de ziel
in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk leert. Doordat het om
dezelfde ziel gaat, lijken de twee mensen om wie het gaat meestal
erg op elkaar. Ze zijn bij wijze van spreken een soort kopie van
elkaar. Deze gelijkenis heeft echter geen betrekking op hun uiterlijk,
maar op hun innerlijke persoonlijkheidsstructuur en de taken die ze
met elkaar gemeen hebben. Parallelle incarnaties hoeven elkaar niet
per se te ontmoeten, omdat ze elkaar toch wel kunnen ondersteunen
en via het hogere zelf altijd met elkaar verbonden zijn.
Ik ben vooral blij met de gedachte dat Christina en ik in onze
gemeenschappelijke dubbele incarnatie meer dan honderd jaar
geleden al als schrijfster werkzaam waren en blijkbaar meerdere
boeken hebben geschreven. Christina wijst er echter ook op dat we
destijds bepaalde fouten hebben gemaakt en dat we die deze keer
zo veel mogelijk moeten zien te vermijden.

Tot slot legt ze uit dat ze in haar derde en laatste incarnatie een
man was en tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde. Ze was onder
andere betrokken bij een ondergrondse verzetsbeweging tegen de
autoriteiten. In haar drie recentere incarnaties heeft Christina zich
verdiept in onderwerpen die voor haar leven op Aarde belangrijk zijn.
Als natuurwetenschapper bestudeerde ze de natuurwetten die in de
derde dimensie gelden, en via haar politieke activisme kreeg ze
inzicht in de mechanismen van de politieke, sociale en religieuze
structuren op deze planeet. Ze zegt dat er misschien nog wel meer
incarnaties zijn geweest, maar dat ze zich die nu niet kan
herinneren.
Haar laatste incarnatie duurde tot het einde van de jaren negentig.
Vrij snel daarna werd ze in 2001 opnieuw geboren als mijn dochter
Christina von Dreien. Mijn ziel had voorafgaand aan mijn huidige
incarnatie blijkbaar een pauze van bijna veertig jaar nodig.
Het besef dat Christina en ik al een intensief leerproces met elkaar
hebben doorlopen, raakt me diep. Ik twijfel er overigens geen
moment aan dat haar ziel veel rijper en ervarener is dan de mijne.
Desondanks lijkt het erop dat onze gemeenschappelijke taak in ons
huidige leven al lang geleden is voorbereid en dat we in onze
gemeenschappelijke incarnatie het samenwerken als het ware al
een keer hebben geoefend.
Er lijkt dus echt voor iedereen een hoger goddelijk plan te zijn dat
zich over meerdere mensenlevens uitstrekt. Blijkbaar hebben we
allemaal het voorrecht en de kans om in onze aardse incarnaties de
volgende stappen in onze ontwikkeling te zetten, nieuwe dingen te
leren en bepaalde taken te vervullen. Geen mens wordt als een
onbeschreven blad geboren. Ieder mens heeft een zeer persoonlijke
geschiedenis achter de rug en een zeer persoonlijke bestemming in
het vooruitzicht. Wat zou het toch mooi zijn als ouders en
leerkrachten de kinderen van nu zouden aanmoedigen om deze
grotere verbanden te ontdekken en hen daarbij actief ondersteunen!
Intussen kan ik me goed voorstellen dat ook ik mijn ware roeping
in dit leven slechts stap voor stap zal vinden, en dat er waarschijnlijk
nog wel een aantal opdrachten voor mij klaarstaan waarvan ik op dit
moment nog geen idee heb. Natuurlijk vraag ik me ook af in
hoeverre ik later deel zal uitmaken van Christina’s missie, en ik

verheug me erop dat de tijd het wel zal leren. Want één ding weet ik
inmiddels zeker: de belangrijkste stations van mijn levensweg staan
al in mijn zielsplan, en de helpers uit mijn geestelijke team zullen op
het juiste moment de dingen regelen die ik nodig heb om mijn
volgende stappen te kunnen zetten. In de toekomst zal steeds weer
blijken dat deze steun prima werkt, bijvoorbeeld bij de publicatie van
ons boek, bij het leren kennen van mensen die we anders
waarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet, maar ook bij het
loslaten van mensen als we het einde hebben bereikt van de weg
die we samen hebben bewandeld. En vooral bij mijn eigen innerlijke
leerprocessen en inzichten voel ik ook steeds duidelijker de
liefdevolle leiding en hulp vanuit de geestelijke sfeer. Ik leer steeds
beter op het leven te vertrouwen en me voor het leven open te
stellen, zonder de drang om voortdurend alles zelf te moeten
plannen en organiseren.
Deze nieuwe levenshouding voelt heel goed. Ik vertrouw erop dat
alles wat moet gebeuren ook zal gebeuren en dat alles goed zal
komen, en dan ook nog eens op een veel constructievere en
effectievere manier dan ik ooit met mijn verstand voor elkaar had
kunnen krijgen. Voor het eerst in mijn leven begrijp ik heel bewust
wat het betekent om met de stroom van het leven mee te gaan.

Zielsverwantschap, tweelingzielen en duaalzielen
Tijdens een ander gesprek praten we over een soortgelijk
onderwerp. Ik vraag Christina of een vroegere gemeenschappelijke
dubbele incarnatie ervoor kan zorgen dat we ons soms zo sterk met
iemand anders verbonden voelen en het gevoel hebben dat we heel
dicht bij die persoon staan, alsof we zielsverwanten zijn.
Christina legt uit dat het gevoel van zielsverwantschap
verschillende
oorzaken
kan
hebben.
Een
vroegere
gemeenschappelijke incarnatie is er daar zeker een van, maar het
hoeft niet altijd zo te zijn dat je in die incarnatie in hetzelfde lichaam
hebt gezeten. Je kunt je ook verwant voelen met zielen die in
eerdere incarnaties familieleden, levenspartners of goede kennissen
van je zijn geweest. Een gevoel van zielsverwantschap is overigens

niet altijd positief, want je kunt in dit leven ook zielen ontmoeten met
wie je nog belastend karma moet oplossen.
Dan zijn er ook nog zogenaamde tweelingzielen. Bij hen is het
natuurlijk te verwachten en heel normaal dat ze zich met elkaar
verwant voelen. Tweelingzielen, die ook wel ‘broederzielen’
of’zusterzielen’ worden genoemd, hebben op hetzelfde moment de
oerbron verlaten en zijn op hetzelfde moment aan hun reis door de
onmetelijke schepping begonnen. Deze twee zielen zijn dus door
hun gemeenschappelijke oorsprong met elkaar verbonden, hoewel
ze vanuit de bron totaal verschillende wegen kunnen bewandelen en
verschillende ervaringen kunnen opdoen. Christina heeft
bijvoorbeeld al een keer een kat gezien die de tweelingziel van een
vrouw bleek te zijn. Ze zegt dat ze op dit moment verder niets over
het onderwerp tweelingzielen weet. Meestal krijgt ze pas
gedetailleerde informatie als ze een situatie meemaakt waarin dat
echt van belang is.
Tot slot zijn er ook nog de zogenaamde duaalzielen. Hierover zegt
Christina: ‘De eigenlijke ziel, die je ook het “hogere zelf” zou kunnen
noemen, incarneert nooit in zijn geheel in een driedimensionaal
lichaam. Er gaat bijvoorbeeld altijd slechts een deel van de ziel een
menselijk lichaam in. In theorie kunnen vanuit dit hogere zelf
meerdere delen tegelijkertijd in verschillende lichamen incarneren.
Duaalzielen zijn zielen die zich voor het eerst van hun hogere zelf
afsplitsen en dan gelijktijdig incarneren, maar niet in hetzelfde
lichaam. Beide helften beschikken slechts over een deel van de
gaven van deze ziel, en daarom staat in het zielenplan van beide
personen dat ze elkaar in de loop van dit leven zullen ontmoeten,
meestal wanneer ze allebei geen partner hebben.
Dit gebeurt echter nooit binnen je eigen familie. Dat wil zeggen,
mama, dat jij en ik zijn geen duaalzielen zijn.’
Als de twee personen elkaar tijdens hun incarnatie ontmoeten,
hebben ze vaak onmiddellijk diep vanbinnen het gevoel dat ze elkaar
al heel lang kennen. Hun innerlijke verbinding kan zo sterk zijn dat
ze zelfs telepathisch met elkaar kunnen communiceren. Soms is dit
gevoel van diepe verbondenheid er al vanaf hun eerste ontmoeting
en is er een bijna magnetische aantrekkingskracht tussen beiden. En
hun verlangen om met elkaar samen te smelten is zeer sterk. Soms

levert zo’n ontmoeting echter ook grote uitdagingen op, omdat de
twee duaalzielen elkaar als het ware een spiegel voorhouden. Ze
herkennen in de ander wat ze zelf missen, dus worden ze
uitgedaagd om van hun duaalziel te leren. Het doel van dit
leerproces is dus dat ze van elkaar leren en elkaar aanvullen.
Dit gaat vaak gepaard met bepaalde veranderingen in hun leven
en er is een flinke dosis onvoorwaardelijke liefde voor nodig.
Als beide partners de leerprocessen aanvaarden en daarmee het
zielsplan vervullen dat ze met elkaar hebben afgesproken, kan er
een zeer bevredigende relatie ontstaan, maar de weg daarnaartoe
kan ook lang en onstuimig zijn. Volgens Christina zijn er in deze
belangrijke tijd van transformatie veel duaalzielen op Aarde die
samen in het belang van het grote geheel hun lichtvolle missie
komen vervullen.
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Helder weten (Akashakronieken)
Begin juni 2015. Christina vertelt me over iets wat er op school is
gebeurd: ‘Vandaag liet de leraar ons een vel papier zien met
Azteekse tekens en hij vroeg of iemand van ons er iets van wist en
er iets over kon vertellen. In eerste instantie zei niemand wat, maar
toen stak ik mijn hand op om iets te zeggen, mama, wat ik echt niet
zo snel doe. Ik wist namelijk wat het eerste symbool betekende. Dus
heb ik de betekenis van de hiëroglief aan de leraar uitgelegd.
Daarna vroeg hij of ik ook de andere symbolen wilde verklaren, en ik
kende de betekenis precies. Mama, het leek wel of het mijn
moedertaal was!’
Vervolgens staarden alle leerlingen haar met open mond aan alsof
ze een geest hadden gezien. Ook de leraar was met stomheid
geslagen, maar Christina vond dat op dat moment wel best.
‘Gelukkig vroeg hij niet hoe ik dat allemaal wist,’ zegt ze. ‘Wat had ik
dan moeten zeggen? Niemand zou hebben begrepen hoe het kan
dat een veertienjarige leerling toegang heeft tot universele kennis.
Dat zou niemand hebben geloofd.’
Opnieuw ben ik stomverbaasd. ‘Hoe werkt dat dan? Hoe krijg jij
toegang tot universele kennis?’ vraag ik haar.
Christina reageert enthousiast: ‘Er bestaat een fijnstoffelijke sfeer
waar alle informatie ligt opgeslagen. Moet je je voorstellen, mama:
elke gedachte die ooit door iemand is gedacht, elk gevoel dat ooit
door iemand is gevoeld, elk woord dat ooit in welke taal dan ook is
gesproken, en elke daad die ooit is verricht, dus alle gebeurtenissen
uit alle dimensies van het universum liggen in energetische vorm in
een gigantische kennisbibliotheek opgeslagen.’
Dit onderwerp vind ik ontzettend interessant. Toen ik het later
uitzocht, kwam ik erachter dat deze universele kennisbibliotheek in
de moderne vakliteratuur meestal met de term ‘Akashakronieken’
wordt aangeduid. Deze term dateert in de Duitse taal waarschijnlijk
uit de tijd van Rudolf Steiner en wordt pas sinds het begin van de

twintigste eeuw gebruikt. Steiner zegt dat mensen met speciale
paranormale vermogens in staat zijn om in deze bibliotheek te lezen
en zo aan informatie kunnen komen die niet op een andere manier
te verkrijgen is. Een andere term die tegenwoordig in spirituele
kringen wordt gebruikt, is ‘helder weten’. Dat betekent ongeveer
hetzelfde. Maar ook de filosofen uit de oudheid en de middeleeuwse
onderzoekers wisten al dat de Akashakronieken bestonden.
Zij gebruikten bijvoorbeeld het woord ‘wereldgeheugen’ voor deze
kosmische bibliotheek. Onder hedendaagse geleerden en
wetenschappers is dit natuurlijk een omstreden onderwerp, net als
alle andere dingen die met hogere dimensies te maken hebben. Ik
zie echter geen enkele reden om te twijfelen aan wat Christina zegt.
Terug naar ons gesprek. ‘Hoe krijg jij dan precies toegang tot de
kennis in deze bibliotheek?’ vraag ik haar.
Christina antwoordt dat ze daar alleen maar haar gedachtekracht
voor nodig heeft. Maar meestal moet ze wel bewust en gericht
zoeken naar de informatie die ze wil hebben. Als ze spontaan iets
weet zonder ernaar te zoeken, is het waarschijnlijk haar eigen
intuïtieve kennis, dat wil zeggen, een innerlijke afstemming op haar
zielservaringen die ze in eerdere levens heeft opgedaan - of
preciezer gezegd, op plaatsen in het universum waar ze al eerder is
geweest. Bovendien heeft ze haar begeleiders achter zich staan, die
veel kennis hebben en haar voortdurend adviseren. Deze
begeleiding door leden van je spirituele team wordt dan geen
‘intuïtie’ maar ‘inspiratie’ genoemd.
‘Geeft Elena je advies?’ wil ik weten.
‘Soms wel, ja. Maar Elena is nog steeds vrij terughoudend,’
antwoordt Christina, en ik vraag me af wanneer Elena haar rol aan
ons duidelijk zal maken. Maar Christina zegt dat ze zich meestal
rechtstreeks verbindt met de hoogste bron, de Schepper, wanneer
ze belangrijke informatie nodig heeft.
‘Kun je ook van de kennisbibliotheek gebruikmaken om dingen op
school beter te kunnen? Kun je bijvoorbeeld gewoon een laatje
“Franse taal” opentrekken zodat je die taal dan opeens perfect
beheerst?’
‘Dat zou ik nooit doen, mama, als het alleen maar is om op school
beter te kunnen presteren. Dat zou erg oneerlijk zijn.’

‘Betekent dat dan dat je deze informatiebronnen bewust kunt
uitschakelen?’
‘Ja, precies. Als ze worden uitgeschakeld, krijg ik alleen informatie
als er acuut gevaar dreigt.’
Nu snap ik opeens een heleboel dingen, bijvoorbeeld hoe het kan
dat Christina soms een verbluffend uitgebreide en gedetailleerde
kennis over allerlei onderwerpen heeft zonder dat ze er boeken over
heeft gelezen of er cursussen over heeft gevolgd. En wanneer ze
wel een boek leest, kan ze de informatie die daarin staat vergelijken
met die in de kosmische bibliotheek. En ik snap nu ook waarom ze
soms bijvoorbeeld over historische gebeurtenissen zegt dat ze in
werkelijkheid anders zijn gegaan dan hoe ze in de
geschiedenisboeken worden beschreven. En ik snap hoe ze kan
weten wat er miljoenen jaren geleden of op heel andere plekken in
het universum is gebeurd.
Ze weet echter niet alleen dingen die met geschiedenis te maken
hebben. In onze gesprekken merk ik vaak dat ze opmerkelijk
zelfverzekerd en met het grootste gemak van de ene dimensie naar
de andere overschakelt, zelfs als het om wetenschappelijke
onderwerpen gaat. De ene keer kiest ze voor een driedimensionale
invalshoek die voor gewone mensen begrijpelijk is, en de andere
keer geeft ze de voorkeur aan een hogerdimensionale invalshoek
die voor ons heel moeilijk te begrijpen is. Voor haar is alle kennis
gewoon beschikbaar en binnen handbereik, en ze vindt het erg
jammer dat het haar niet altijd lukt om dingen met behulp van
menselijke woorden duidelijk genoeg uit te drukken. Ze houdt nog
steeds niet genoeg rekening met wat degene die naar haar luistert
weet of juist niet weet. Soms ratelt ze vrolijk door terwijl haar
gesprekspartner haar al lang niet meer kan volgen. Ze zegt dat ze
wat dat betreft nog wat meer ervaring moet opdoen.
Voor Christina is het heel belangrijk dat mensen uit hun geestelijke
sluimertoestand ontwaken, dat ze de grotere verbanden gaan zien
en de hogere waarheden leren kennen.
Ze wil dat mensen niet langer gevangenzitten in beperkende
denkpatronen en destructieve machtssystemen, maar weer voor
zichzelf gaan denken en zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven
nemen. Daarom vindt ze het soms best moeilijk om de rem erop te

zetten als ze eenmaal bezig is een onderwerp uit te leggen. Maar als
je net als zij uit een onmetelijke kosmische bron van kennis kunt
putten, is het niet zo vreemd dat je bijna niet kunt stoppen.
Dit is ook allemaal nieuw voor mij, maar ik vind het ook heel
aannemelijk. Tot vandaag wist ik niet eens dat de Akashakronieken
bestonden, laat staan dat ik wist dat mijn veertienjarige dochter er op
elk gewenst moment toegang toe heeft. Maar op de een of andere
manier komt ook dit weer heel geloofwaardig op me over. Het klinkt
logisch dat de Schepper van het universum ervoor zorgt dat er in zijn
schepping niets verloren gaat en dat alle levende wezens toegang
hebben tot alle kennis die in de kosmos aanwezig is.
Een paar maanden later legt Christina uit hoe de toegang tot de
Akashakronieken is geregeld: ‘Voor elke dimensie is er een aparte
versie van de Wereldbibliotheek. Er is dus ook een versie voor de
Aarde, waarin alle aardse kennis ligt opgeslagen. En er is ook een
kosmische versie, die alle kennis van het universum bevat. Om de
schepping te beschermen en de veiligheid daarbinnen te
waarborgen zijn er speciale bewakers van de verschillende
Wereldbibliotheken. Deze bewakers bepalen in hoeverre een wezen
toegang krijgt tot de betreffende bibliotheek. De mate van toegang
hangt af van de spirituele rijpheid van een ziel. Je kunt dit vergelijken
met grote computernetwerken waarvan bepaalde domeinen zijn
beveiligd met toegangscodes die alleen bekend zijn bij de mensen
die gemachtigd zijn om in deze domeinen te werken. Alleen de
oerzielen en natuurlijk de Schepper zelf hebben onbeperkte toegang
tot de totale universele database.’

Betrouwbare bronnen van kennis
In de winterseminars van 2017/2018 zegt Christina iets over de
onbetrouwbaarheid van de meeste informatie die we tegenwoordig
via massamedia ontvangen. Ze raadt ons aan om ook andere
bronnen te gebruiken om aan kennis te komen. Aan de hand van
onderstaande lijst legt ze uit welke bronnen van kennis voor ons
beschikbaar zijn:

-

eigen ervaringen en verworven kennis uit dit leven
ervaringen en kennis uit vorige levens (‘zielservaringen’)
je team van geestelijke raadgevers
het collectieve veld van de mensheid
geestelijke kanalen zoals psychometrie om het verleden te zien
de Wereldbibliotheken (Akashakronieken)
de Schepper, de oorspronkelijke bron van alle kennis
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Ruimtetijdstructuren
Medio juni 2015. Vandaag is het woensdag, en net als op de meeste
vrije woensdagmiddagen van Christina hebben we na de lunch een
uitvoerig gesprek. Christina is nu bezig met de thema’s ruimte en tijd
en de verschijnselen die daarbij horen.
Dat de ruimtetijdstructuur zoals wij die in onze derde dimensie
kennen alleen hier in deze vorm bestaat, en dat er in andere
dimensies een andere vorm van tijd bestaat, snap ik nog wel. Maar
als ze over andere onderwerpen praat, zoals parallelle tijdlijnen,
tijdvervormingen, tijdscheuren, tijdreizen en dergelijke, kan ik haar
met mijn verstand niet meer volgen. Het hele ruimtetijdverhaal is erg
abstract voor mij en ik begrijp er niet zoveel van. Daarom lukt het me
amper om Christina er concrete vragen over te stellen.
Als Christina zich zo intensief in een bepaald onderwerp verdiept,
maakt ze op haar laptop vaak aantekeningen van haar nieuwe
inzichten. Bij dit onderwerp heeft ze dat ook gedaan en ze laat me
de aantekeningen zien. Er staat: ‘Vanuit een hoger perspectief
gezien bestaat onze vorm van tijd helemaal niet. Ruimte en tijd zijn
met elkaar verbonden. Je zou kunnen zeggen dat ruimte eigenlijk
niets meer is dan verdichte tijd. Een tijdvervorming kan in
verschillende gebieden plaatsvinden, vooral door de gravitatiestroom
die in een bepaald gebied met een bepaald ritme optreedt. Deze
gravitatieverandering beïnvloedt vervolgens het ruimtetijdcontinuüm,
waardoor er een dimensionaal openingsveld ontstaat. Dat zie je
bijvoorbeeld op de Noord- en Zuidpool. Er zijn ook
frequentiemechanismen die de overlappingen van parallelle
dimensies met elkaar verbinden. Overal ter wereld zijn er
coördinatiepunten met tijdcodes. Zo’n plek wordt een
“tijdpoortvectorpunt” genoemd. In feite zijn deze punten ankers. Ze
verbinden alle realiteiten met de materiële wereld.’
Om eerlijk te zijn begrijp ik geen woord van wat Christina allemaal
heeft genoteerd.

Toch lees ik verder: ‘Bij de tijdpoortvectoren is het gemakkelijker
om van het ene naar het andere tijdniveau te springen omdat de
niveaus daar in de materiële wereld zijn verankerd. Als je door zo’n
tijdpoortvectorpunt reist, wil dat niet zeggen dat je je meteen ergens
in het verleden of in de toekomst fysiek manifesteert. Het betekent
dat het “venster” naar een bepaalde tijdfrequentie een stukje verder
openstaat. Toch kunnen er zich wel degelijk verschijnselen voordoen
op andere momenten in de tijd. Hogerdimensionale beschavingen
die het tijdreizen volledig begrijpen, maken van dit soort methoden
gebruik. Tijdreizigers zijn er altijd al geweest, zowel in het verleden
als in de toekomst, en ze zijn er nu natuurlijk ook. De
tijdpoortvectorpunten zijn echter niet de enige manier waarop je door
de tijd kunt reizen. Dat kan bijvoorbeeld ook met de kristalenergie
van de Phi-resonantie. Dit kun je ervaren als je in diepe meditatie
bent en een sterk verruimd bewustzijn hebt.’
Christina zegt ook dat de frequentie van de Aarde op dit moment
steeds hoger wordt en dat hierdoor ook de tijdstructuur van de Aarde
verandert. Dit verklaart ze als volgt: ‘Ik kan heel duidelijk zien dat de
verschillende parallelle tijdlijnen van de Aarde zich samentrekken,
terwijl de ruimtetijd en het hartritme van de Aarde meer met elkaar
gesynchroniseerd worden. De frequentie van de Aarde stijgt enorm
snel. De tijd zal verdwijnen, en waar de tijd ooit was, laat hij een
cirkelvormige plooi achter met alleen maar lege ruimte. Zo kan er
een onbegrensd multidimensionaal bestaan ontstaan. Om het kort
samen te vatten: de Aarde gaat dus naar een minder hoge dichtheid,
de vijfde dimensie. Daar zal geen ruimtetijdstructuur meer zijn.’
Ik laat Christina’s woorden voorlopig maar even voor wat ze zijn.
Vanuit mijn huidige rationele perspectief is het onderwerp ruimtetijd
gewoon niet te bevatten. Maar ik twijfel er geen moment aan dat het
voor Christina allemaal heel logisch en betekenisvol is.

Lichtsteden
In ons gesprek vertelt Christina me ook over het bestaan van
zogenaamde
lichtsteden.
Lichtsteden
zijn
fijnstoffelijke,
vijfdimensionale steden op Aarde, waarvan sommige al enkele

miljoenen inwoners hebben. Deze steden zijn gebouwd door
opgestegen meesters en andere hogere lichtwezens die als taak
hebben de Aarde te beschermen en in haar transformatieproces te
ondersteunen. Een van deze lichtsteden ligt hier in Zwitserland, in
het gebied rond de Monte Rosa.
‘Deze lichtsteden,’ legt Christina uit, ‘zijn een soort parallelle
programma’s in de hogerdimensionale aardse ruimte. Je kunt ze via
toegangspoorten bezoeken en er verblijven. De lichtsteden zijn de
belangrijkste coördinaten van de Aarde.’
Ik bedenk dat het eigenlijk ook wel logisch is wat ze zegt. Als er
zoveel wezens in parallelle dimensies bestaan, moeten er ook
steden zijn waarin ze wonen.
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Individuele en collectieve
frequentieverhoging
Het is nog steeds medio juni 2015. Christina heeft het hiervoor over
de frequentie van de Aarde gehad. Blijkbaar kun je dus niet alleen
de trilling van een mens wetenschappelijk meten, maar ook die van
de hele planeet.
Maar voorlopig houden we het maar even bij de mens.
Bij neuropsychologisch onderzoek worden de verschillende
bewustzijnstoestanden van een persoon, die met behulp van elektroencefalografie (EEG) gemeten kunnen worden, in vijf categorieën
onderverdeeld: de deltastaat, de thètastaat, de alfastaat, de
bètastaat en de gammastaat. Die hebben allemaal een specifieke
frequentie die in hertz wordt uitgedrukt. De diepste
bewustzijnstoestand is de deltastaat, de droomloze diepe slaap met
een lage frequentie van 0,1 tot iets minder dan 4 hertz. Op dit
moment is de gammastaat de hoogst meetbare staat van bewustzijn,
met een frequentie van meer dan 30 hertz, maar ze kunnen ook een
frequentie tot 100 hertz hebben. De gammastaat is voor het grootste
deel nog onontgonnen gebied en kan bijvoorbeeld worden bereikt
als je iets heel geconcentreerd leert en als je in het algemeen heel
geconcentreerd bent, en ook als je mediteert. Bij monniken die al
jarenlang mediteren, zijn er tijdens het mediteren piekwaarden
gemeten met een amplitude die in sommige gevallen wel dertig keer
zo hoog was als wanneer ze niet mediteerden.
Volgens Christina zitten mensen met een sterk verruimd
bewustzijn voortdurend in deze gammastaat. Ik vraag haar of ze
denkt dat er nog meer bewustzijnstoestanden zijn dan die binnen de
neuropsychologie bekend zijn. Ze antwoordt met een glimlach: ‘Nou,
het zou zomaar kunnen dat het onderzoek op dit gebied up-to-date
is.’

Ik stel me voor hoe anders de wereld eruit zal zien als de
collectieve bewustzijnsfrequentie blijft stijgen en bij de meeste
mensen boven de 30 hertz zal liggen. Wat zullen we wezenlijk
anders met elkaar omgaan als we het vreedzame en constructieve
bewustzijn hebben van mediterende monniken, niet alleen tijdens
het mediteren, maar de hele dag door! Wat een hoopvol
toekomstbeeld is dat!
We leren in deze periode ook weer nieuwe kinderen kennen die
net als Christina bepaalde aangeboren gaven hebben. Christina is
steeds meer aan het netwerken met gelijkgestemden, dus naast de
dagelijkse routine van ons gezin zijn onze dagen gevuld met
gesprekken en ontmoetingen, en voor mij persoonlijk ook nog met
het maken van aantekeningen van wat er allemaal gebeurt. Daarom
heb ik voor mijn gevoel veel te weinig tijd om meer onderzoek te
doen naar afzonderlijke onderwerpen en me er echt in te verdiepen.
Christina is totaal niet overweldigd door alle nieuwe dingen die aan
de lopende band gebeuren. Integendeel, ik heb het idee dat ze
ontzettend lang heeft moeten wachten tot er eindelijk eens iets in
haar leven gebeurde, en dat ze daar nu eindeloos veel energie voor
heeft.
Toch neem ik de tijd om me te verdiepen in de huidige kennis op
het gebied van de neuropsychologie, transpersoonlijke psychologie
en hersenonderzoek. Het valt me op dat binnen deze
kennisgebieden veel van de verschijnselen die Christina beschrijft
inmiddels bekend zijn en onderzocht worden. Men heeft bijvoorbeeld
officieel erkend dat er steeds meer kinderen zijn met paranormale
vermogens, en deze kinderen zijn het levende bewijs dat er de
komende jaren veel in beweging zal komen en zal veranderen. Men
gaat er bijvoorbeeld van uit dat ongeveer vijftig procent van de
huidige beroepen er over twintig jaar niet meer zal zijn, en dat er als
gevolg van wereldwijde veranderingen op het gebied van
maatschappelijke omstandigheden nieuwe samenlevingsvormen
zullen ontstaan. Christina voegt hieraan toe dat deze veranderende
maatschappelijke omstandigheden niet alleen het resultaat zijn van
digitalisering en technologische ontwikkeling, maar vooral van het
verhoogde bewustzijn en de multidimensionale talenten van de
kinderen van de nieuwe tijd.

Een vrijblijvende uitnodiging
Ik denk na over de vraag hoe de mens eigenlijk functioneert.
De meeste mensen hebben tegenwoordig levenshoudingen als de
volgende: ‘Ik geloof alleen wat ik zie’ of‘Ik geloof alleen dat iets waar
is als ik het me kan voorstellen’ of‘Ik beschouw alleen iets als
waarheid als het wetenschappelijk kan worden aangetoond en door
de maatschappij erkend is’. Het gevolg hiervan is dat onze
werkelijkheid wordt bepaald door wat we al weten, wat we gehoord,
gelezen of ervaren hebben en wat ligt opgeslagen in dat deel van
ons geheugen waartoe we bewust toegang hebben. Als we worden
geconfronteerd met informatie die tot dan toe onbekend was en niet
past in ons huidige wereldbeeld en bij wat we tot nu toe hebben
ervaren, zijn we in eerste instantie geneigd die informatie af te
wijzen. ‘Wat een onzin! Daar heb ik nog nooit iets over gehoord,’
zeggen we dan, zonder er echt over na te denken, alsof het
waarheidsgehalte van iets wordt bepaald door het feit of we er al wel
of niet over hebben gehoord.
Maar als we alleen dingen die we al kennen als waarheid zien,
hoe kan er dan een ontwikkeling plaatsvinden? Als we altijd maar
blijven vasthouden aan ons huidige perspectief en alles wat niet in
ons huidige wereldbeeld past als onzin afdoen, hoe kunnen we dan
ooit onze horizon verbreden? Met zo’n houding blijven we altijd
beperkt door het strakke korset van onze driedimensionale geest en
kunnen we niet deelnemen aan het wereldwijde transformatieproces
en de collectieve frequentieverhoging. Als we afwijzen wat de
kinderen van de nieuwe tijd ons aanreiken in de vorm van nieuwe
perspectieven en mogelijkheden om onze horizon te verbreden, als
we dat allemaal als illusie beschouwen, blijven we vastzitten in de
beperkte illusies, patronen en overtuigingen die we van onze
voorouders hebben meegekregen.
Iedereen is vrij om vast te blijven houden aan het
driedimensionale denken en handelen. Niemand wordt gedwongen
om zijn bewustzijn te verruimen en zijn frequentie te verhogen. De
Schepper, Moeder Aarde, de hogerdimensionale wezens van het

licht die ons ondersteunen en de al geïncarneerde mensen van de
nieuwe tijd nodigen ons uit om deel te nemen aan het
transformatieproces en de kwantumsprong van de mensheid, maar
dringen dat niet aan ons op. Elke ziel heeft in de vorm van zijn vrije
wil een goddelijk geschenk ontvangen en zal op basis daarvan
beslissen of hij op deze uitnodiging ingaat.
Je mag best vasthouden aan de patronen en overtuigingen die je
dierbaar zijn en blijven leven volgens de voorgeprogrammeerde
software van je ego. En je mag ook best vasthouden aan je angsten
en twijfels en op die manier negatieve trillingen in jezelf en om je
heen voeden. Het zou alleen ontzettend jammer zijn als je de kans
zou missen die op dit moment aan de mensen op Aarde wordt
aangereikt en die in de waarste zin van het woord uniek is.
Christina zegt hierover dat de uitnodiging om onze frequentie te
verhogen voor iedereen in gelijke mate geldt, dus niet alleen voor
bepaalde bevoorrechte groepen mensen.
Of je nu arm of rijk bent, een hoge maatschappelijke positie
bekleedt of in de gevangenis zit, in een gedigitaliseerde
consumentenmetropool of ergens in de Australische bush woont,
iedereen krijgt dezelfde kans. Dat geldt zelfs voor wezens van het
onlicht en voor de op destructie gerichte mensen die achter de
schermen van het wereldtoneel de touwtjes in handen hebben, want
ook zij worden liefdevol uitgenodigd om hun bewustzijn te
transformeren en voor het licht te kiezen.
Niemand wordt buitengesloten. Onze fijnstoffelijke begeleiders
hebben voldoende mogelijkheden om iedereen bij zijn transformatie
en bevrijding hun steun aan te bieden.
Om die steun aan te kunnen nemen hebben we geen materiële
hulpmiddelen nodig, en ook niet een bepaalde positie of macht, en
ook geen invloed of geld. Het enige wat je ervoor nodig hebt, zijn
een stukje bewustwording en de innerlijke bereidheid om goddelijke
geschenken te ontvangen en je door het goddelijke te laten
verheffen.
Onze persoonlijke transformatie en het overstijgen van onze
huidige werkelijkheid vormen dus voor iedereen een individueel
proces. We kunnen zelf beslissen of we dat proces aangaan en hoe
snel we het doorlopen. Door de verhoging van de trillingsfrequentie

van onze planeet, en door de aanwezigheid van talloze hoogtrillende
lichtwezens, krijgen we op dit moment de grootst mogelijke
ondersteuning van buitenaf. De rest kunnen we door onze eigen
inzet zelf bereiken.
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De stille revolutie van
onvoorwaardelijke liefde
Dit is misschien wel een van de dringendste vragen van onze tijd:
hoe kan ik in deze turbulente tijd, waarin overal ter wereld onrust
heerst en de mensheid een nieuwe weg probeert te vinden, een
praktische en effectieve bijdrage leveren aan de individuele en
collectieve frequentieverhoging? Met andere woorden, wat kan ik als
individu concreet doen om mijn innerlijke trilling te verhogen, mijn
patronen te doorbreken en mijn bewustzijn te verruimen?
Dat is de belangrijkste vraag van de nieuwe tijd die nu is
aangebroken, de vraag waar alles om draait. En alles hangt af van
het antwoord op die vraag. Uiteindelijk komt het altijd weer neer op
frequenties en frequentieverhoging. Als we onze frequentie
verhogen, kunnen we alle problemen van de mensheid moeiteloos
oplossen, want als je goed naar die problemen kijkt, zie je dat ze
allemaal het gevolg zijn van een te lage collectieve
bewustzijnsfrequentie.
Christina benadrukt: ‘Eigenlijk gaat het in het hele universum altijd
alleen maar om frequenties. Voor elk zogenaamd probleem is er een
oplossing, en die oplossing is altijd frequentieverhoging. De
oplossing voor een probleem kan namelijk nooit op het
frequentieniveau van het probleem worden gevonden. Mensen
denken vaak dat deze redenering te gemakkelijk is. Maar toch werkt
het zo. In wezen is het heel eenvoudig: altijd en overal gaat het om
frequenties, en alle problemen kunnen met behulp van een hogere
frequentie worden opgelost. Mensen denken: als iets waar is, moet
het wel ingewikkeld, moeizaam en duur zijn. Maar dat is niet zo. De
waarheid is altijd eenvoudig.’
Omdat de oplossing van alle collectieve en individuele problemen
altijd kan worden gevonden in het verhogen van onze persoonlijke

bewustzijnsfrequentie, maken Christina, Ronald en ik voor onze
seminars in de herfst van 2017 een document met als titel ‘Bijdragen
aan het verhogen van de persoonlijke en wereldwijde trilling’. Sinds
de publicatie van ons eerste boek komen er vaak mensen naar ons
toe die hier vragen over hebben, en elke keer gaat het in gesprekken
over deze essentiële vraag: hoe kan ik mijn frequentie verhogen?
Want zodra je beseft hoe fantastisch het aanbod is dat ons in deze
tijd van verandering wordt aangereikt, en zodra je beseft dat we nu
de unieke kans krijgen om ons potentieel op een ongekende manier
te ontplooien en gezamenlijk deel te nemen aan een historische
evolutiesprong van de mensheid, wil je natuurlijk ook weten wat je
precies kunt doen om een bijdrage te leveren aan dit grote visioen
over het goede.
Als antwoord op deze vraag benadrukt Christina dat het belangrijk
is om zo veel mogelijk naar het grotere geheel te kijken. Ze zegt dat
de huidige mensheid in principe één overkoepelende taak heeft,
namelijk het tot bloei laten komen van onvoorwaardelijke liefde. Dit
schreef ze ook in haar slotwoord van deel 1: ‘Het aanstaande
ontwaken van de mensheid verloopt in fasen en de volgende stap is
de revolutie van de liefde. Liefde is de kracht in alle mooie, creatieve
en vreugdevolle dingen waaruit de wereld bestaat.’
Onvoorwaardelijke
liefde
is
de
ultieme
vorm
van
frequentieverhoging, en voor Christina bestaat de stille revolutie van
onze tijd uit de ontvouwing van onvoorwaardelijke liefde. In dit
opzicht bewijzen zelfs de destructieve, ongoddelijke duistere
machten onbewust een waardevolle dienst aan de mensen die aan
de kant van het goddelijke staan. Want hoewel het niet hun
bedoeling is, bieden zij de mensheid met hun onlichte manipulaties
de zeldzame gelegenheid om een hogere vorm van liefde tot stand
te brengen. Het is immers relatief gemakkelijk om van het goede, het
goddelijke en het lichtvolle te houden. Maar het is een stuk lastiger
om zielen die slechte dingen doen niet met vijandigheid of
veroordeling te bejegenen, maar om hun liefdevol een verzoenende
hand aan te reiken. Dat vereist een flinke dosis
onvoorwaardelijkheid.
Bovendien zegt Christina dat er in de duistere gebieden inmiddels
talloze zielen zijn die diep vanbinnen het verlangen naar

transformatie koesteren, maar bij wie het bewustzijn gevangenzit en
op eigen kracht geen uitweg kan vinden.
Deze zielen zitten als het ware gevangen in de donkere grot van
het onlicht en kunnen daardoor het licht niet zien. Als we die
onfortuinlijke zielen vanuit onvoorwaardelijke liefde benaderen,
reiken we ze een fakkel van licht aan die ze kunnen aannemen als
ze dat willen. Door onze liefdevolle houding worden ook zij
uitgenodigd om zich te transformeren. En voor ons is het een
geweldige manier om ons vermogen om lief te hebben te
ontwikkelen. Want voor de huidige mensheid gaat het uiteindelijk
precies om dit proces: de ontvouwing van onvoorwaardelijke liefde.
Tijdens een seminar in februari 2018 stelt iemand de volgende
vraag over dit onderwerp: ‘Als de krachten van het licht op Aarde op
dit moment steeds sterker worden, worden de krachten van de
duisternis dan ook niet steeds sterker?’ Christina antwoordt: ‘Nee,
want het is niet zo dat het licht en het onlicht

telkens
tegen
elkaar
opboksen.
Onvoorwaardelijke liefde heeft een zeer hoge
frequentie en het onlicht kan deze frequentie niet
verdragen. Wij kunnen ons zodanig ontwikkelen
dat we van iets kunnen houden wat niet van ons
houdt. Zo geven we het onlicht de kans om zich
te transformeren. We versterken het onlicht juist
als we het met duistere gedachten tegemoet
treden.’
Christina legt ook uit dat iedereen in deze tijd als belangrijkste taak
heeft om de ontvouwing van onvoorwaardelijke liefde een centrale
plek in zijn leven te geven. Naast de persoonlijke lessen en
opdrachten in dienst van de mensheid die we op ons levenspad
willen vervullen, is dit hogere actuele thema voor ons allemaal heel
belangrijk.
Aangezien onze karmische patronen en onze overtuigingen ervoor
zorgen dat we onvoorwaardelijke liefde niet zomaar even met een

druk op de knop kunnen activeren, is het heel begrijpelijk dat je om
concrete aanwijzingen en praktische tips vraagt. Christina vertelt dat
onvoorwaardelijke liefde zich van nature zal ontvouwen als we de
frequentie van ons bewustzijn verhogen. Maar hoe kun je nu bewust
je frequentie verhogen? Om de deelnemers aan onze seminars
concrete tips te kunnen geven, hebben we een lijst samengesteld
met 36 voorbeelden van wat je zou kunnen doen. De lijst is niet
volledig, maar alle tips die we geven zijn in onze ogen zinvol,
constructief en doelgericht. Je hoeft er overigens niet vanuit eerzucht
een wedstrijd of uitgebreid project van te maken. Spirituele
ontwikkeling moet niet moeizaam, krampachtig of zwaar zijn, maar
natuurlijk, vreugdevol en moeiteloos. Want als eeuwig levende
goddelijke wezens weten we al wat spiritualiteit inhoudt. Spiritualiteit
komt veel meer overeen met wie we diep vanbinnen zijn. Dus als je
innerlijke wens, je innerlijke verlangen naar het goddelijke sterk
genoeg is, hoef je jezelf op het spirituele pad niet op een
onnatuurlijke manier onder druk te zetten.
Je kunt het best beginnen door in het dagelijks leven innerlijk waar
te nemen welke persoonlijke denk- en gedragspatronen je hebt en
die te transformeren. Het transformeren van gedragspatronen is
waarschijnlijk het lastigst, maar ook het belangrijkste wat je kunt
doen. Het is al moeilijk genoeg om je wereldbeeld te verruimen en
oude, diepgewortelde overtuigingen en denkwijzen los te laten, maar
het transformeren van het ego is een extra grote uitdaging. Pas toen
ik merkte hoe bevrijdend het is om mijn huidige leven steeds minder
te laten bepalen door aan het ego gerelateerde gedragspatronen uit
het verleden, raakte ik ook gemotiveerd om mijn potentieel te
verwezenlijken. Toch betrap ik mijn verstand er elke keer weer op
dat het mijn intuïtie probeert te saboteren. De opleiding
Transpersoonlijke Psychologie heeft me hierbij erg geholpen. Toen
heb ik namelijk geleerd om me niet alleen bewust te worden van mijn
eigen patronen en de noodzaak die te transformeren, maar ook om
de patronen van andere mensen beter te begrijpen en, als ze dat
willen, hen te ondersteunen bij het zich bewust worden en
transformeren van hun patronen. Je kunt dit proces ook met andere
therapievormen ondersteunen, zoals hypnotherapie, thètahealing,
transpersoonlijke coaching of EMDR-technieken.

De afgelopen jaren heb ik via Christina veel verschillende mensen
ontmoet, onder wie een groot aantal spirituele leraren. Elke keer was
ik een beetje teleurgesteld omdat sommigen van hen onder de
dekmantel van spiritualiteit juist dit beginproces niet hebben
doorlopen. Vaak zijn ze volledig op de hoogte van de spirituele
literatuur die de afgelopen decennia is geschreven, maar op de een
of andere manier hebben ze op hun eigen pad nog maar weinig
vooruitgang geboekt. Sommigen vluchten naar andere sferen als het
moeilijk wordt, in plaats van de patronen van hun ego onder ogen te
zien en te transformeren. Maar als je vaak uit de aardse sfeer
wegvlucht, is het moeilijk om binnen de derde dimensie echt iets
goeds neer te zetten. Gelukkig is de ontwikkeling van het individu en
het zelf denken ook binnen het bedrijfsleven een belangrijk thema
geworden (sleutelwoord: personal coaching). Het zou ontzettend
mooi zijn als men op scholen nu eindelijk ook eens naar de
ontwikkeling van de individuele leerling zou gaan kijken.
In dit opzicht is Christina een bijzonder voorbeeld voor mij. Al van
kinds af aan heeft ze voortdurend een wij- bewustzijn en leeft ze in
het hier en nu, zonder zich te laten leiden door patronen uit het
verleden. Ze kan in elke situatie op het fijnstoffelijke veld afstemmen
en daar een handelwijze ‘ophalen’ die voor iedereen het best is. Ze
benadrukt dat dit voor iedereen mogelijk is en moedigt alle mensen
aan om hun eigen potentieel te verwezenlijken en niet afhankelijk te
worden van wetenschappers, therapeuten, leraren enzovoort. Dan
kan iedereen onvoorwaardelijke liefde in zichzelf tot bloei laten
komen en zo de stille revolutie van onze tijd actief ondersteunen.

De lijst met praktische tips
Onderstaande lijst met 36 praktische tips die we aan de deelnemers
van onze herfstseminars in 2017 hebben gegeven, is in drie
categorieën onderverdeeld: ‘Dingen die je op geestelijk vlak kunt
doen’, ‘Dingen die je op fysiek vlak kunt doen’ en ‘Dingen die je
samen met anderen kunt doen’.
We raden je bij het gebruik van deze lijst het volgende aan: laat de
afzonderlijke punten eerst rustig op je inwerken.

Als je vertrouwt op je intuïtie en inspiratie, voel je je vanzelf tot
bepaalde dingen aangetrokken. Diep in je hart voel je wel waarmee
je het best kunt beginnen om je eigen trilling vreugdevol te verhogen.
Als er iets bij staat wat totaal niet in je resoneert, of wat je niet
begrijpt, of waar je het niet mee eens bent, schenk daar dan
voorlopig nog maar geen aandacht aan. In het begin is het
voldoende om uit elke categorie een of twee dingen te kiezen en
zorgvuldig en vastberaden met de gekozen thema’s aan de slag te
gaan. De rest gebeurt dan stap voor stap met behulp van de
deskundige ondersteuning en begeleiding van je spirituele team.
Slaag je bij een van de dingen die je hebt gekozen in je opzet, dan
gaat je persoonlijke frequentie omhoog. Als gevolg van deze hogere
trilling zal het gemakkelijker zijn om bij het volgende punt je doel te
bereiken enzovoort, enzovoort. Het is heel goed mogelijk dat je op
een gegeven moment merkt dat je zonder dat je het in de gaten had
ook op andere levensgebieden een ontwikkeling hebt doorgemaakt,
en dat bepaalde problemen die je tot voor kort nog had ineens een
stuk minder belangrijk zijn geworden of zijn opgelost.
Christina zegt: ‘Elk stapje van frequentieverhoging gaat gepaard
met een nieuw perspectief. Zo gauw je eigen frequentie hoger is dan
de frequentie van een probleem, ervaar je het niet meer als een
probleem.’
Dingen die je op geestelijk vlak kunt doen voor individuele en
collectieve frequentieverhoging:
Je eigen zielspad bewandelen en je roeping vinden en
vervullen.
Jezelf als goddelijk schepsel erkennen, en zelfacceptatie,
zelfrespect en zelfliefde tot bloei laten komen.
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je lot.
Karmische
inprentingen
en
stressvolle
denken
gedragspatronen opsporen en transformeren.
Je ware potentieel ontdekken en ten behoeve van de
mensheid verwezenlijken.

Met humor en lichtheid in het leven staan en vreugdevol in het
hier en nu leven.
Reïncarnatie, de wet van karma en de andere spirituele
wetten in je wereldbeeld opnemen.
Het bestaan van geestelijke begeleiding in je wereldbeeld
opnemen en bewust met je eigen geestelijke team
communiceren.
Het verleden afsluiten door je los te maken van geloften,
beloften, astrale constructies, trauma’s, dingen die je hebt
gezworen en dergelijke.
Jezelf en anderen vergeven.
Positief denken en positieve dingen wensen.
Positieve, verheffende karaktereigenschappen (deugden)
ontwikkelen en zo minder positieve eigenschappen overwinnen.
Altijd de vrije wil van andere levende wezens respecteren.
Met je gedachten, woorden of daden geen schade
toebrengen aan andere levende wezens.
Je dankbaar, behulpzaam en waarderend naar anderen
opstellen.
Liefdevol omgaan met dieren, planten, stenen en in het
algemeen met alles wat wordt gecreëerd.
Kritisch tegenover de massamedia staan en zelf nadenken.
Je innerlijk losmaken van het heersende systeem van onlicht.
Je concentreren op de essentie van het leven en jezelf van
alle onnodige ballast bevrijden.
Jezelf omringen met goede, lichtvolle dingen.
Je bewuster worden van jezelf en de wereld om je heen.
Leefruimtes reinigen en energetiseren.
Het land en de hemel reinigen en harmoniseren.
Meditatie en mindfulness beoefenen.
Dingen die je op fysiek vlak kunt doen voor individuele en
collectieve frequentieverhoging:
Je lichaam ontgiften.

Bewust en gezond eten.
Voldoende bewegen.
Voor voldoende slaap en ontspanning zorgen.
Yoga, qi gong en dergelijke beoefenen.
Dingen die je samen met anderen kunt doen:
Contacten onderhouden met gelijkgestemden die ook voor de
kant van het licht hebben gekozen.
Een wereldwijd netwerk van gelijkgestemden creëren en
ervaringen met elkaar uitwisselen.
Elkaar ondersteunen bij het verhogen van je persoonlijke
trilling.
De kinderen van de nieuwe tijd zien zoals ze zijn en hen in de
samenleving ondersteunen.
Kritisch tegenover het systeem van het onlicht staan (zonder
ertegen te vechten) en samen met anderen naar haalbare
alternatieven zoeken.
Alternatieve leefmodellen in de praktijk brengen.
In groepen mediteren.
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Kristalbewustzijn en
Christusbewustzijn
Terug naar eind juni 2015. In een van onze gesprekken hebben we
het weer over de activering van het twaalfstrengige DNA.
Christina legt uit: ‘Wat we voorheen “kristalbewustzijn” noemden,
dus het bewustzijn van de zogeheten kristalkinderen die een
kristallijnen celstructuur hebben, zou je ook “Christusbewustzijn”
kunnen noemen. Want het lijkt erop dat Jezus Christus de eerste
mens in ons huidige tijdperk was die weer een kristallijnen
celstructuur en een geactiveerd twaalfstrengig DNA had. Het
Christusbewustzijn staat voor onvoorwaardelijke liefde en harmonie
met alle levende wezens, en ook voor compassie en vergeving
zonder vijanddenken. Doordat de energetische toestand van onze
planeet nu anders is dan tweeduizend jaar geleden, kunnen er
ondertussen ook zielen zijn geïncarneerd met een frequentie die nog
veel hoger is dan die van het kristalbewustzijn. Dat is nog eens een
hoopvol teken, vind je niet, mama?’
In een ander gesprek zegt ze enthousiast: ‘Mama, is het niet
ongelooflijk mooi dat er op Aarde al duizenden mensen zijn
geïncarneerd die dezelfde bewustzijnsfrequentie hebben als Jezus
destijds?’
Christina lijkt een bijzondere band met Jezus te hebben.
Dat is me in het verleden al vaker opgevallen. Als op school
bijvoorbeeld verhalen uit de Bijbel werden behandeld, vulde zij ze
soms aan met achtergrondinformatie en dingen uit zijn leven die niet
in de Bijbel staan. En ze heeft wel vaker bepaalde Bijbelpassages op
een manier geïnterpreteerd die afweek van de officiële leer. Als ze
over het levensverhaal en de leerstellingen van Jezus Christus praat
en allerlei details weet te vertellen, heb ik vaak de indruk dat ze dat

vanuit haar eigen directe waarneming doet, en dat we nog veel meer
over hem te weten kunnen komen dan wat er in de Bijbel staat.
Hierover heeft ze ooit gezegd: ‘Oorspronkelijk gaf Jezus de
mensen de universele goddelijke waarheid. Maar de optekeningen
van zijn leerstellingen werden vanaf ongeveer 550 na Christus door
duistere machten vernietigd of drastisch gewijzigd. In die
leerstellingen stond bijvoorbeeld uitleg over het hiernamaals en de
fijnstoffelijke werkelijkheid. In die tijd waren het bewustzijn van de
mens en de totale trilling van de planeet nog minder sterk ontwikkeld
dan nu.’
Volgens Christina komt de leer die in de Vedische geschriften van
de oude Indiase beschaving staat nog het dichtst in de buurt van de
goddelijke filosofie, de universele wetten en de oorspronkelijke
spiritualiteit. Veel grote religieuze leraren uit de geschiedenis van de
mensheid, zoals Krishna, Mozes, Abraham, Boeddha en Jezus,
hadden als taak om de tijdloze universele waarheden aan de
mensheid door te geven. Diezelfde universele waarheden zullen in
de nabije toekomst opnieuw door duizenden andere goddelijke
zielen aan ons worden doorgegeven. Deze zielen hebben zich al
over de hele planeet verspreid.
Christina zegt dat Jezus wonderen kon verrichten doordat zijn
bewustzijnsfrequentie zeer hoog was, waardoor er veel bijzondere
gaven in hem waren geactiveerd. Voorbeelden van dit soort talenten
van hoogtrillende mensen zijn energetische genezing, het scheppen
van materie (‘het vermenigvuldigen van brood en wijn’), het opheffen
van de wetten van de zwaartekracht (‘over water lopen’) en het tot
leven wekken van de doden.
Een poosje geleden hebben Christina en ik het over de betekenis
van haar naam gehad. Ze legde uit dat wij die naam niet toevallig
voor haar hebben gekozen, maar dat die ‘vanboven’ als het ware in
ons hoofd is geplaatst (zie deel 1, hoofdstuk 29).
Christina betekent letterlijk ‘degene die verbonden is met Christus’
- dat wil zeggen, een volgelinge, dienares of zelfs opvolgster van
Christus. Dat zou verklaren waarom ze zoveel over hem weet. En
het lijkt ook geen toeval te zijn dat Elena en Christina op 15 april
2001 zijn geboren, tijdens de paasnacht, een flink aantal weken voor

de uitgerekende geboortedatum. Waarschijnlijk was dat ook zo van
bovenaf geregeld.
Christina heeft ook haar fijnstoffelijke witte lichtstraal met Jezus
Christus gemeen. Kennelijk bezat Jezus bij zijn geboorte ook zo’n
witte straal. Op de beeltenissen van hem als volwassene heeft deze
lichtstraal meestal de vorm van een aureool om zijn hoofd. Bij
Christina is het meer een lichtzuil die vanuit haar schedel naar boven
uitstraalt, het universum in, en die alleen door helderzienden kan
worden waargenomen.
De lichtstraal van Jezus was vermoedelijk ook alleen maar
fijnstoffelijk waarneembaar. In die tijd waren er waarschijnlijk ook
enkele wijze zieners en profeten die helderziend genoeg waren om
Jezus aan zijn lichtstraal te herkennen. Volgens Christina waren
twee van de zogenaamde heilige koningen of wijzen uit het Oosten
hoogontwikkelde meesterzielen die zeer hoge frequenties konden
waarnemen. Ze hadden ook voldoende kennis van de astronomie en
numerologie en wisten daardoor al bij welke planeetstanden de
aangekondigde Messias en Verlosser geboren zou worden. In
tegenstelling tot de boosaardige koning Herodes, die duidelijk niet
helderziend was en daarom zonder uitzondering alle jongetjes in
Bethlehem liet doden, herkenden deze wijze mannen het kindje
Jezus doordat zij de witte lichtstraal al vanaf grote afstand konden
waarnemen. Misschien was het wel deze lichtzuil van Jezus die later
als plasmastaart van een komeet of de ‘ster van Bethlehem’ werd
geïnterpreteerd.
Terug naar het onderwerp kristalbewustzijn. Volgens Christina zijn
er nu al heel veel ervaren zielen uit verschillende hogere sferen van
de kosmos op Aarde geïncarneerd om het huidige
transformatieproces van onlicht naar licht te ondersteunen.
Ze merkt op dat dit ook een van de redenen is dat de
wereldbevolking sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zo sterk is
gegroeid.
Ze zegt: ‘Voor hogere lichtwezens is het best moeilijk om in een
lage sfeer te incarneren. Daarom zijn dat meestal zeer ervaren
zielen die al in meerdere hogere sferen hebben geleefd en nu op
Aarde zijn gekomen om de mensheid juist in deze roerige tijden te
ondersteunen en vooruit te helpen. Ook in vroegere tijden kwamen

dergelijke zielen regelmatig op Aarde en werd toen “góden” of
“heiligen” genoemd. En trouwens, mama, Jezus heeft de afgelopen
tweeduizend jaar ook niet stilgezeten. Hij heeft zich in zeer hoge
dimensies verder ontwikkeld.’
Opnieuw ben ik verbaasd. Hoe weet Christina dat allemaal? En is
ze met haar witte lichtstraal misschien zelfs de reïncarnatie van
Jezus Christus? ‘Nee,’ antwoordt ze stellig. Die lichtstraal wil alleen
maar zeggen dat ze een soortgelijke staat van bewustzijn heeft.
Ook benadrukt ze nog maar eens dat het volstrekt onnatuurlijk en
vrij riskant is om als hoogontwikkeld lichtwezen in zo’n lage dichtheid
te incarneren zoals we die op dit moment op Aarde kennen. Op het
moment dat ze dat zegt, krijgt ze een intuïtieve inval die ze op een
stukje papier opschrijft, als een soort verklaring voor haar
aanwezigheid op Aarde: ‘Als het begrip van de wereld buiten het
universum ligt, incarneer dan waar het gat het diepst is.’
Deze zin is moeilijk te begrijpen. Het is wel duidelijk dat de
mensheid op Aarde een dieptepunt van negativiteit en destructiviteit
heeft bereikt, en blijkbaar heeft dit het hele universum in beroering
gebracht. Christina zei eerder dat ze 63 andere planeten kent
waarvan de beschavingen zich ook nog steeds in de derde dimensie
bevinden, maar dat ze geen enkele beschaving kent die zo diep is
gezonken dat de mensen elkaar doden en willens en wetens hun
bestaansbronnen vernietigen. De negativiteit op onze Aarde is in dit
opzicht uniek en zou je een ‘kosmisch wereldrecord’ kunnen
noemen. Daarom is het noodzakelijk dat de Aarde deze dieptreurige
tijd eindelijk achter zich laat. Om dit proces te ondersteunen en een
nieuw tijdperk van licht in te luiden komen er op dit moment heel veel
zielen uit hogere sferen van de kosmos hiernaartoe, ‘waar het gat
het diepst is’.

11
Waarom ik?
Juli 2015. Na alle wonderbaarlijke en soms verwarrende
gebeurtenissen van de afgelopen maanden komt in de zomer van
2015 elke keer weer de volgende vraag in me op: waarom ik?
Waarom heeft Christina mij als haar moeder gekozen? Wat is mijn
rol in Christina’s leven en hoe zal dat mijn eigen toekomst
beïnvloeden? Kan ik deze verantwoordelijkheid wel aan?
(Op dat moment wist ik nog niets over de dubbele incarnatie die
we met zijn tweetjes hebben gehad.)
Ik voel bij mijn veertienjarige dochter steeds duidelijker de hoge
energie van haar wezen die erop wacht tot ze zich eindelijk kan
ontvouwen en de wereld kan gaan veranderen.
Als ik aan de bijzondere gaven van Christina denk die zich sinds
het begin van dit jaar hebben geopenbaard, stelt het me gerust dat
ze ook een aantal nuttige eigenschappen heeft om haar grote
vredesmissie tot een succes te maken. Ik hoop ook dat ik de
eigenschappen kan ontwikkelen die ik nodig heb om haar daarbij
actief te kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust
dat alles wat nodig is ‘hierboven’ al lang van gepland en geregeld is.
Ik weet op dat moment echter nog niet dat er binnenkort een groot
aantal mensen in ons leven zal komen dat ons komt helpen,
specialisten op allerlei gebieden die samen met Christina in de
toekomst heel veel dingen in beweging gaan zetten. Maar Christina
bereidt me al voorzichtig voor op wat er komen gaat. Een poosje
geleden zei ze bijvoorbeeld heel stellig: ‘Mama, je moet je nu op
twee dingen richten: flexibiliteit en innerlijke rust.’ Ik werd meteen
door deze duidelijke aansporing geraakt.
Gedurende de drieënveertig jaar die ik nu leef, heb ik net als de
meeste andere mensen al aardig wat heftige ervaringen mogen
hebben en ook al aardig wat uitdagingen doorstaan.
Was dat allemaal een voorbereiding op een nog grotere taak?
Natuurlijk heb ik al in heel veel situaties de gelegenheid gehad om

flexibel te zijn en rustig te blijven, maar ik ben er vast van overtuigd
dat ik in de toekomst een totaal nieuwe vorm van flexibiliteit en rust
nodig zal hebben, zodat ik kan omgaan met alles wat er op me
afkomt.
Dit zet me aan het denken over de levensweg die ik tot nu toe heb
bewandeld, vooral met betrekking tot de twee eigenschappen die
Christina heeft genoemd: flexibiliteit en innerlijke rust. Ik zie mezelf
als iemand met een goed ontwikkelde intuïtie en weet uit ervaring
dat situaties waarin je geen weerstand ervaart, meestal niet de
meest constructieve of leerzame zijn. Ik heb altijd veel verschillende
interesses en talenten gehad. Mijn school en opleiding heb ik met
bovengemiddelde resultaten en zonder al te veel moeite afgerond. Ik
ben destijds heel goed omgegaan met de uitdaging om mijn werk als
praktijkondersteuner, mijn inzet voor mijn eigen bedrijf, de
wedstrijdsport en later ook mijn gezin met elkaar te combineren. En
op al deze gebieden heb ik altijd mijn creativiteit kunnen ontplooien.
Maar er zijn ook dingen in mijn leven gebeurd die ik niet had
gepland en waarnaar ik niet bewust op zoek was, zoals mijn
sportcarrière als laatbloeier en het nieuwe bedrijf van mijn man. Die
kwamen allebei in 1997 als het ware vanuit het niets in mijn leven. Ik
stond toen onder enorme druk, maar alles was op de een of andere
manier ook erg leuk en spannend, en ik leek oneindig veel energie
voor deze nieuwe activiteiten te hebben. Mijn organisatorische
talent,
flexibiliteit,
creatieve
denken
en
handelen,
beoordelingsvermogen,
besluitvaardigheid,
discipline
en
doorzettingsvermogen waren onontbeerlijk, en zonder die
eigenschappen was alles echt niet zo succesvol verlopen.
Mijn volgende grote leerproces tussen 2000 en 2012 bestond uit
het combineren van mijn gezinsleven, bedrijf en sportleven. Doordat
ik al jarenlang wedstrijdsport had bedreven, wist ik hoe ik bewust
met mijn lichaam en mijn energie moest omgaan. Daardoor heb ik
me bewust stevig in de materie kunnen verankeren, waarschijnlijk
ook om Christina voorlopig eerst maar eens in het leven van de
derde dimensie te kunnen houden. Ik heb jarenlang heel intensief,
zorgvuldig en flexibel met mijn fysieke en mentale energie om
moeten gaan - een leerproces dat heel veel van me vergde. Er
bestaat geen studie of boek met behulp waarvan je deze kunst

onder de knie kunt krijgen, want in zulke situaties kun je alleen maar
door eigen ervaring en met veel vallen en opstaan groeien. Ook ik
ben vaak gevallen, maar ik ben ook elke keer weer opgestaan.
Ik vond het in die tijd relatief gemakkelijk om met de druk die op
mijn schouders lag om te gaan. Ik vond het veel lastiger om mijn
lichaam, geest en ziel telkens snel en efficiënt te laten herstellen.
Daarvoor moest ik leren hoe ik een diepe innerlijke rust tot stand kon
brengen. Wat dat betreft is het sporten altijd een grote steun voor me
geweest, omdat de endorfine die tijdens het hardlopen vrijkomt me
een soort basisgevoel van tevredenheid, duidelijkheid en evenwicht
gaf - niet alleen op fysiek niveau, maar ook met betrekking tot mijn
creatieve denkvermogen en mijn positieve omgang met mijn
omgeving. Bewegen in de buitenlucht is nog steeds heel belangrijk
voor me en een welkome aanvulling op mijn gezinsleven en op de
veeleisende werkzaamheden voor mijn bedrijf.
Als we het leven de kans willen geven om ons steeds opnieuw te
verrassen en onze horizon te verbreden, moeten we innerlijk bereid
zijn om het oude los te laten en nieuwe dingen te ervaren. Maar het
is wel belangrijk dat je altijd aandacht besteedt aan je innerlijke
stem, zodat je weet of nieuwe dingen je met het oog op je zielsplan
wel of niet dienen. Dat is vooral in deze tijd heel belangrijk, want
alles verandert zo ontzettend snel. ‘Als in het leven de ene deur
dichtgaat, gaat er ook weer een andere open,’ zeggen ze weleens.
Als je dit in het dagelijks leven ook wilt ervaren, moet je bewust in
het leven staan en kunnen onderscheiden wanneer het goed is om
het oude los te laten omdat iets nieuws zich wil ontvouwen. Je moet
ook aanvoelen wanneer het goed is om iets niet los te laten en vast
te houden aan iets wat al bestaat en zijn nut heeft bewezen, omdat
het op dat moment de juiste beslissing en belangrijk is.
De eerste zeven jaar van Christina’s leven op Aarde gingen met
ontzettend veel moeilijkheden gepaard; het was een tijd waarin ik
nauwelijks een nacht rustig heb geslapen en steeds weer met
tegenslagen werd geconfronteerd. Ik had er toen wel honderd keer
voor kunnen kiezen om op een van de gebieden waarop ik actief ben
het bijltje erbij neer te gooien en het op te geven. Iedereen zou er
begrip voor hebben gehad als ik qua werk of sport de gemakkelijkere
weg had gekozen om me volledig op mijn kinderen te kunnen

richten. Toch had ik destijds het gevoel dat ik trouw moest blijven
aan mezelf en die drie uitdagingen op de een of andere manier
moest aangaan. Hoewel ik in mijn sportleven veel dingen heb laten
schieten omdat ik kinderen had, was het leven me tussen 2007 en
20x5 zo gunstig gezind dat ik op het hoogste nationale en
internationale niveau successen heb behaald. Ik beschouwde de
vele medailles die ik won niet als mijn grootste succes. Ik vond de
zware omstandigheden waaronder ik tot die prestaties kwam veel
bijzonderder. Gelukkig had ik het talent om op het beslissende
moment helemaal in het hier en nu aanwezig te zijn.
Van al deze ervaringen heb ik geleerd dat we ons tijdens het leven
meestal zelf grenzen opleggen. Als we bereid zijn om die grenzen
met oprecht enthousiasme en motivatie, vreugde, creativiteit,
flexibiliteit en innerlijke rust te doorbreken, behalen we niet alleen
uiterlijk succes, maar kunnen we ook innerlijk verstillen en vinden we
innerlijke rust. Als je zo in het leven staat, ontstaat er voor iedereen
op alle levensgebieden een bijna onbegrensde ruimte om zich
potentieel te verwezenlijken en zijn bestemming te vervullen.
‘Succes is wat er gebeurt als je je innerlijke stem volgt,’ hoor je
mensen weleens zeggen. Met andere woorden, een innerlijk
evenwicht en innerlijke tevredenheid zijn een goede voedingsbodem
voor succes in het leven. Ik heb door de jaren heen steeds beter
geleerd om op mijn innerlijke stem te vertrouwen en alleen energie
te stoppen in dingen die ik als harmonieus ervaar. Zo is het me
gelukt om op verschillende levensvlakken mijn persoonlijke grenzen
steeds verder te verleggen.
Als we flexibel zijn en innerlijke rust kunnen vinden, als we helder
kunnen nadenken en voelen, als we vertrouwen op onszelf en onze
innerlijke leiding en als we leren van onze fouten, zijn er bijna geen
grenzen. En dan weet je ook wanneer je uit je comfortzone moet
stappen en het oude achter je moet laten. Dat is precies hoe ik me in
deze zomer van 2015 voel.
Alles wat ik de afgelopen zes maanden dankzij Christina heb
beleefd en meegemaakt, kan in theorie ook aanleiding geven tot
onzekerheid, twijfels en angsten. Mijn vroegere driedimensionale
wereldbeeld is volledig aan het wankelen gebracht en enorm op de
proef gesteld. Bovendien kan de bedenkelijke situatie waarin de

wereld op dit moment verkeert tot enorme boosheid of futloze
matheid leiden. Je zou ook gedeprimeerd kunnen raken door alle
mensen in de maatschappij die je van je energie beroven, om nog
maar te zwijgen van de destructieve machtsstructuren die achter de
schermen bewust angst, terreur, chaos en vernietiging zaaien en
waaraan we machteloos overgeleverd lijken te zijn. En wat te
denken van onze eigen tekortkomingen, onze eigen negatieve
gedachten en emoties, ons eigen destructieve gedrag. Maar wat
belangrijk is, is dat we altijd zelf kunnen bepalen waarop we ons
bewustzijn richten en hoe we omgaan met de kleinere en grotere
uitdagingen en tegenslagen in ons leven en de wereld om ons heen.
We kunnen zelf kiezen of we in de oude, destructieve en
veroordelende patronen blijven hangen, of ons openstellen voor een
nieuwe vorm van bewustzijn, waarneming en constructief en
liefdevol gedrag. Om het in Christina’s woorden te zeggen: we
kunnen altijd kiezen voor flexibiliteit en innerlijke rust.
In mijn oorspronkelijke vakgebied, de geneeskunde, ben ik wat dat
betreft al heel vaak flink op de proef gesteld. Als ik terugdenk aan al
die beslissingen die ik tijdens Christina’s langdurige ziekteproces
moest nemen, zie ik heel duidelijk hoe vaak ik niet vanuit mijn
geprogrammeerde verstand (‘software’) heb gehandeld, maar op
basis van mijn innerlijke leiding en intuïtie (‘highware’). Want vaak
was er in moeilijke situaties helemaal geen geschikte kant-en-klare
‘software’ voor mij beschikbaar. Op momenten dat zelfs de beste
artsen ook niet meer wisten wat ze moesten doen en er bij bepaalde
therapievormen te weinig artsen waren met voldoende klinische
ervaring, kon ik alleen nog maar op mijn intuïtie vertrouwen.
Zo heb ik geleerd dat ik op mijn innerlijke stem kan vertrouwen,
ook al betekende dit toen dat ik soms niet voor reguliere
behandelvormen koos, maar alternatieve wegen moest inslaan. Als
ik mijn beslissingen destijds had gebaseerd op het beperkte
wereldbeeld van de westerse reguliere geneeskunde, was ik
waarschijnlijk meerdere keren ingestort, had ik het bijltje erbij
neergegooid en Christina opgegeven. Maar dat is nooit een optie
geweest, want al die jaren heb ik kracht mogen putten uit een
andere bron dan mijn verstand.

Door alles wat er toen is gebeurd, heb ik besloten om in 2013
afscheid te nemen van mijn werk in de reguliere geneeskunde en
mijn heil te zoeken in de alternatieve variant, hoewel ik me ervan
bewust ben dat mensen op dit moment nog steeds zowel de
reguliere als alternatieve of complementaire geneeskunde nodig
hebben. Inmiddels weet ik dat vooral ons bewustzijn doorslaggevend
is voor een blijvende fysieke, mentale en spirituele gezondheid. Als
je met de juiste middelen de frequentie van je bewustzijn kunt
verhogen en je bewustzijn daardoor een bepaalde trilling bereikt,
activeer je je zelfgenezende vermogens, zodat je de geneeskunde
zoals we die nu kennen niet meer nodig hebt.
Ons lichaam, onze geest en onze ziel zijn de drie instrumenten
waarmee we ervaringen kunnen opdoen, lessen kunnen leren en
onze bestemming op deze planeet kunnen vervullen. Wat het lot ons
ook brengt, we hebben altijd de keuze en het vermogen om onze
situatie te accepteren en er creatief en constructief mee om te gaan,
zonder ons onnodig met andere mensen te vergelijken. Ieder mens
is een goddelijke schepper en heeft dus alles wat hij nodig heeft om
in zichzelf en om zich heen een klein paradijs te creëren.
Als lichaam, geest en ziel met elkaar in harmonie zijn, leidt dat ook
tot harmonie op ons persoonlijke levenspad en in onze omgeving.
We moeten ons lichaam dus goed verzorgen, zodat het gezond en
vitaal is. Daarvoor heeft het zowel gezonde stress als ontspanning
nodig. We moeten er ook voor zorgen dat we op mentaal niveau
veerkrachtig, flexibel, reactiegericht en creatief blijven. En ten slotte
worden we uitgenodigd om onze ware identiteit als goddelijke
schepper te erkennen en om ons huidige leven vreugdevol en
dankbaar te accepteren, om vervolgens vanuit liefde iets te creëren
wat bijdraagt aan een mooiere wereld.
Natuurlijk is het door de tegenslagen en weerstand die we in het
leven tegenkomen niet altijd even gemakkelijk om met een heldere
blik en vanuit onvoorwaardelijke liefde in het leven te staan. In dit
verband moedigt Christina ons met deze woorden aan:

‘Acceptatie ligt
verandering.’
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Dankzij psychologisch onderzoek weten we dat er vaak een sterke
innerlijke weerstand in ons ontstaat als een situatie in onze beleving
onveranderlijk is en we die situatie in eerste instantie niet accepteren
en niet vanuit liefde aanvaarden. Het in stand houden van deze
weerstand kost enorm veel energie en voorkomt vaak dat we in ons
leven vooruitkomen. De meeste mensen dragen op basis van
vroegere ervaringen heel wat van dit soort weerstanden met zich
mee. Dit kan tot blokkades leiden of zelfs tot stilstand van hun
persoonlijke ontwikkeling. Als je er niets tegen doet, kun je in een
negatieve spiraal terechtkomen, wat onvermijdelijk leidt tot een
vicieuze cirkel van gevoelens van frustratie, onbekwaamheid,
vreugdeloosheid en destructiviteit.
De positieve verwezenlijking van ons potentieel, daarentegen,
begint als we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven in eigen
hand nemen, als we anderen niet beschuldigen en als we zonder
oordeel naar negatieve patronen en overtuigingen uit het verleden
kijken, ze vanuit liefde accepteren en ze zo op een positieve manier
transformeren.
Dan komt er steeds meer duidelijkheid in ons leven en kunnen we
positieve aspecten als liefde, toewijding, wijsheid en innerlijke vrede
in de wereld neerzetten. Als tegenhanger van de neerwaartse spiraal
zou je dit de ‘opwaartse engelenspiraal’ kunnen noemen.
Wat dat betreft is Christina voor mij een zuiver voorbeeld. Haar
wijze terughoudendheid is een direct gevolg van de
onvoorwaardelijke liefde die ze uitdraagt. Dat is voor haar net zo
natuurlijk als ademhalen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365
dagen per jaar. Ze heeft een onwankelbaar vertrouwen in God, ze
kent geen angst of bezorgdheid en ze bereidt zich heel
geconcentreerd voor op de vervulling van haar levensmissie.
Al die dingen geven mij de hoop op een positieve toekomst.
De aanwezigheid van lichtvolle zielen zoals zij, die vrede brengen
en ons hoop geven, maakt duidelijk welke kant het met de mensheid
op zal gaan. Christina benadrukt telkens dat zij niet de enige is,
maar dat er al veel meer hogerdimensionale lichtwezens op Aarde
zijn en zullen blijven komen om in deze donkere periode in de
geschiedenis van de mensheid licht te brengen.

Alleen al het feit dat er steeds meer kinderen opduiken met een
verruimd bewustzijn en paranormale gaven is voor mij het bewijs dat
de mensheid inderdaad een evolutie doormaakt en dat we allang
midden in dat proces zitten. De dagen van de oude denkmodellen en
de oude driedimensionale normen en onderwijsstructuren zijn
voorbij. De wereldwijde transformatie die deze kinderen op Aarde tot
stand zullen brengen, is slechts een kwestie van tijd.
‘Mama, je moet je nu op twee dingen richten: flexibiliteit en
innerlijke rust,’ adviseert Christina me. Ik ben vastbesloten om dat
advies op te volgen. Christina zal haar eigen weg gaan en haar
visioen over het goede tijdens haar huidige incarnatie
verwezenlijken. Wat mijzelf betreft, zie ik het als mijn taak om deze
kinderen op weg te helpen en tegelijkertijd mijn eigen zielsplan te
aanvaarden en te vervullen, ongeacht wat er volgens dat zielsplan in
de toekomst allemaal op mijn pad komt.
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Hoe de geest en de ziel ontstaan
Sinds februari 2015, toen ik voor het eerst met Christina over allerlei
fijnstoffelijke onderwerpen praatte, zoals zielen, zielsplannen,
bewustzijnsniveaus en dimensies, is het me duidelijk geworden dat
het zogenaamde hiernamaals - dat wil zeggen, de niet-driedimensionale, voor het oog onzichtbare wereld - onvoorstelbaar
wijds en complex is en uit heel veel lagen bestaat, en dat het voor
ons als mens heel moeilijk is om er een helder beeld van te krijgen.
Ik heb ook de indruk dat Christina heel goed op de hoogte is van al
die sferen en aspecten van de fijnstoffelijke wereld, en daarom wil ik
er via haar steeds meer over te weten komen.
In de loop der tijd, en vooral dankzij de samenwerking met onze
redacteur Ronald, ben ik steeds meer gaan beseffen dat het zinvol
zou zijn om wat meer duidelijkheid te krijgen over hoe de
fijnstoffelijke wereld in elkaar zit en wat bepaalde begrippen precies
betekenen. Ronald verdiept zich al tientallen jaren in de
psychologische, parapsychologische, metafysische en spirituele
literatuur en kent het vakjargon goed.

Het probleem met de taal en de termen die
worden gebruikt
Ronald wijst ons allereerst op een fundamenteel probleem dat bij
alle fijnstoffelijke en hogerdimensionale onderwerpen een rol speelt.
Wat het zo lastig maakt, is dat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
driedimensionale natuurwetenschappen, geen algemeen geldende
definities van begrippen bestaan die door alle metafysische
onderzoekers, schrijvers en stromingen worden geaccepteerd.
Zowel in de vroegere als in de hedendaagse vakliteratuur is men het
er bijvoorbeeld absoluut niet over eens wat precies wordt bedoeld

met woorden als ‘psyche’, ‘geest’, ‘ziel’, ‘bewustzijn’, ‘hogere zelf’
of’aura’. Waarschijnlijk komt dat vooral door de verschillende en voor
een deel tegenstrijdige wereldbeelden die door de diverse
psychologische en spirituele stromingen worden gebruikt. En het feit
dat woorden als ‘ziel’ in de psychologische literatuur een andere
betekenis hebben dan in onze spreektaal, maakt het allemaal nog
een stuk lastiger. In de volksmond wordt het woord ‘ziel’ meestal niet
gebruikt om er een fijnstoffelijk principe mee aan te duiden, maar om
naar bepaalde emoties of gevoelens te verwijzen. In onze taal
kennen we gewoon geen algemeen aanvaarde, goed afgebakende
definities waaruit bijvoorbeeld het verschil tussen ‘ziel’ en ‘geest’
duidelijk wordt.
Naast de verschillende wereldbeelden en waarnemingsperspectieven levert het beperkte aantal woorden dat we in onze taal
ter beschikking hebben ook nog andere problemen op. In de
fijnstoffelijke wereld zijn er namelijk zoveel verschillende sferen en
energieniveaus dat we ze niet met woorden en begrippen van elkaar
kunnen onderscheiden. Het is dus onvermijdelijk dat er volop
misverstanden en verwarring ontstaan. Christina zegt in dit verband
dat het veel gemakkelijker zou zijn als we telepathisch met elkaar
konden communiceren en informatie uitwisselen, in plaats van dat
we daar gesproken taal voor nodig hebben. Het is dus heel lastig om
de verschillen tussen alle fijnstoffelijke niveaus en energieën met
woorden te beschrijven. Uiteindelijk gaat het echter niet om
woorden, maar om het verkrijgen van meer inzicht in de
werkelijkheid, los van woorden en concepten.
Als we in dit en het volgende hoofdstuk desondanks een aantal
kernbegrippen gebruiken die bij het wereldbeeld van Christina
passen, zijn we ons er heel goed van bewust dat diezelfde termen in
andere boeken een andere betekenis kunnen hebben. Alle uitleg die
je hier leest, komt uit gesprekken of lezingen die tussen 2015 en
2017 hebben plaatsgevonden. In januari 2018 heeft Christina ze
voor dit boek nog eens goed bekeken en verduidelijkt.
Voordat we verdergaan, wil ik nog één ding zeggen. We willen
absoluut niet dat je het wereldbeeld van Christina en wat zij
waarneemt als de enige waarheid ziet of als de meest uitgebreide of

meest overtuigende informatie. Zo’n absolutistische houding zou niet
overeenkomen met de ethische principes van lichtwezens. Die
hebben juist als opvallendste kenmerk dat ze onder alle
omstandigheden de vrije wil van alle andere levende wezens
liefdevol respecteren. En met je vrije wil bepaal je niet alleen waar je
je bewustzijn op richt, maar ook voor welk wereldbeeld je kiest. Dus
als je een andere opvatting en een ander wereldbeeld hebt dan die
die hieronder worden beschreven, hoef je je niet door ons
aangevallen te voelen en hoef je je ook niet geroepen te voelen om
met ons in discussie te gaan.

Wie of wat is ‘God’?
Om je geheugen op te frissen willen we over het thema ‘God’ nog
een keer zeggen wat Christina er in februari 2015 over zei (zie deel
1, hoofdstuk 9): ‘Het is arrogant om God vanuit menselijk perspectief
te verpersoonlijken en hem met woorden uit de menselijke taal
kleiner te maken dan hij is. De meeste mensen proberen zich met
woorden en beelden een voorstelling van God te maken die binnen
de derde dimensie past. Ze kunnen veel beter proberen hun eigen
bewustzijn te verruimen en zo meer zijn kant op te bewegen. Dan
zouden we God tenminste een klein beetje erkennen, maar dan op
een niet-materiële manier. Wij kunnen God in een grootsere vorm
beleven en ervaren. Met een verruimd bewustzijn ontwikkelen we
ook een verruimde waarneming van de werkelijkheid.’
Doordat het woord ‘God’ in de loop van de menselijke
geschiedenis vaak verkeerd is gebruikt en doordat er in de naam
van God veel goddeloze dingen zijn gebeurd, begrijpt Christina wel
dat sommige mensen moeite hebben met dit woord.
Daarom zegt ze: ‘Je kunt God ook de “oerbron”, “Al-wat-is” of het
“zuivere bewustzijn” noemen. Mijn persoonlijke favoriet is de
“Schepper”. Want de mensheid, onze planeet en alle andere dingen
die bestaan, zijn bewust door een Schepper geschapen. Bovendien
zijn wij zelf ook scheppende wezens: we creëren onze eigen
werkelijkheid.’

Als ik haar vraag of ze deze Schepper meer als een energie of
meer als een wezen ziet, antwoordt Christina: ‘Heel duidelijk als
wezen! De Schepper is veel meer dan een onpersoonlijke energie.’
En op een ander moment zegt ze: ‘Zo gauw we deze ware realiteit
hebben erkend, ontdekken we dat we zelf “God”, “Schepper”, “Alwat-is” en de “bron” zijn.’

Wat betekent ‘geest’?
Christina legt uit: ‘Met “geest” bedoel ik een vonk die zich van deze
goddelijke oerbron, dit “Al-wat-is”, deze oorspronkelijke Schepper
afsplitst. Ik noem deze goddelijke vonk dus “geest”. Deze geest is
zuiver bewustzijn en nog zo fijn dat hij geen materiële trilling of
dichtheid heeft. Hij bestaat volledig uit het fijnste zuivere licht en is in
elk elektron aanwezig. En elke afzonderlijke goddelijke vonk bevat
alle kennis van zijn goddelijke oorsprong.
Deze geest, dit licht, komt dus rechtstreeks uit de oorspronkelijke
bron van de Schepper en maakt een reis door de schepping om
nieuwe ervaringen op te doen. De geest kan zonder beperkingen
door tijd en ruimte reizen. Als het licht krimpt, dus als het dichter
wordt, ontstaat er materie. Als het licht weer uitzet, keert de materie
terug naar waar ze vandaan kwam. Bij incarnatie gaat het ook
ongeveer zo: door de samentrekking en de verdichting van het
bewustzijn ontstaan er fysieke lichamen.
Deze goddelijke geest, dit zuivere bewustzijn, is de oorsprong van
alles wat leeft en heeft twee “hoofdfuncties” De eerste hoofdfunctie
van de geest is zijn vermogen om alles wat verdicht is om te zetten
in zuiver licht. En de tweede is het opdoen van allerlei ervaringen in
de kosmos en die vervolgens “evalueren”. Zo kan een stukje geest
dat van God is afgesplitst “groeien” en zich tot een nieuwe “God”
ontwikkelen.’
Om een voorbeeld van zo’n ‘evaluatie’ van ervaringen te geven,
voegt Christina eraan toe: ‘Als we na een incarnatie ons lichaam
verlaten en naar onze levensfilm kijken, worden we ons bewust van
de betekenis van onze levenssituaties. We begrijpen waarom alles is
gebeurd zoals het is gebeurd en wat we daarvan mochten leren. Dit

proces waardoor we dingen beter begrijpen en inzicht verwerven
vindt op het niveau van de geest plaats, want alleen de geest kan
dit. Daarom is deze “evaluatie” de tweede hoofdfunctie van de
geest.’
Ze zegt verder: ‘De geest is dat deel van de mens dat niet ervaren
kan worden. Hij kan zonder beperkingen door de tijd reizen. En
alleen de geest kan iets uit het verleden opnieuw beleven. Ook kan
hij zich een voorstelling maken van wat er in de toekomst zou
kunnen gebeuren, en hij kan het heden beleven.’

Wat is de ‘ziel’?
Het woord ‘ziel’ kun je in twee verschillende betekenissen gebruiken:
1) Aan de ene kant is ‘ziel’ een synoniem van wat we zojuist als
‘geest’ hebben beschreven. Binnen de meeste spirituele tradities
verwijst het woord ‘ziel’ naar de oorspronkelijke goddelijke vonk, die
niet materieel is en een deel van God is.
In het Sanskriet van de oude Vedische wijsheidsgeschriften wordt
deze goddelijke energie ‘Atma’ genoemd, en in de Bhagavad Gita
wordt de ziel beschreven als ‘eeuwig aanwezig, alles doordringend
en onveranderlijk’, als ‘ondeelbaar, onverbrandbaar, onoplosbaar en
onuitroeibaar’, als ‘onherkenbaar, onvatbaar en onaantastbaar’.
Niets kan de ziel vernietigen, zelfs niet de allesverslindende tijd, en
zeker niet de fysieke dood. De ziel is de diepste kern van elk levend
wezen en als zodanig ook de bron van bewustzijn in het lichaam.
Hij is zich ervan bewust dat hij gedachten, gevoelens, wensen,
verlangens, uitdagingen en problemen heeft. En hij weet ook dat hij
een fysiek lichaam en meerdere fijnstoffelijke lichamen heeft. Het
bewustzijn van de ziel doordringt het hele fysieke en niet- fysieke
lichaam en vervult ze met leven. In de Bhagavad Gita staat hierover:
‘Net zoals alleen de zon het gehele zonnestelsel verlicht, zo verlicht
het enige levende wezen in het lichaam het gehele lichaam met
bewustzijn.’
Volgens deze eerste betekenis van het woord ‘ziel’ hebben we als
mens geen ziel, maar zijn we de ziel. Als niet-materiële,
dimensieloze ziel, als eeuwig spiritueel wezen zijn we op dit moment

in een driedimensionaal menselijk lichaam geïncarneerd om hier
menselijke ervaringen op te doen. Op deze betekenis van het woord
‘ziel’ is ook de ‘zielsverhuizing’ van toepassing: als onvergankelijke
ziel dwalen we van het ene lichaam naar het andere, van de ene
plek naar de andere, van de ene planeet naar de andere en van de
ene dimensie naar de andere, om binnen de schepping allerlei
dingen te ervaren en inzichten te verkrijgen.
Je zou dus ook kunnen zeggen dat we geen geest hebben, maar
geest zijn, of dat we geen innerlijk licht hebben, maar innerlijk licht
zijn. Licht zijn, geest zijn, ziel zijn, dat is onze eeuwige identiteit,
voorbij ruimte en tijd.
2) Aan de andere kant gebruikt Christina het woord ‘ziel’ ook in
een andere betekenis, namelijk de etherische structuur die door de
geest wordt gecreëerd zodat hij zich met de materie kan verbinden
en een wisselwerking met de materie kan aangaan.
Ze legt uit: ‘Omdat de geest zelf niet kan incarneren, heeft hij
daarvoor een voertuig nodig, en dat is de ziel. Met “ziel” bedoel ik
een soort samenklontering van etherische energie - je zou het ook
een “etherische structuur” kunnen noemen - die door de goddelijke
geest is gecreëerd. Het universum zit vol met etherische energie,
maar die is nog steeds vormloos en niet geprogrammeerd. Als de
goddelijke vonk een structuur uit die etherische energie creëert, krijgt
die structuur eerst een vorm, die daarna wordt geprogrammeerd. Ik
noem deze structuur van etherische energie de “ziel”. Zo glijdt de
geest in zijn omhulsel, de ziel, en glijdt de ziel op zijn beurt in zijn
omhulsel, het lichaam. Dankzij deze zielsstructuur kan de geest de
materie binnengaan en gebruiken. De ziel bestaat dus uit etherische
energie en omvat bijvoorbeeld ook de verschillende chakra’s, of
energiecentra, van het lichaam. Dankzij de chakra’s kan de geest
zich met de fysieke dichtheid verbinden.
Als je incarneert, kan de goddelijke vonk met behulp van de ziel
de materiële wereld betreden en dan op een gegeven moment weer
zuiver licht worden. De materie is dus niet onzuiver of slecht. Dat is
heel belangrijk om te weten. De materie is zo zuiver als ze maar kan
zijn, want het licht waaruit ze bestaat is zuiver licht en kan niet
zuiverder zijn dan zuiver.’

Bij de tweede betekenis van het woord ‘ziel’ hoort ook het
‘zielsplan’ en ‘zielspad’. Voor elke incarnatie als mens in de derde
dimensie bestaat er binnen het etherische veld van de zielsstructuur
een hoger plan, waarin de afzonderlijke stations van je levenspad
zijn vastgelegd. En je gidsen en de andere leden van je geestelijke
team kijken altijd naar je zielsplan als ze je helpen.
In hoofdstuk 9 van deel 1 zegt Christina hierover: ‘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 zielsenergie in het
hele lichaam aanwezig is en het volledig doordringt. Ik voel deze
zielsenergie het sterkst tussen mijn hart en keel en ze wordt als
geheel in de aura weerspiegeld.
De ziel bevat een soort “oorsprongsenergie” en omvat naast een
groot aantal dingen die niet met woorden zijn uit te leggen ook alle
ervaringen uit vorige levens. Er is als het ware een soort “datachip”
waarop je ervaringen zijn opgeslagen en die je in elke incarnatie met
je meeneemt en met nieuwe data aanvult.’
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Incarnatie en reïncarnatie
Hoe werkt incarneren?
‘Hoe werkt incarnatie precies? Hoe komt de geest in een stoffelijk
lichaam terecht?’ wil ik graag van Christina weten.
Ze legt uit: ‘De geest kan tijdens het incarneren op verschillende
manieren de materie binnengaan, maar bij elk van deze
mogelijkheden maakt de geest eerst een fijnstoffelijke zielsstructuur.
Je kunt een incarnatie in de derde dimensie op Aarde in twee fasen
verdelen: de eerste fase verloopt op etherisch niveau en de tweede
fase op fysiek niveau. Toen de fijnstoffelijke etherische sferen al in
het universum bestonden, was de fysieke sfeer er nog helemaal niet.
De driedimensionale sfeer waarin je een fysiek lichaam kunt hebben
kwam pas later. Maar omdat deze twee sferen naast elkaar bestaan,
zijn ze voor alle wezens toegankelijk. Je kunt de eerste keer dat je
incarneert dus ook meteen voor de fysieke sfeer kiezen.
Maar voordat de geest in de fysieke sfeer incarneert, moet hij
eerst met etherische energie leren omgaan. Daarvoor creëert hij de
etherische zielsstructuur, zodat hij daaraan kan wennen. Hij leert
bijvoorbeeld hoe hij de ziel moet bewegen en sturen, zodat die van A
naar B kan gaan. Als de geest dit onder de knie heeft, begint hij met
zijn fysieke incarnatie in een lichaamsvorm die hij zelf heeft gekozen.
Dat doet hij om zichzelf op een nieuwe manier te ervaren en om te
begrijpen dat hij ook dan nog steeds goddelijk is, want zijn lichaam
bestaat nog altijd uit volkomen zuiver licht.
In elke fysieke levensvorm kun je verschillende soorten ervaringen
opdoen. In het lichaam van een plant kun je bijvoorbeeld leren hoe je
goddelijk licht kunt kanaliseren. In het lichaam van een dier kun je
iets leren over beweging en instinct. En in een menselijk lichaam kun
je dingen als cultuur en spiritualiteit ervaren, of beleven wat een
familie is enzovoort. Er bestaat geen vaste incarnatievolgorde. Je

kunt dus best na een incarnatie als mens in je volgende leven iets
nieuws leren als plant. En planten leren ook niet allemaal hetzelfde.
Alle ervaringen zijn heel verschillend en individueel. In het
universum kun je niets in hokjes stoppen. Op elk moment is alles
mogelijk.’

Wat is ‘bewustzijn’?
Christina beschrijft het woord ‘bewustzijn’ als volgt: ‘Bewustzijn
verbindt de ziel en het lichaam met elkaar. Het is de drijvende kracht
in elk levend wezen en in alles wat is gecreëerd. Aan de
aanwezigheid van bewustzijn kun je ook zien dat een lichaam door
een ziel wordt bewoond. Dus als je aan een wezen kunt zien dat het
bewustzijn heeft en leeft, weet je zeker dat het bezield is, dat er een
ziel in woont. Gedachten en gevoelens komen uit het bewustzijn
voort. Alle levende wezens hebben een bewustzijn, gedachten en
gevoelens, dus niet alleen de mensen, maar ook de dieren, planten,
stenen en alle andere dingen die worden gecreëerd. En omdat alles
een bewustzijn heeft, kun je in theorie met alles communiceren.’
Na deze uitleg van Christina begrijp ik waarom een plant geen
leraar of instructie van buitenaf nodig heeft om op het juiste moment
te groeien en te gedijen. Een plant is met zijn bewustzijn met ‘Al-watis’ verbonden en haalt daar de informatie vandaan die hij nodig
heeft. In ons lichaam gaat het ook zo: hoe weet een levercel of
andere cel zonder instructies van buitenaf precies welke functies hij
heeft, hoe hij zichzelf kan regenereren enzovoort? Dat weten cellen
doordat ze met hun bewustzijn met ‘Al-wat-is’ zijn verbonden.
Waarom zou het voor ons als mens dan niet ook mogelijk zijn om
vanuit ons bewustzijn zinvolle en constructieve beslissingen te
nemen en op een zinvolle en constructieve manier te handelen? Dan
zou alles wat we doen in harmonie zijn met het grotere geheel,
zonder dat we daarbij onze natuurlijke omgeving vernietigen.
Op een ander moment vertelt Christina nog meer over het
‘bewustzijn’: ‘Alles wat bestaat nemen we waar. Het is alleen de
vraag of we het met ons dagbewustzijn of met ons onderbewustzijn
waarnemen. Je kunt dus onderscheid maken tussen je

dagbewustzijn en je onderbewustzijn. Het actieve dagbewustzijn is
dat deel van de werkelijkheid dat we op dit moment bewust
waarnemen. En het onderbewustzijn is dat deel van de werkelijkheid
dat we met onze huidige frequentie niet bewust kunnen waarnemen.
Want we nemen alleen bewust waar wat met dezelfde of een lagere
frequentie trilt dan wijzelf. Wat met een hogere frequentie trilt dan
wijzelf kunnen we niet bewust waarnemen.
Als we onze persoonlijke frequentie verhogen, kunnen we dus niet
alleen meer onbewust waarnemen, maar ook meer bewust. Met die
hogere persoonlijke frequentie verhogen we ons dagbewustzijn en
kunnen we ons steeds meer herinneren.
In wezen gaat het er niet om dat we iets nieuws leren, maar dat
we ons weer herinneren wat er altijd al is geweest, en dat we
daarmee de sluier oplichten die over ons onderbewustzijn ligt. Als
we dit proces helemaal hebben doorlopen, hebben we geen
onderbewustzijn meer en zijn we volledig bewust.’
Tijdens de al eerder genoemde voordracht van december 2017
gaat Christina nog een keer in op de vraag wanneer we eigenlijk
volledig bewust zijn. Ze legt uit: ‘We zijn volledig bewust als we
helemaal geen onderbewustzijn meer hebben.
Als we beseffen dat alles NU is. Het verleden, de toekomst en het
heden gebeuren allemaal nu. Ik zal een voorbeeld geven.
Stel, je vouwt een vel papier meerdere keren dubbel; een van de
lagen die dan ontstaan is het heden, een andere laag het verleden
en weer een andere laag de toekomst. Als je dan met een
tandenstoker door alle lagen heen prikt en een gat maakt, zit dat gat
in alle lagen tegelijk. Zo gebeurt alles ook nu en bevindt alles zich
eigenlijk op hetzelfde punt.
Zolang we nog een onderbewustzijn hebben, merken we dit niet
bewust, juist omdat het in ons onderbewustzijn gebeurt. Maar in
theorie zouden we ons op dit moment van dit alles bewust kunnen
zijn. Daarvoor hoeven we alleen maar een kwantumsprong te
maken. En dat is nu precies het proces waarin de hele mensheid op
dit moment zit. Mensen worden steeds wakkerder en bewuster.
Deze bewustwording vindt gewoon plaats doordat we stap voor stap
onze eigen frequentie verhogen. Daarbij is het belangrijk dat je
dankbaar bent en een positieve houding tegenover jezelf en je

omgeving hebt. Een ander belangrijk aspect is het zuiveren van je
innerlijk, want daarmee verhoog je je frequentie ook.
Ook acceptatie is heel belangrijk, want zoals je weet ligt acceptatie
aan de basis van elke verandering. Vooral door zelfacceptatie kun je
je frequentie verhogen. Zelfacceptatie betekent dat je liefdevol tegen
jezelf zegt: “Ik ben goed zoals ik ben.” De meeste mensen vinden
dat heel moeilijk, maar toch is dit de eerste stap naar
onvoorwaardelijke liefde. Als je jezelf accepteert en liefhebt, kun je
ook andere mensen accepteren en liefhebben, en op een gegeven
moment ervaar je jezelf dan niet meer als los van de ander. Alles
begint bij jezelf en als je jezelf accepteert, merk je meteen dat je
frequentie omhooggaat.’

Wat is het ‘hogere zelf’?
Christina legt de term ‘hogere zelf’ zo uit: ‘Als de geest, de
goddelijke vonk, uit de etherische energie een ziel heeft gecreëerd,
kan hij nieuwe dingen gaan ervaren. Maar de ziel incarneert nooit
helemaal in een fysiek lichaam. Hij incarneert slechts gedeeltelijk. Hij
stuurt als het ware zielsdelen van zichzelf naar de betreffende
incarnatie. Wat in de niet-fysieke sfeer achterblijft, en dus niet
incarneert, kun je het ‘hogere zelf noemen. Het hogere zelf is dus
een soort veilige haven voor een ziel die bijvoorbeeld als mens
incarneert, en functioneert als ankerpunt en informatiebron. De ziel
kan ook meerdere zielsdelen op verschillende plekken tegelijk laten
incarneren, zodat hij in zeer korte tijd heel veel verschillende dingen
kan ervaren. Dat noem je dan “parallelle incarnaties”.
Afhankelijk van de ervaringen die zielen tijdens hun incarnaties al
hebben opgedaan, en van de leerprocessen die ze al met succes
hebben doorlopen, hebben ze verschillende frequenties. Daardoor
verschillen de hogere zelven energetisch van elkaar.’
Op de vraag hoe en waar Christina haar hogere zelf waarneemt,
antwoordt ze: ‘Ik zie mijn hogere zelf als een witte bal van licht. Maar
bij andere zielen kan het er heel anders uitzien, omdat het hogere
zelf kan bepalen hoe het zichzelf laat zien. En ook de plek waar het
verblijft, dus in welke hogere sferen en dimensies, is afhankelijk van

het ontwikkelingsniveau van de ziel. Mijn veilige haven is op dit
moment de zon.’

Wat is de ‘aura’?
Christina legt uit: ‘De aura is het elektromagnetische veld om ons
fysieke lichaam. Dit veld ligt in een deel van het lichtspectrum dat
niet door iedereen kan worden waargenomen.
Voor sommige mensen is de aura dus niet zichtbaar, terwijl andere
mensen haar wel kunnen zien, in elk geval voor een deel. Het
auraveld kan verschillende kleuren en vormen hebben. Er kunnen
ook gaten in de aura ontstaan. Dat zou erop kunnen wijzen dat je
bezeten bent. In extreme gevallen betekent dit dat je volledig wordt
beheerst door een fijnstoffelijke entiteit die zich in je auraveld heeft
genesteld. Onze aura breidt zich in theorie oneindig ver uit, dus veel
verder dan twee meter vanaf ons lichaam. Hoeveel iemand van deze
oneindige aura kan waarnemen, hangt af van hoe helderziend hij is.’

Wat zijn ‘energetische lichamen’?
Christina legt uit: ‘Als mens breiden we ons op andere frequenties tot
ver buiten de grenzen van ons fysieke lichaam uit. Ieder mens heeft
naast
een
fysiek
lichaam
ook
meerdere
fijnstoffelijke
energielichamen die samen “de aura” worden genoemd. Met andere
woorden, wat we “aura” noemen bestaat uit verschillende delen, en
als je naar iemands aura kijkt, zie je dus eigenlijk zijn verschillende
energielichamen. Ik weet niet hoeveel energielichamen er in totaal
zijn, want het aantal lagen datje kunt zien wordt logischerwijs
bepaald door je frequentie en hoe helderziend je bent.
De verschillende fijnstoffelijke lichamen die het fysieke lichaam
omhullen, worden vaak met de lagen van een ui vergeleken. Dat
betekent echter niet dat de aura de vorm van een ui heeft. Voor
zover ik het heb kunnen zien, hebben de verschillende energetische
lichamen geen vaste kleur. De afzonderlijke energetische lichamen

hebben elkaar nodig, en als je doodgaat, neem je al je fijnstoffelijke
lichamen met je mee.
Het eerste energetische lichaam is het etherische lichaam. Aan
deze laag kun je precies zien hoe het met je fysieke lichaam gaat,
want op fijnstoffelijk niveau is hij direct met het lichaam verbonden.
Als er op fysiek niveau iets gebeurt, zie je dat ook op etherisch
niveau, en omgekeerd. Je kunt ziekten dus al in het etherische
lichaam zien voordat ze zich in het fysieke lichaam manifesteren. En
als er iets met het fysieke lichaam aan de hand is, zie je dat ook in
het etherische lichaam. Volledige genezing moet daarom altijd zowel
in het fysieke als in het etherische lichaam plaatsvinden. Als iemand
bijvoorbeeld zijn voet heeft gebroken, kan alles op fysiek niveau
binnen een paar weken weer mooi recht staan, maar het etherische
lichaam rondom de voet kan dan nog steeds gekromd zijn. Want ook
het energetische lichaam moet na een fysieke breuk worden “gezet”.
Zo’n “kromming van de etherische voet” neemt de betreffende ziel
dan naar elke volgende incarnatie mee, tot het probleem op een
gegeven moment wordt verholpen.
Het tweede fijnstoffelijke lichaam is het emotionele lichaam. Daar
worden onze emoties opgeslagen. Aan dit energetische lichaam kun
je zien welke emoties iemand op een bepaald moment heeft. Als
iemand emoties ontkent of onderdrukt, zie je dat ook in deze laag.
En als iemand zijn huidige incarnatie verlaat terwijl er nog steeds
onverwerkte emoties in het emotionele lichaam zitten, zijn die
emoties er in de volgende incarnatie nog steeds.
Het derde fijnstoffelijke lichaam is het mentale lichaam.
Net zoals onze emoties in het emotionele lichaam worden
opgeslagen, zo worden onze gedachten in het mentale lichaam
opgeslagen. En zoals ik al zei, zijn er buiten het mentale lichaam
nog veel meer energetische lichamen, zoals het astrale lichaam, het
hemelse lichaam, het causale lichaam enzovoort.’

‘We zijn allemaal scheppers’
In december 2017 legt Christina uit dat ieder mens een schepper is
en dus heel belangrijk. Ze zegt: ‘We zijn allemaal scheppers.

We dragen allemaal de kracht van de geest en dus de goddelijke
vonk in ons, en we mogen deze vonk aan anderen doorgeven. Als
we iets nieuws creëren, bijvoorbeeld een pot van klei, zijn we
scheppers en geven we ons bewustzijn in de vorm van deze pot
door. In alle voorwerpen zitten dus de gedachten, beelden en
emoties van de maker.
Tegenwoordig hebben veel mensen de neiging om zichzelf als
minderwaardig te zien en te zeggen: “Ach, we zijn zo nietig en
kunnen niets.” Maar dat is niet zo. Het fascinerende van de mens is
dat hij niet alleen een driedimensionaal-fysiek aspect heeft, maar
ook een geestelijk aspect, en dat beide aspecten hier op Aarde bij
elkaar horen. Een zesdimensionaal wezen bevindt zich bijvoorbeeld
alleen maar in een zuiver geestelijke sfeer en heeft geen fysiek
aspect. Maar als mens hebben we een fysiek lichaam én kunnen we
ons op geestelijk niveau van de ene naar de andere plek
verplaatsen. Dat is iets heel bijzonders en buitengewoons.
De mensheid moet zich bewust worden van het belang dat zij als
beschaving binnen het universum heeft. Ook al leven we hier in de
derde dimensie en is in onze wereld alles een beetje duister, we zijn
als mens net zo goed een verschijningsvorm binnen het universum.
Dat is niet niks. Voor de Schepper is het zinvol dat hij dit zo kan
creëren. Als hij het onnozel of zelfs zinloos zou vinden, en net als
veel mensen zou zeggen: “Het leven heeft geen zin, ik weet echt niet
wat ik hier kom doen,” dan zou hij, de Schepper, het niet
manifesteren.’
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Ons energiesysteem (chakra’s)
Bij haar beschrijving van het woord ‘ziel’ zegt Christina dat de
zielsstructuur uit etherische energie bestaat en dat de verschillende
chakra’s of energiecentra van het lichaam ook bij die structuur
horen. In latere gesprekken gaat ze dieper op dit onderwerp in en
legt ze me het energiesysteem van het menselijk lichaam uit, dat
meestal het ‘chakrasysteem’ wordt genoemd.
Net als de woorden ‘karma’, ‘dharma’ en ‘yoga’ komt het woord
‘chakra’ uit het oude Indiase Sanskriet en betekent letterlijk ‘wiel,
cirkel, schijf’. Het houdt in dat we in ons etherische lichaam
verschillende cirkelvormige centra van fijnstoffelijke energie hebben
waarin de levensenergie wordt opgeslagen en omgezet, en van
waaruit die omgezette levensenergie vervolgens wordt verspreid. In
de Indiase geschriften worden deze energiecentra ook wel ‘padma’s’
(lotusbloemen) genoemd. Ze kunnen zich namelijk net als de ronde
lotusbloem openen en sluiten, met andere woorden, ze kunnen
volledig of nauwelijks actief zijn. Chakra’s zijn als het ware
energiepoorten tussen het grofstoffelijke en fijnstoffelijke niveau van
het menselijk bestaan. Volgens de Sanskritische teksten heeft het
menselijk lichaam duizenden van zulke chakra’s, maar er zijn zeven
hoofdchakra’s, die belangrijk zijn voor onze gezondheid en spirituele
ontwikkeling: 1) wortelchakra, 2) sacraal of sekschakra, 3)
zonnevlecht of navelchakra, 4) hartchakra, 5) keelchakra, 6)
voorhoofdschakra of derde oog en 7) kruinchakra.
Door mijn opleiding op het gebied van de alternatieve en
complementaire geneeskunde wist ik al dat we in ons lichaam een
fijnstoffelijk energiesysteem hebben. Dit systeem wordt niet alleen
beschreven in de Indiase ayurvedische geneeskunde, maar ook in
de oude Tibetaanse geneeskunde, de Traditionele Chinese
Geneeskunde
(TCM)
en
de
Traditionele
Europese
Natuurgeneeskunde (TEN). De meest uiteenlopende culturen
houden zich al duizenden jaren bezig met de vraag hoe de mens

met de kosmos is verbonden, en wat zijn plaats in het geheel van de
schepping en haar wetten precies is. Waarschijnlijk wisten de oude
beschavingen hier veel meer over dan wij tegenwoordig, omdat veel
mensen toen nog fijnstoffelijke graven hadden en bewust verbonden
waren met de fijnstoffelijke sferen. Gelukkig heeft de moderne
holistische geneeskunde zich de afgelopen jaren steeds meer voor
deze materie opengesteld, waardoor er tegenwoordig ook
energetische therapievormen worden gebruikt als aanvulling op
reguliere behandelmethoden. Voorbeelden hiervan zijn kinesiologie,
APM (acupunctuurmassage of acupressuur) en auriculotherapie
(ooracupressuur en ooracupunctuur).
Men gaat ervan uit dat er een fijnstoffelijk energiesysteem met
heel veel vertakkingen door ons lichaam loopt en dat er
levensenergie door dit systeem stroomt. Je zou dat kunnen
vergelijken met de verschillende lichaamsvloeistoffen die op fysiek
niveau door hun kanalen stromen. In de ayurveda noemen ze dit het
‘nadi’-systeem, en de bijbehorende energiecentra worden ‘chakra’s’
genoemd. De energie die door deze centra stroomt, wordt in het
Sanskriet ‘prana’ (‘levensadem, levenskracht’) genoemd. Binnen de
TCM gebruiken ze de term ‘jing-luo’-systeem voor het
energiesysteem, en de levensenergie noemen ze ‘qi’ (ook wel
gespeld als ‘chi’). Toen Europeanen in de zeventiende eeuw voor het
eerst naar China gingen en met het jing-luo-systeem in aanraking
kwamen, deden de tekeningen van dit systeem hen denken aan de
oriëntatielijnen op land- en wereldkaarten. In de geografie worden de
kaartlijnen die de lengtegraden van de Aarde aangeven ‘meridianen’
genoemd, en zo is het gekomen dat het woord ‘meridiaan’ sindsdien
ook in het Westen voor het fijnstoffelijke energiesystemen wordt
gebruikt.
Volgens het jargon van de alternatieve geneeskunde is een
meridiaan een energiebaan, een fijnstoffelijk kanaal waar energie
doorheen stroomt. De twaalf belangrijkste meridianen hebben een
specifieke locatie en liggen een paar millimeter onder de huid. De
dieperliggende energiebanen lopen niet in één bepaalde richting,
maar hebben net als bloedvaten een heleboel vertakkingen. Op de
meridianen liggen acupunctuurpunten. Bij acupunctuur worden deze
punten met naalden behandeld. Bij acupressuur wordt er met de

vingers of een acupressuurpen op geduwd. Als je een litteken op je
huid hebt dat precies op een van de twaalf hoofdmeridianen ligt,
wordt de energiestroom in deze meridiaan verstoord en kun je last
krijgen van ziektesymptomen.
Men denkt dat de stroming van de levensenergie vooral wordt
beïnvloed door je levenshouding, karakter en emotionele toestand.
In het gunstige geval stroomt de levensenergie ongehinderd door je
lichaam doordat je een optimistische, positieve levenshouding hebt,
emotioneel stabiel bent en positieve eigenschappen hebt ontwikkeld.
Hierdoor blijf je vitaal en gezond. Maar de stroom van de
levensenergie wordt verstoord als je een pessimistische, afwijzende
levenshouding hebt, emotioneel onstabiel bent en negatieve
gedragspatronen hebt. Vroeg of laat krijg je dan last van fysieke
symptomen. Als de levensenergie niet goed kan stromen, wordt het
betreffende huid- en orgaangebied op fysiek niveau van te weinig
energie voorzien, waardoor er blokkades en verstoringen kunnen
ontstaan.
In mijn praktijk verbaast het me elke keer weer dat het opheffen
van dit soort energetische blokkades heel snel een positief effect
heeft. Waarschijnlijk is dit duidelijk zichtbare positieve effect een van
de belangrijkste redenen waarom energetische therapievormen
tegenwoordig steeds populairder worden. Alleen al in onze oren
bevinden zich heel veel zogenaamde resonantiepunten die met onze
organen en fijnstoffelijke energiebanen in verbinding staan.
In de auriculotherapie worden die punten door middel van
ooracupressuur of ooracupunctuur heel efficiënt gebruikt voor de
behandeling van allerlei ziekten. Het oor van de mens kun je dus
zowel voor de diagnose als voor de behandeling van ziekten
gebruiken.
Deze samenhangen in ons lichaam kende ik al. Van Christina krijg
ik nu als het ware uit de eerste hand aanvullende informatie over de
chakra’s. Ze zegt: ‘Dankzij de chakra’s kan de geest zich met de
materiële dichtheid verbinden en kan hij binnen de fysieke wereld
handelen.
De chakra’s zijn dus best belangrijk.’
Volgens Christina zijn er veel meer chakra’s dan de zeven
hoofdchakra’s die we in het Westen kennen. Bovendien bevinden de

meeste chakra’s zich niet in maar buiten het lichaam, in het mentale
energieveld. Maar deze spirituele chakra’s zijn alleen bij mensen met
een hoge trilling voortdurend actief. Doordat Christina zo’n hoge
trilling heeft, kan ze de chakra’s en energiebanen bij zichzelf en bij
andere mensen waarnemen. Ze legt uit dat bij elk chakra
verschillende leerniveaus horen en dat daarom alle ervaringen die je
in vorige incarnaties hebt opgedaan in de chakra’s worden
opgeslagen.
‘Bij de mens,’ verklaart ze verder, ‘heeft elk chakra een kristallijnen
structuur van bioplasma die altijd een fluïde toestand heeft. De
chakra’s slaan een brug tussen de fijnstoffelijke antimaterie en de
grofstoffelijke materie, en ze hebben aan de boven- en onderkant
een opening. Dat kan ik ook allemaal zien. Soms stroomt de energie
in een chakra de verkeerde kant op. Als dat bijvoorbeeld in je
hartchakra gebeurt, doe je dingen die niet passen bij hoe je eigenlijk
wilt leven.
De werking van de chakra’s komt tot uiting in je persoonlijke
energieveld, in je aura dus. Ieder mens wordt door zo’n persoonlijk
energieveld omhuld, maar je kunt de aura alleen op fijnstoffelijk
niveau waarnemen. Ons fysieke lichaam is een weerspiegeling van
ons fijnstoffelijke lichaam, niet andersom. Elk chakra heeft een
bepaalde frequentie en dus ook een bepaalde kleur. Iedereen die
aura’s kan zien, kan deze kleuren ook zien. Zit iemand op een
bepaald moment bijvoorbeeld op een zeer liefdevolle frequentie en is
zijn hartchakra heel actief, dan zit er sowieso groen in zijn aura, want
dat is de kleur van het hartchakra. Maar als iemand bijvoorbeeld
heel erg “dicht” is - dat wil zeggen dat hij niet openstaat voor nieuwe
dingen en vastzit in denk- en gedragspatronen die hij met het
verstand heeft aangeleerd - zit er vooral rood in de aura, want dat is
de kleur van het wortelchakra.’
In een ander gesprek vertelt Christina nog meer over de kleuren
van de aura: ‘Als het kruinchakra nog niet is geopend, wat bij de
meeste mensen het geval is, bestaat de aura uit zes verschillende
kleurlagen, en elke laag is een uitdrukking van een lichaamschakra.
Bij veel mensen zijn een heleboel van deze lichaamschakra’s niet
helemaal geopend, waardoor ze niet zo actief zijn. Aan de hand van
de kleurschakeringen in de afzonderlijke auralagen kun je conclusies

trekken over iemands huidige fysieke, emotionele en mentale
toestand. Als je iemands aura leest en de kleuren interpreteert, kun
je iets te weten komen over zijn emotionele toestand en talenten,
maar bijvoorbeeld ook over blokkades en conflicten. Daar kan die
persoon dan aan gaan werken. Op deze manier kun je energetische
blokkades al opsporen en oplossen voordat ze zich in de vorm van
een ziekte in het fysieke lichaam manifesteren. Maar let op: als je
iemands aura duidt, moet je dat niet doen om een oordeel te vormen
maar om die persoon te helpen. Aan de aura kun je op elk moment
zien wat de algemene gesteldheid van de ziel is. Aan een chakra dat
op een bepaald moment heel actief is kun je zien op welk niveau
iemand iets aan het leren is.
Verder zegt Christina: ‘Door hun hogere trilling komen de kinderen
van nu niet alleen met een hoger bewustzijn en allerlei geestelijke
gaven op de wereld, maar ook met chakra’s die duidelijk veel
actiever zijn. Dat is een natuurlijke stap binnen de huidige evolutie
en transformatie van de mensheid, die al tientallen jaren aan de
gang is en in onze tijd een hoogtepunt zal bereiken. Ook hier geldt:
hoe hoger je energieniveau is, hoe meer energiecentra al actief zijn
of nu worden geactiveerd. Wat betreft de volgorde waarin de
chakra’s worden geactiveerd, is het niet zo dat na het eerste chakra,
het wortelchakra, automatisch het tweede chakra, het sacraal
chakra, wordt geactiveerd en daarna het derde en vierde enzovoort.
Het is ook mogelijk dat bij iemand het eerste, derde en zesde
energiecentrum zijn geactiveerd.
Bij de meeste kinderen van de nieuwe generatie is bij hun
geboorte het zesde chakra, het voorhoofdschakra of derde oog,
vaak al zeer actief. Daarom moeten ze eerst een aantal dingen
leren, zoals het activeren van de inactieve chakra’s. Voor deze
kinderen is dat best een pittig leerproces waarbij ze allerlei
opdrachten voor hun kiezen krijgen. Als iemand bijvoorbeeld sterk
ontwikkelde geestelijke gaven heeft terwijl zijn wortelchakra niet
voldoende actief is, is hij niet goed genoeg geaard en dus niet goed
genoeg met de Aarde verbonden. Deze mensen vluchten vaak naar
fijnstoffelijke werelden omdat de energie daar zo mooi is. Maar ze
zijn juist als mens geboren om het leven op Aarde te leren kennen
en deze processen aan te gaan. Samenvattend zou je kunnen

zeggen dat de omgang met hogere niveaus van de werkelijkheid
veel gemakkelijker wordt als alle chakra’s sterk actief zijn en geen
enkel chakra te weinig actief is.’
Als aanvulling moet ik er wel bij zeggen dat we later kinderen van
de nieuwe tijd zullen ontmoeten die niet vanuit een parallelle aardse
sfeer hiernaartoe zijn gekomen, maar vanuit verre kosmische sferen.
Christina zegt hierover: ‘Voor sommigen van deze kinderen is dit hun
allereerste incarnatie in de derde dimensie. Ze komen van heel ver
in het universum en landen als het ware in één keer hier op Aarde.
Voor hen is het extra belangrijk dat ze zich in deze eerste incarnatie
goed leren aarden.’
Tijdens de winterseminars van 2017/2018 legt Christina aan de
hand van de volgende lijst uit wat je kunt doen om jezelf beter te
aarden:
met je lichaam bewegen (door middel van sporten, wandelen,
dansen enzovoort)
bewust op blote voeten lopen
met je handen werken
aan de onderste chakra’s werken (wortelchakra en
aardsterchakra)
je met het hart van de Aarde verbinden
de frequenties van kristallen gebruiken
overtuigingen doorbreken die het aarden blokkeren
een natuurbewustzijn ontwikkelen (erkennen dat elke steen,
elke plant, elk dier en alles wat gecreëerd is een bewustzijn
heeft en dat de Aarde zelf ook een levend wezen is dat kan
communiceren)
Op de vraag welke positieve effecten het op je leven heeft als je
goed geaard bent, antwoordt Christina ook weer met een korte lijst.
Ze legt uit: ‘Als we goed geaard zijn...
kunnen we op 3D-niveau projecten manifesteren;

zijn we psychisch stabieler en evenwichtiger;
kunnen we ons beter concentreren;
zijn we meer aanwezig en is het gemakkelijker om in het hier
en nu te leven;
wordt ons basisvertrouwen versterkt;
plukt onze fysieke gezondheid er de vruchten van.
Verder legt ze uit: ‘Hoe dieper je ziel in je lichaam is verankerd, hoe
hoger je kunt springen. En dankzij dat anker keert de ziel weer
ongeschonden terug. Met behulp van kinesiologie kun je uittesten of
de ziel echt voldoende in het lichaam is verankerd.’
In een later gesprek wil ik graag meer over het kruinchakra weten,
dat door veel mensen ook wel de ‘poort naar het hogere zelf’ wordt
genoemd. In tegenstelling tot de andere zes hoofdchakra’s bevindt
dit chakra zich niet in het lichaam, maar boven het hoofd.
Christina legt uit: ‘Met behulp van het kruinchakra kun je je met het
grotere geheel verbinden, met de goddelijke eenheid, de eeuwige
oerkracht van het oneindige. In de afgelopen eeuwen zijn er maar
heel weinig mensen geweest die deze bewustzijnstoestand hadden,
maar door de huidige evolutie is er inmiddels al een flinke groep van
deze hoogenergetische mensen op Aarde. Een groot aantal van hen
heeft in vroegere levens door tientallen jaren te mediteren of het
bewust oplossen van karma heel hard gewerkt om deze staat te
bereiken.’
Blijkbaar is nu de tijd aangebroken waarin er heel veel zielen
worden geboren die een al actief kruinchakra hebben, zoals ook bij
Christina het geval is. (In de volgende maanden ontdekken we dat er
ook buiten Christina’s lichaam nog meerdere chakra’s zijn
geactiveerd.) Volgens Christina hebben velen van deze nieuwe
kinderen in eerdere levens zware aardse leerprocessen doorlopen
en hoeven ze in theorie niet meer op Aarde te incarneren. Dat doen
ze vrijwillig om de historische kwantumsprong van de mensheid mee
te kunnen maken en eraan deel te nemen. Ik ervaar het echt als een
voorrecht dat ik in deze bijzondere tijd hier op Aarde aanwezig mag
zijn en mijn bescheiden steentje aan het grotere geheel mag
bijdragen.
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Een kijkje in het universum
Toen ze een jaar of tien was, praatte Christina al urenlang
onvermoeibaar en vol enthousiasme over het universum,
bijvoorbeeld over sterrenpoorten, wormgaten en supernova’s, over
verre
planeetsystemen
en
sterrenstelsels
en
hun
ontstaansgeschiedenis, natuurwetten en cultuur, en ook over
buitenaardse
beschavingen
en
belangrijke
kosmische
gebeurtenissen uit het verleden en heden. Soms leek het wel of ze
er zelf bij was geweest en mij even over haar recentste ervaringen,
kennis en inzichten kwam vertellen. Ik was er in die tijd van overtuigd
dat ze iets in deze richting zou gaan studeren en haar kennis van het
universum aan anderen door zou geven. Maar zoals het er nu naar
uitziet, is dat niet het belangrijkste onderdeel van haar levenstaak.
Hoewel ik me natuurlijk niet alles kan herinneren wat ze me in de
loop der jaren tijdens haar urenlange verhalen over het universum
heeft verteld, zijn me toch enkele opvallende uitspraken bijgebleven,
zoals:
‘Er is slechts één systeem dat werkelijk functioneert, en dat is het
universum.’
‘In het universum is niets ingewikkeld. De mensen maken het
ingewikkeld.’
‘De Aarde is de basisschool, het universum de universiteit.’
‘Liefde is oneindig in het universum aanwezig, een oersubstantie die
de basis is van alles wat bestaat.’
‘De goddelijke geest is de bron van alles wat bestaat. Dit bewustzijn
vormt en materialiseert lichtenergie. Eenvoudiger gezegd: deze
prachtige Aarde is ontstaan uit een zeer creatieve gedachte.’

En dit citaat, dat ook in deel 1 staat: ‘Goddelijke intelligentie en
voelend bewustzijn bestonden al ver voordat de Aarde is ontstaan.
Bewustzijn is de motor, de stuwende kracht achter 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 vervuld van leven
en bewustzijn. Driedimensionaal leven is universeel gezien een
uitzondering en geen regel.’
In dit hoofdstuk wil ik graag met je delen wat Christina me zoal
heeft verteld over het universum, hoe het is opgebouwd en welke
wetten er gelden. Daarvoor heb ik een korte samenvatting gemaakt
van wat ze de afgelopen vijf of zes jaar in een groot aantal
gesprekken over dit onderwerp heeft gezegd. Ik overdrijf niet als ik
zeg dat ze in die periode nergens zo uitgebreid over heeft gesproken
als over dit onderwerp.
Ik heb onderstaande uitspraken niet chronologisch gerangschikt,
maar op thema. Sommige komen uit de zomer van 2015, maar de
meeste komen uit de periode tussen november 2015 en eind 2016.
Ik was vaak stomverbaasd over de dingen die deze jongedame
allemaal zei, want veel ervan gaat veel verder dan de kennis van de
huidige wetenschap en het recentste onderzoek. De meeste
hedendaagse wetenschappers houden nog steeds vast aan een
driedimensionaal, materialistisch wereldbeeld, waardoor ze zichzelf
beperken en zich onnodig en vrijwillig afsluiten van
hogerdimensionale realiteiten en inzichten. Op dit moment is er
binnen de wetenschap maar een handjevol pioniers dat openstaat
voor een verruimd bewustzijn en dus ook voor een verruimde kijk op
de werkelijkheid.
Dat zal bij de toekomstige generaties van wetenschappers en
onderzoekers ongetwijfeld anders zijn, want die zullen vooral
bestaan uit de kinderen van de nieuwe tijd.

De uitgestrektheid van de kosmos en de heilige
geometrie

In een van onze gesprekken gunt Christina me een kijkje in de
ontstaansgeschiedenis en de grootsheid van de kosmos zoals zij die
waarneemt.
‘Oorspronkelijk,’ zegt ze, ‘was er een centrale oerzon en waren er
zeven oerplaneten met elk één beschaving. In de loop van miljarden
jaren zijn daar zeven superuniversa uit ontstaan. Elk ervan bestaat
op dit moment uit ongeveer honderdduizend universa. Dus afgerond
zijn er zevenhonderdduizend universa, die je je kunt voorstellen als
een gigantische zeepbel. Een universum bestaat op zijn beurt weer
uit miljarden sterrenstelsels, die meestal de vorm van een spiraal
hebben. Ze bewegen door het heelal en worden door de
zwaartekracht en centrifugale kracht bij elkaar gehouden. Onze
Melkweg is ook zo’n spiraalvormig sterrenstelsel, en binnen de
Melkweg bevindt zich ons zonnestelsel. Als je het heel precies wilt
zeggen, bevindt ons zonnestelsel zich op een zijarm van ons
sterrenstelsel. Je kunt elk universum dus zien als een enorme
bewegende zeepbel, en in elk universum vind je een veelheid aan
verschillende dimensies en niveaus van verdichting. De goddelijke
symmetrie komt echter niet alleen in de macrokosmos tot
uitdrukking, maar breidt zich ook uit tot in de kleinste lichaamscel
van elk levend wezen.’
Over deze goddelijke symmetrie of heilige geometrie zegt
Christina in een ander gesprek:
‘Liefde is de zelforganiserende intelligentie die in het hele universum
voortdurend achter de schermen aanwezig is.’
En verder: ‘Het universum is dus vervuld van een fijngevoelige
energie die op zuivere helderheid is gericht en “liefde” wordt
genoemd. Deze goddelijke energie reguleert zichzelf en kan zich
zodanig aanpassen dat ze alles wat wij als negativiteit beschouwen
teniet kan doen. Ze kan zich voortdurend richten op de perfecte
instandhouding van haar ingewikkelde symmetrische vorm.’
‘Is er nog iets anders buiten al deze universa?’ vraag ik Christina
tijdens een ander gesprek.
Ze antwoordt: ‘Aan het einde van het deel van het universum dat
ik kan waarnemen voel ik een soort muur. Ik denk dat er een andere

werkelijkheid achter die muur zit.’

Zwarte gaten, witte gaten en wormgaten
Christina vertelt vrolijk verder over de structuur van het universum:
‘In elk sterrenstelsel bestaan heel veel kleine en grote zogenaamde
zwarte gaten, die uit protonen bestaan.
Dat zijn als het ware de afvalbakken van het sterrenstelsel, omdat
daar materie wordt afgebroken en in zuivere energie wordt omgezet.
Wetenschappers kunnen deze zwarte gaten inmiddels waarnemen.
Er zijn trouwens ook witte gaten, mama. Die zou je kunnen zien als
de tegenhangers van de zwarte gaten. Ze bestaan niet uit protonen,
maar uit elektronen. Zoals ik al zei, wordt er in een zwart gat materie
afgebroken, en in een wit gat wordt er iets uitgespuwd.
Ik kan de kleur van zo’n wit gat zien. Het universum is zwart, maar
de witte gaten zijn wit, waardoor ik ze duidelijk kan zien.’
Tijdens een ander gesprek voegt ze hieraan toe: ‘De sterren zie ik
ook in verschillende kleuren. Er zijn groene, rode, blauwe, witte en
gele sterren. Onze zon is bijvoorbeeld geel. Alle sterren die we ’s
nachts aan de hemel zien staan zijn zonnen. En om die zonnen
heen vormen zich planeten en natuurlijke satellieten (manen). De
zwarte vlekken op het oppervlak van onze zon zijn ingangen naar
het binnenste van de zon. Want net als op alle andere plekken is er
ook daar leven.’
Deze informatie is voor mij ook weer nieuw en verrassend. Leven
op de zon? Hoe weet Christina deze dingen toch, en hoe kan het dat
ze er zo zeker van is? Ze lijkt sowieso al een bijzondere band met de
zon te hebben, maar het zal nog een hele tijd duren voordat we
erachter komen waarom dit zo is.
Ik vraag verder: ‘En wat is precies een wormgat?’ Want dat woord
heeft ze ook al een keer genoemd.
Ze antwoordt: ‘Een wormgat is een kromming in de ruimte. In een
wormgat heeft een tijdbreuk plaatsgevonden, waardoor daar geen
enkele vroegere natuurwet meer van kracht is. Deze ruimte is
volgepompt met energie en is een soort doorgang.

Ik neem een wormgat waar als een kleurinstorting met een
hoogenergetische straling. Een wormgat is eigenlijk een soort
kortere weg door de ruimte om binnen enkele seconden van A naar
B te kunnen. Maar alleen hoogontwikkelde wezens met hun speciale
ruimteschepen kunnen dat overleven. Er zijn zelfs zeer
hoogontwikkelde beschavingen die zelf wormgaten kunnen maken
en de locatie ervan kunnen bepalen, zodat ze sneller met hun
ruimteschepen kunnen reizen.’
Ik ben weer diep onder de indruk van wat ze allemaal zegt, maar
moet ook toegeven dat ik het heel moeilijk vind om het allemaal te
begrijpen en in me op te nemen.

Alles is bezield en bewust
In een later gesprek legt Christina uit: ‘Alle planeten, sterren en zelfs
hele sterrenstelsels hebben een eigen ziel en een eigen bewustzijn.
En net als ieder mens hebben ze ook allemaal een eigen zielsplan
en een bepaalde levenstaak die daarmee is verbonden. Dus elke
planeet en elke zon zijn individuele goddelijke wezens.
Je moet het je ongeveer zo voorstellen, mama: zoals je weet, is je
lichaam een complexe structuur waarin een heleboel cellen, organen
en orgaansystemen moeten samenwerken om het lichaam
levensvatbaar te maken. Het universum zit ook zo in elkaar. Het
bestaat uit een heleboel afzonderlijke delen, de sterren, dat wil
zeggen, zonnen, waaromheen zich planeten en manen vormen, en
daaruit ontstaan verschillende levensvormen, helemaal tot aan de
kleinste levende cel toe. Alles is bezield en bewust, en elk deel heeft
zijn eigen taak zodat het geheel goed kan functioneren. Het totale
universum heeft een structuur, een goddelijke orde, en alle delen
wisselen voortdurend informatie met elkaar uit.’

De schepping van de Aarde en haar transformatie
terug naar de vijfde dimensie

Christina benadrukt keer op keer dat ieder mens en elk ander
schepsel in de kosmos met zijn bewustzijn voortdurend deelneemt
aan een eeuwigdurend, oneindig scheppingsproces. Met onze
gedachten en gevoelens, onze verlangens en dromen en natuurlijk
met onze woorden en daden houden we het scheppingsproces in
stand en verrijken we dit proces met onze creatieve bijdragen.
Hoeveel invloed een wezen op het proces kan hebben, hangt aan de
ene kant af van hoe hoog zijn frequentie en hoe sterk daardoor zijn
gedachtekracht is, en aan de andere kant van de vraag of zijn
verlangens overeenkomen met zijn persoonlijke zielsplan en met de
universele wetten en spelregels. Als een wezen een zeer hoge
frequentie en scheppingskracht heeft, en als het in het universele
plan staat, kan dit wezen zelfs hele planeten creëren.
Over de oorsprong van de Aarde zegt Christina: ‘Hoe de Aarde is
ontstaan, kun je niet zo goed met de woorden van de menselijke taal
beschrijven. Maar in het kort en vertaald naar de derde dimensie zou
je kunnen zeggen: de Aarde is door een zeer creatieve goddelijke
gedachte geschapen. Tijdens de zogenaamde oerknal waren er drie
krachten die de singulariteit doorbraken. Plasma heeft het universum
omhuld. Daarna kwam de zogeheten gravitatie, die een stuk
zwakker is dan andere levenskrachten. Net als het leven is de
gravitatie niet in deze wereld ontstaan, maar ze bestaat hier wel.
Daarom zeggen ze dat gravitatie weliswaar in ons universum
stroomt, maar uit een ander universum afkomstig is.’
Christina legt verder uit dat onze Aarde ongeveer vijftig miljard jaar
oud is. De Aarde is oorspronkelijk als tweelingplaneet in het
Orionsysteem gecreëerd en bestond de eerste dertig miljard jaar
binnen dat systeem. Toen ons zonnestelsel werd gecreëerd, werd de
Aarde na dertig miljard jaar vanuit het Orionsysteem hiernaartoe
verplaatst, dus is ze nu al zo’n twintig miljard jaar een planeet van
onze zon.
Hoewel onze planeet Aarde te midden van miljarden andere
planeten slechts een klein speldje in de kosmische hooiberg is, heeft
ze door haar veelzijdigheid en uitzonderlijke schoonheid een
bijzondere status. Want veel andere planeten bestaan alleen maar
uit gas, ijs of stof, waardoor er niet zo’n grote verscheidenheid aan
natuur en wezens mogelijk is als op Aarde. Dat betekent echter niet

dat er op die andere planeten geen leven is. Het is er gewoon niet zo
mooi en divers als hier. De Aarde is echter niet alleen zo bijzonder
vanwege haar schoonheid, ook de enorme transformatie en evolutie
die ze op dit moment doormaakt, dragen daaraan bij. Vanuit hoger
kosmisch oogpunt is dat een fascinerend schouwspel.
Later voegt Christina hieraan toe dat dit de reden is waarom veel
hogerdimensionale wezens uit het hele universum naar de omgeving
van de Aarde zijn gekomen: ze willen getuigen zijn van dit spektakel.
Want de transformatie die de mensheid op dit moment doormaakt, is
geen gewone transformatie, maar een heel bijzondere. Dat komt
doordat het proces gepaard gaat met een zeer zeldzame
kwantumsprong waarmee de mensheid zich bevrijdt uit de
gevangenschap van de diepste duisternis en negativiteit en zich, in
overeenstemming met de goddelijke scheppingsbron, op weg
begeeft naar de vrijheid van zelfbeschikking. Enkele gelukkigen
onder de toeschouwers is het zelfs gelukt om niet alleen een
felbegeerde plek in de zaal te bemachtigen, maar ook op het
podium. Zij incarneren als mens en nemen actief deel aan wat er op
Aarde gebeurt.
Zo heb ik er eigenlijk nog nooit tegen aangekeken: als je nu als
mens op Aarde bent geïncarneerd, heb je echt geluk, want in deze
fase van de geschiedenis van de Aarde is het aantal beschikbare
30-plaatsen veel kleiner dan het aantal geïnteresseerden of
belangstellenden. En het lijkt erop dat ik op de een of andere manier
het geluk heb gehad dat ik zo’n felbegeerd ‘incarnatiekaartje’ heb
kunnen bemachtigen.

Materie en antimaterie (grofstoffelijkheid en
fijnstoffelijkheid)
In een van onze vele gesprekken zegt Christina: ‘Materie en
antimaterie vormen verschillende soorten parallelle universa en
parallelle planeten. Deze parallelle universa en planeten hebben op
parallelle tijdlijnen een geschiedenis die niet helemaal hetzelfde is,
maar wel vergelijkbaar is. Ze zijn ook niet allemaal even groot en ze
hebben allemaal hun eigen natuurwetten.’

Ik vraag haar of ze de woorden ‘materie’ en ‘antimaterie’ wil
uitleggen.
Ze antwoordt: ‘Je kunt materie definiëren als “datgene wat je met
je driedimensionale waarnemingsvermogen kunt zien”. Volgens deze
definitie bestaat ons universum voor maar ongeveer vier procent uit
materie. Daarom heb ik ook gezegd dat het materiële,
driedimensionale leven binnen het hele universum als een
uitzondering moet worden gezien, niet als regel. De rest van het
universum is namelijk antimaterie. Met antimaterie bedoel ik alles
wat niet grofstoffelijk en driedimensionaal is, maar ofwel fijnstoffelijk
en hogerdimensionaal, ofwel zo ijl dat het niet meer in termen van
dimensies kan worden omschreven. Stel je toch eens voor: in het
universum leven dus echt fijnstoffelijke wezens die niet eens weten
dat er materie is en dat er driedimensionale wezens bestaan, net
zoals de meeste mensen die nu leven niet weten dat er fijnstoffelijk
leven bestaat.
Zoals ik al eerder heb gezegd, bestaat het grootste deel van het
universum uit antimaterie, dat wil zeggen, uit fijnstoffelijke,
driedimensionale onzichtbare energieën. Binnen de antimaterie vind
je bijvoorbeeld bioplasma. Daarmee bedoel ik dat het lichaam van
veel hogerdimensionale wezens uit bioplasma bestaat. Deze
bioplasmawezens hebben een zeer ijl lichaam en heel bijzondere
chakra’s. Je vindt ze trouwens ook in de plasmastroom die door de
Aarde stroomt. Er bestaat dus ook iets wat je “antimaterieplasma” of
“fijnstoffelijk plasma” zou kunnen noemen. Dat bestaat uit deeltjes
die je “anti- elektronen” en “antiprotonen” zou kunnen noemen, en in
dit antimaterieplasma komen ook verschijnselen voor als
“antimagnetisme” en “anti-elektronica”. Het is een enorm energetisch
netwerk dat de driedimensionale Aarde met de fijnstoffelijke
parallelle Aardes verbindt. Deze verbinding ontstaat ook dankzij de
kortstondige aanwezigheid van zwarte en witte gaten.’
Tijdens een ander gesprek benadrukt ze: ‘De fijnstoffelijke
antimaterie is essentieel voor het grofstoffelijke bestaan.
Want ons kernbewustzijn, ons hogere zelf, bevindt zich in de
antimateriële ruimte, waardoor we als geïncarneerde mens dus altijd
met deze antimateriële ruimte verbonden zijn. Ons kernbewustzijn
zelf bestaat echter niet uit antimaterie, maar is een goddelijke geest.

Onze kern is niet ontstaan uit materie of antimaterie, maar uit een
goddelijke gedachte. Dat is iets heel anders.’
En: ‘Hogerdimensionale lichtwezens, opgestegen meesters,
elementalen en dergelijke zijn via antimaterie met de
driedimensionale materiële wereld verbonden. Als mens heb je ook
een antimaterieel deel, namelijk je etherische lichaam. Ons
etherische lichaam zou je kunnen zien als onze verbinding met
antimaterie. Als je er zo naar kijkt, zou je kunnen zeggen dat de
mens een hybridewezen is, een gemengde levensvorm. Want de
mens bestaat zowel uit materie als uit antimaterie en heeft zich
eigenlijk volledig vanuit antimaterie ontwikkeld.’

Plasma: de vierde aggregatietoestand van
materie
Christina heeft het in haar uiteenzettingen al vaker over ‘plasma’ en
‘ether’ gehad. Omdat ik niet weet wat deze woorden precies
betekenen, wil ik er graag meer over weten. Op mijn verzoek tikt
Christina een keer na de lunch, terwijl ik buiten bij de dieren ben, op
de laptop een heel A4’tje over dit onderwerp vol. Vlak voordat ze
weer naar school gaat, zegt ze: ‘Mama, er ligt wat informatie voor je
op de keukentafel.’
Op het A4’tje legt ze plasma als volgt uit: ‘Onze Aarde wordt
omhuld door een laag die door wetenschappers de “magnetosfeer”
wordt genoemd. Dat is het gebied waarop het magnetische veld van
de Aarde van invloed is. Deze magnetosfeer bevat onder andere
geladen materiedeeltjes, “plasma” geheten. Sommige mensen
noemen deze plasma- structuur ook wel “donkere materie”. Dat is
weliswaar niet precies hetzelfde, maar voor het gemak gaan we er
even van uit dat dit wel zo is. Dit plasma is in de derde dimensie niet
direct zichtbaar, zendt geen straling uit en kan ook niet worden
gemeten met de huidige technologie. Maar alles in het universum
heeft een functie, dus plasma ook. Het breidt zich zelfs tot op elk
werkelijkheidsniveau van het hele universum uit. In het universum
heb je een heleboel verschillende verdichtingsniveaus - dat wil

zeggen, dimensies met hun subdimensies - en plasma is overal
aanwezig.
Sommige wetenschappers erkennen plasma nu als de vierde
toestand van materie (aggregatietoestand), naast de drie klassieke
toestanden vast, vloeibaar en gasvormig. Eigenlijk ligt het een beetje
ingewikkelder, want in plasma zitten ook weer verschillende
aggregatietoestanden. Maar voor het gemak zeggen we even dat
stoffelijke materie niet in drie, maar in vier verschillende toestanden
kan voorkomen: vast, vloeibaar, gasvormig en als plasma. Plasma
bestaat zowel in de grofstoffelijke als in de fijnstoffelijke antimaterie.
Dus eigenlijk is plasma de meest voorkomende energievorm in het
universum.’
‘Wat gebeurt er dan op het niveau van deze plasma-energie?’
vraag ik later.
Christina antwoordt: ‘Plasma kan een soort draden vormen die
zich met elkaar kunnen verbinden. Telepathie of precognitie is
eigenlijk gewoon een bijverschijnsel dat optreedt wanneer
plasmadraden zich met elkaar verbinden. Je kunt het een beetje
vergelijken met het zenuwstelsel in ons lichaam, dat als taak heeft
om signalen op te vangen en informatie door te sturen. Zo zijn er ook
gigantische kosmische “netwerken” in het universum die
informatiestromen geleiden. Via deze kanalen wordt voortdurend
informatie verstuurd, en elke ster en elke planeet zijn via dit
kosmische netwerk met alle andere objecten in het universum
verbonden en wisselen via dit netwerk ook informatie met die
objecten uit. Deze uitwisseling vindt op verschillende manieren
plaats, bijvoorbeeld via plasma dat dan als kanaal en
verbindingsmedium dient.
Het plasmanetwerk is niet aan de wetten van een planeet
gebonden, maar wel aan de hogere kosmische wet. Je zou dit
kosmische netwerk ook het “het brein van God” kunnen noemen, of
gewoon “Al-wat-is”.’

Het element ether: de ‘kwintessens’

Ik ben ook geïnteresseerd geraakt in het woord ‘ether’ dat Christina
weleens gebruikt, dus ga ik me er eerst zelf maar eens in verdiepen.
Ik ontdek dat veel wetenschappers en filosofen in vroegere
eeuwen de ether hebben beschreven als een onzichtbare substantie
of een nog niet ontdekt element waarbinnen licht zich vermoedelijk
voortplant. Maar doordat het bestaan van het etherelement tot nu toe
nog niet op driedimensionaal niveau is bewezen, twijfelen de meeste
hedendaagse natuurkundigen eraan of het wel bestaat, en dus wordt
de etherhypothese op dit moment beschouwd als een
wetenschappelijke misvatting. Als alternatief concept heeft Albert
Einstein aan het begin van de twintigste eeuw de zogenaamde
speciale relativiteitstheorie ontwikkeld. Later werd zijn theorie
samengevoegd met andere modellen, zoals de kwantummechanica,
waardoor de ethertheorie de afgelopen tientallen jaren steeds
minder aandacht heeft gekregen.
Binnen de wetenschappen van de oude hoogontwikkelde
beschavingen maakt het bestaan van het etherelement echter deel
uit van het wereldbeeld. In de Indiase Vedische geschriften worden
bijvoorbeeld vijf materiële elementen genoemd: aarde, water, vuur,
lucht en ether. Het element ether wordt beschreven als de verbinding
tussen enerzijds de vier grofstoffelijke, fysieke elementen en
anderzijds de geestelijke niveaus en energieën die een hogere
trilling hebben dan deze elementen zelf. En ook binnen de
ayurvedische geneeskunde speelt het element ether een belangrijke
rol. In het Sanskriet wordt dit element akasha genoemd. Dat is
waarschijnlijk ook de reden dat Rudolf Steiner de universele
kennisbibliotheek
honderd
jaar
geleden
de
naam
de
“Akashakronieken” gaf. Het Sanskritische woord akasha wordt
binnen de vakliteratuur soms ook wel vertaald als “lege ruimte”,
omdat het element ether een soort vat of ruimte is waarbinnen de
vier materiële elementen aarde, water, vuur en lucht bestaan. Maar
de ether bestaat los van deze vier grofstoffelijke elementen. Aan de
ene kant omhult hij alle andere elementen, aan de andere kant
doordringt hij ze ook.
Binnen de Europese cultuurgeschiedenis kom je ook opmerkelijke
theorieën over dit element tegen. Velen hebben zich met dit
raadselachtige vijfde element beziggehouden, van de oude Griekse

filosofen,
zoals
Pythagoras
en
Aristoteles,
tot
enkele
vooraanstaande denkers uit de verlichting en moderne onderzoekers
als Nikola Tesla. De in onze taal bekende term ‘kwintessens’ verwijst
naar de essentiële en wezenlijke aspecten van iets en betekent
letterlijk ‘de vijfde essentie’. Deze letterlijke betekenis verwijst
expliciet naar het element ether.
Als ik Christina ernaar vraag, zegt ze dat de moderne natuurkunde
er waarschijnlijk nog niet in is geslaagd om het bestaan van ether te
bewijzen omdat de meeste natuurkundigen de afgelopen honderd
jaar in de schaduw van Albert Einstein hebben gestaan. Ze hebben
zich op zijn theorieën gericht, maar hoewel hij een van de knapste
koppen van de twintigste eeuw was, heeft hij ook bepaalde
denkfouten gemaakt. Christina zou graag zien dat de hedendaagse
natuurkundigen wat meer uit de schaduw van Einstein durven te
treden en onbevangen voor zichzelf gaan denken in plaats van
blindelings op zijn theorieën te vertrouwen. Er zijn namelijk best wat
dingetjes waar je kritisch naar zou kunnen kijken, en daarmee help
je de wetenschap ook weer een stapje vooruit. Wat we nu nodig
hebben zijn moedige dwarsdenkers die niet bang zijn om
wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden en hun
bewustzijn open te stellen voor de multidimensionale aard van de
werkelijkheid.
We kijken samen naar enkele foto’s van het etherelement op het
internet, en Christina zegt dat die naar haar idee vrij goed
overeenkomen met de werkelijkheid. Ze ziet ether als een
‘puntachtige energie’ die duidelijk afsteekt tegen de donkere ruimte.
Als ik haar vraag of ze een definitie van ether wil geven, begint ze
meteen te typen op haar laptop.
Ze schrijft: ‘We worden omhuld door de ether. Het is een ijle
energie die door alles heen stroomt. Dankzij de ether bestaat de
zwaartekracht, want massa trekt ether aan. Doordat massa ether
aantrekt, ontstaat er een soort krachtveld dat ons stevig aan het
aardoppervlak gebonden houdt (zwaartekracht).
Laten we een etherdeeltje “omni” noemen. Zo’n omni bestaat uit
een positieve atoomkern (“omnion” geheten) en een negatieve kern
(“omnitron” geheten). Het omnitron bevat minder dan tien elektronen.
Normaal gesproken is een omni neutraal en in evenwicht. En

doordat een omni zo klein en neutraal is, kan hij gemakkelijk door
vaste lichamen heen gaan. In relatie tot elektromagnetische straling,
die een hoge frequentie en een bepaald bereik heeft, gedraagt hij
zich als een vaste stof. En net als waterstof heeft een omni vanwege
de samendrukbaarheid van bepaalde magnetische velden een
zekere elasticiteit. Een omni is dus een elastische stof.
Doordat dit deeltje zo klein is, kennen natuurwetenschappers het
nog niet. Maar de zogenaamde lege ruimte is in werkelijkheid met
deze omnideeltjes gevuld. De interstellaire “ruimte” kun je vergelijken
met een vacuüm waar weinig gasvormige materie in zit, net als bij
een Lenardbuis. De omniladingen gebruiken de bewegingen in dit
vacuüm, zodat ze geleidend worden. Dit gebeurt langs magnetische
krachtlijnen waarop deze omnideeltjes zich bewegen.
Eigenlijk is alles met elkaar verweven en bestaat alles uit
golfpatronen
en
energievelden.
Radiogolven,
wit
licht,
röntgenstraling en dergelijke gebruiken allemaal ether als medium.
Ether is veel ijler dan wat ook, maar kan zich wel met grofstoffelijke
materie verbinden. Door ether aan te trekken kun je er ook energie
uit winnen. De ether stroomt ook door ons lichaam en als we
bewegen, veroorzaken we een verstoring in de ether. Materie
absorbeert dus etherstraling, en door deze absorptie ontstaat er een
krachtveld. Ether is weliswaar elektrisch neutraal, maar heeft toch
elektromagnetische
eigenschappen.
Als
je
ergens
een
antigravitatieveld wilt creëren, moet je de ether uit dat gebied
verwijderen, want ether is de zwaartekracht die ervoor zorgt dat we
op de grond blijven staan en niet de ruimte in zweven.
De “lege ruimte”, die dus in werkelijkheid vol zit met omnideeltjes,
is omnidirectioneel, dat wil zeggen dat er een zeer ijle straling alle
kanten op gaat. Deze straling is normaal gesproken in evenwicht en
wordt “nulpuntstraling” genoemd.
Ze zorgt ervoor dat de elektronenwolken van atomaire materie de
illusie creëren dat er elektronbanen zijn. Deze banen zijn in
elektronische wolken omgeven door atomen en moleculen. Materie
is voortdurend met dit soort elektronenwolken verbonden. Aangezien
een lading elektriciteit is, zijn deze wolken een soort elektrische
stromen. De kracht achter deze stromen is beweging, die uniform is.
Elke verandering komt voort uit de nulpuntstraling.’

Ik moet toegeven dat ik niet alle details van deze tekst heb
begrepen. Bovendien kan ik de termen ‘omni’, ‘omnion’ en ‘omnitron’
in de betekenis waarin Christina ze hier gebruikt nergens anders
vinden.
Wat ze daarna vertelt over de manier waarop ruimteschepen met
behulp van het etherelement bewegen, is nog moeilijker te begrijpen.
Christina schrijft: ‘Je hebt twee sterke magnetische velden nodig,
waarvan het ene magnetische veld ten opzichte van het andere
magnetische veld in tegengestelde richting draait. Deze rotatie wordt
door een “thros” met kwik gevuld. Door de rotatie van dit “zeom”
wordt er een magnetisch veld gecreëerd dat als eigenschap
gewichtloosheid heeft. Dit torsieveld draait heel snel en zorgt er zo
voor dat de ether om het ruimteschip heen stroomt in plaats van
erdoorheen.’

De vier elementen en de aard van energie
In een ander gesprek heeft Christina het over de elementen waaruit
ons universum bestaat.
Ze zegt: ‘Elementen zijn als het ware de eigenschappen van een
universum. Alle vier grofstoffelijke elementen zijn uit het
etherelement ontstaan. Eerst was er het vuur, toen het water, en uit
deze twee is de lucht ontstaan. En uit de interactie tussen deze drie
elementen is het vierde element, de aarde, ontstaan.’
Ik vraag Christina of ze wat meer wil vertellen over hoe ze de
afzonderlijke elementen ziet, dus somt ze een aantal eigenschappen
van de vier grofstoffelijke elementen op.
‘Het element vuur,’ begint ze, ‘bestond als eerste. Het staat voor
warmte, droogte en uitzetting. Je zou het ook “elektrische vloeistof”
kunnen noemen. Bij de actieve pool van het vuurelement hoort het
voortbrengende, creërende en levengevende. Bij de passieve pool
hoort het destructieve en ontbindende.
Daarna kwam het element water. Dat element staat voor kou,
vochtigheid en samentrekking en je zou het ook “magnetische
vloeistof” kunnen noemen. En ook bij het waterelement is de actieve

pool levengevend en scheppend en de passieve pool rottend,
ontbindend en verdelend.
Het element lucht is uit vuur en water ontstaan. Het vormt het
evenwicht tussen de twee polen, het kan aantrekken en afstoten, het
staat voor warmte en ook voor het geven en nemen van leven. De
actieve pool van het luchtelement geeft leven, en de passieve pool
vernietigt het.
Het element aarde is uit de andere drie elementen ontstaan en
geeft ze hun vorm. De aarde is ook het element van verstarring.’
Tijdens een ander gesprek vertelt Christina meer over het
onderwerp energie: ‘Het woord “energie” beschrijft in eerste instantie
een fluïde, mentaal-astrale substantie. Door de wil van een wezen
kan daaruit stroom of warmte of iets anders grofstoffelijks ontstaan.
In de fysieke wereld manifesteert energie zich altijd in de vorm van
trillingen, die verschillende dichtheden kunnen hebben. In principe
bestaat alle grove materie uit het element aarde, maar heeft wel
verschillende trillingen. Metaal bestaat bijvoorbeeld uit het element
aarde, maar in rusttoestand vertoont het voornamelijk
eigenschappen van het element water. Daardoor wordt het zo snel
koud, maar kan het ook goed warmte absorberen en geleiden.
Hout heeft ook de eigenschappen van het luchtelement. Daardoor
geleidt het warmte slecht, maar brandt het heel goed, omdat lucht de
verbinding tussen vuur en water is. Energie is altijd
actief/opbouwend, maar ook passief/vernietigend. Er kan pas iets
nieuws ontstaan als er iets ouds verdwijnt. Om energie beheersbaar
te maken moet ze eerst aan een bepaald object worden gekoppeld,
en ten tweede moet ze een bepaald patroon volgen. Het woord
“object” verwijst hier naar een oppervlak dat door alle dimensies
heen loopt en zich in alle richtingen uitbreidt. De energie beweegt op
de lijnen die daar aanwezig zijn. En het patroon dat door energie
wordt gevolgd, is bewustzijn. Als iemand energie stuurt, verandert hij
met zijn bewustzijn eerst de lijnen waarop de energie stroomt.’

Christina’s kijk op de maanlandingen

Christina wijst me er vaak op dat het goed is om kritisch te kijken
naar de informatie die we via de massamedia ontvangen. Ze vindt
het heel belangrijk dat we als mediaconsumenten zelf blijven denken
en iets niet zomaar als waarheid aannemen omdat het toevallig in
een krant, handboek of zelfs schoolboek staat, of omdat het op de
televisie of radio wordt uitgezonden of op het internet staat. In deze
tijd hebben we intelligente en kritische dwarsdenkers nodig die
bereid zijn om hun materiële wereldbeeld te verruimen door er ook
de spirituele dimensie in op te nemen.
Christina benadrukt dat er natuurlijk ook dingen in de krant en
geschiedenisboeken staan die waar zijn, maar dat niet altijd alles
helemaal klopt. De meeste informatie is sowieso onvolledig, omdat
bepaalde achtergrondinformatie bewust geheim wordt gehouden.
Vaak wordt er een eenzijdig beeld van iets geschetst, omdat de
informatie sterk is gekleurd door de bril van het heersende
wereldbeeld. Soms wordt de waarheid opzettelijk vervormd om ons
te manipuleren en bepaalde dingen in een kwaad daglicht te stellen,
en sommige dingen zijn gewoon gelogen.
Om de waarheid van leugens te kunnen onderscheiden en je
eigen mening te kunnen vormen heb je een waakzame, heldere
geest nodig en moet je bereid zijn om ook buiten de reguliere media
om naar informatie te zoeken. De beste manier om informatie te
verkrijgen is via de hogerdimensionale, goddelijke weg, bijvoorbeeld
via je geestelijke team of de Akashakronieken, of, in het ideale
geval, door iets direct aan de Schepper te vragen. Maar als je de
toegang tot dat soort bronnen nog niet hebt geactiveerd en ze dus
nog niet bewust kunt gebruiken, zijn er voldoende alternatieve
informatiebronnen beschikbaar. ]e hoeft alleen maar even de moeite
te nemen om op het internet of in publicaties van onafhankelijke
kleine uitgevers gericht naar informatie te zoeken die buiten de
gangbare kanalen om naar buiten wordt gebracht.
In een van onze gesprekken komen we op het onderwerp
maanlandingen. Er zijn al tientallen jaren complottheorieën over dit
onderwerp in omloop die menen dat de maanlandingen van de
NASA in de jaren 1969-1972 nooit hebben plaatsgevonden, maar in
scène zijn gezet door de Amerikaanse regering om het volk te
misleiden. Ik vraag Christina hoe het volgens haar zit.

Ze legt uit: ‘Er wordt inderdaad flink over dit onderwerp
gediscussieerd en iedereen heeft zo zijn eigen mening. Zoals ik het
zie, vond de eerste officiële maanlanding op 20 juli 1969 plaats. Dat
was echter niet de eerste keer dat de mens op de maan was. Vóór
deze datum zijn er ook al succesvolle bemande vluchten naar Mars,
Venus of de maan geweest. Maar tijdens deze vluchten bleef het
bestaan van buitenaardse wezens niet verborgen. Astronauten die
van de Aarde naar de maan vlogen zagen bijvoorbeeld verschillende
ruimteschepen die duidelijk niet van de Aarde afkomstig waren. Dit
vormde een bedreiging voor het heersende wereldbeeld op Aarde,
dus werd het geheimgehouden.
In de aanloop naar de eerste officiële maanlanding in juli 1969
dacht de NASA dus na over hoe ze met dit probleem om moesten
gaan. Als je gewoon voor een live-uitzending zou kiezen, zouden er
buitenaardse ruimteschepen op de beelden te zien kunnen zijn.
Omdat ze wisten dat die dag zo’n beetje de hele wereld voor de tv
zou zitten, zou dat een ramp zijn voor het bestaande wereldbeeld,
en men zou dan van heel goeden huize moeten komen om te
verklaren wat er op de beelden te zien was.
Daarom werd uiteindelijk voor de volgende aanpak gekozen: de
astronauten zouden naar de maan reizen en daar alles filmen.
Tegelijkertijd maakten ze op Aarde een achtergrond waarmee een
maanlandschap werd gesimuleerd, inclusief het ruimteveer met alles
erop en eraan. Dus als er een vreemd ruimteschip op de echte
beelden van de maanlanding verscheen, schakelden ze gewoon
over naar het studiodecor op Aarde. De volledige maanlanding werd
vervolgens met een korte vertraging van enkele minuten wereldwijd
op televisie uitgezonden, terwijl het leek of dit live gebeurde. Zo had
de NASA genoeg tijd om in te grijpen als dat nodig was. Dus
eigenlijk hebben beide partijen een beetje gelijk. De maanlanding
laat in mijn ogen zowel de werkelijkheid als de misleiding zien.’
En omdat we het er toch over hebben, voegt Christina er meteen
aan toe: ‘Tegenwoordig dient de maan trouwens als basis en
ontmoetingsplaats voor regeringsvertegenwoordigers van een groot
aantal staten en buitenaardse wezens. Verschillende staten bezetten
op de maan nauwkeurig afgebakende zones die in het kader van de

uitwisseling tussen verschillende beschavingen in het leven zijn
geroepen. Het gaat dan vooral om de uitwisseling van technologie.’
In een ander gesprek noemt Christina de maan ook, maar dan
spreekt ze over zijn ontstaansgeschiedenis en de invloed die hij op
het emotionele evenwicht van de Aarde heeft.
Ze legt uit: ‘Het is eigenlijk best gek dat de Aarde maar één maan
heeft, want alle planeten hebben in principe een even aantal manen
of helemaal geen manen. Bij de Aarde is dat anders en ik zal je
vertellen hoe dat zo is gekomen.
Na de verwoesting van de planeet Maltek tijdens de Derde
Intergalactische Oorlog, dus miljoenen jaren geleden, ontstond er in
ons zonnestelsel een asteroïdegordel. De maan van de verwoeste
planeet Maltek bleef wel bestaan en werd met behulp van een
tractorstraal bij de Aarde geplaatst. Doordat de Aarde maar één
maan heeft, is het emotionele evenwicht op onze planeet echter een
klein beetje verstoord.’
Uit alle vragen die ik op basis van deze verbluffende informatie
zou kunnen stellen, kies ik deze: ‘Wat is een tractorstraal?’
Blij en vol enthousiasme, zoals altijd als ze door een vraag de
gelegenheid krijgt iets te vertellen of uit te leggen, antwoordt ze: ‘Een
tractorstraal is een krachtveld dat uit ruimte-energie bestaat en
bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de aandrijving van een ruimteschip.
Je kunt zo’n straal sturen, en zo werd de maan dus aan de Aarde
toegewezen. In het binnenste van de maan bevindt zich overigens
een holte, wat bij de meeste manen zo is. En zowel aan de
schaduwzijde als aan de kant van de maan die naar ons is gericht,
bestaat er leven, maar dat leven zit voor een deel op een nietdriedimensionale frequentie en is dus voor het menselijk oog niet
zichtbaar. En ook op de maan zijn er meerdere parallelle dimensies.’

Holistische wetenschap
Christina is net zo kritisch op de hoofdstromingen van de huidige
natuurwetenschappen als op de massamedia. Ze vindt het erg
jammer dat veel wetenschappers in hun kijk op de wereld niet erg
flexibel zijn en niet verder kijken dan hun huidige wereldbeeld. Alles

wat metafysisch van aard is en niet past binnen het materialistische,
driedimensionale wereldbeeld wordt als pseudowetenschap
afgedaan zonder dat er serieus naar wordt gekeken, en dat is echt
zonde. Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk om je horizon te
verbreden en op een holistische manier wetenschappelijk onderzoek
te doen. Je betrekt dan alle facetten van de werkelijkheid bij je
onderzoek, dus zowel de grofstoffelijke als de fijnstoffelijke aspecten.
De reden waarom Christina de eenzijdige fixatie van de
wetenschap op het grofstoffelijke zo jammer vindt, is dat juist in de
metafysische en hogerdimensionale velden niet alleen de
interessantste kennis kan worden opgedaan, maar dat daar ook de
meest revolutionaire uitvindingen plaatsvinden. Doordat de
wetenschap op het driedimensionale is gericht, zijn veel
constructieve en revolutionaire uitvindingen van de laatste eeuw
verloren gegaan of voor de mensheid verzwegen.
Christina noemt in dit verband graag Nikola Tesla (1856-1943), de
Servisch-Amerikaanse natuurkundige, uitvinder en visionair. Tesla
heeft onder andere de wisselstroommotor uitgevonden en een
transformator waarmee zeer hoge frequenties opgewekt kunnen
worden. Zonder zijn onderzoek hadden we nu geen neonlicht,
magnetron of radar. Hij heeft in 26 landen meer dan 200 patenten
voor zijn uitvindingen ontvangen, en veel deskundigen beschrijven
hem als het grootste genie uit de geschiedenis van de technologie.
Hoewel hij in zijn tijd een van de beroemdste mensen op Aarde was,
is hij nu bijna helemaal uit de wetenschappelijke studie- en
schoolboeken verdwenen.
De belangrijkste reden waarom Christina Tesla de meest
ingenieuze en revolutionaire uitvinder van de afgelopen 150 jaar
vindt, is dat hij het driedimensionale wetenschappelijke denken
naast zich neerlegde en in plaats daarvan op zijn intuïtie en
multidimensionale waarnemingsvermogen vertrouwde.
Dankzij zijn sterk verruimde bewustzijn heeft Tesla
milieuvriendelijke technologieën ontwikkeld waarvan het gebruik
niets kost en die de mens grotendeels onafhankelijk zouden maken
van energiebedrijven en de industrie. Volgens Christina heeft Tesla
onder andere een brandstofvrije auto gebouwd en een tractorstraal
ontwikkeld (waarbij hij trouwens ook fouten heeft gemaakt). Hij is er

ook in geslaagd om elektriciteit door de lucht te geleiden, en nog
veel meer. Maar de duistere machten en het heersende systeem
werden natuurlijk door zijn theorieën en uitvindingen bedreigd.
Daarom hebben ze alles in het werk gesteld om te voorkomen dat hij
ze op grote schaal in de praktijk kon brengen. De meeste van zijn
uitvindingen werden vernietigd of geheimgehouden, zoals een radar
die later voor militaire doeleinden werd gebruikt. Zijn patenten
werden door de monopolistische industrie en grote banken
opgekocht, en zelf werd hij uiteindelijk om het leven gebracht. Tot
mijn verbazing vertelt Christina dit allemaal alsof ze er zelf bij is
geweest.
Ze benadrukt dat er sinds Nikola Tesla heus wel enkele dingen in
positieve zin zijn veranderd. En inmiddels zijn er op Aarde meer van
dat soort genieën geïncarneerd om de wereldwijde transformatie van
de duisternis naar het licht te ondersteunen. Soms heb ik het gevoel
dat de grote onderzoekers en Nobelprijswinnaars uit de vorige eeuw
nu opnieuw incarneren om hun bijdrage aan de nieuwe tijd te
leveren, maar deze keer buiten de vastomlijnde wetenschappelijke
structuren om. Of dat er steeds meer kinderen, jongeren en ook
volwassenen zijn die op fijnstoffelijk niveau met de zielen van deze
uitvinders uit het verleden in contact staan. Dankzij Christina weet ik
dat alles wat ooit op deze planeet is gedacht, gevoeld, gezegd en
gedaan in het collectieve veld van de mensheid ligt opgeslagen, dus
bijvoorbeeld ook de evolutionaire inzichten en uitvindingen van
Nikola Tesla. In principe kan iedereen deze informatie uit het veld
ophalen, maar daarvoor moet je wel de juiste frequentie hebben
bereikt.
Christina zegt: ‘De krachtige lichten zijn er al, ook al weten ze dat
van zichzelf vaak nog niet, omdat ze nog steeds kinderen en tieners
zijn. Dit zijn allemaal mensen die hun bewustzijn en talenten
ontwikkelen en in alle geledingen van de maatschappij vreedzaam
en constructief het tegenovergestelde doen van mensen die een
monopoliepositie willen hebben.’
Als je er kritisch naar kijkt en niet zomaar de propaganda van de
massamedia gelooft, zie je dat het klopt wat ze zegt.
Op verschillende maatschappelijke terreinen zie je steeds meer
jongeren die met hun nieuwe ethiek en nieuwe wereldbeeld een

nieuwe
maatschappelijke
samenlevingsvorm
voorbereiden,
bijvoorbeeld in de literatuur, de muziek of een andere kunstvorm. Je
ziet ze ook in de sportwereld of ze ontwikkelen alternatieve
levensmodellen. En zelfs in het bedrijfsleven en de politiek kom je ze
tegen. Deze mensen willen niet als een perfect functionerend
radertje in de grote economische machine passen en op die manier
zo veel mogelijk geld verdienen. Ze willen veel liever hun
sluimerende potentieel verwezenlijken en een plekje in de
maatschappij vinden dat bij hun talenten past, zodat ze door hun
individualiteit de mensheid zo goed mogelijk kunnen dienen. Geld,
carrière en statussymbolen zijn voor hen niet meer belangrijk
genoeg om zich als slaven aan het systeem te verkopen. Ze
vervullen veel liever hun hartenwensen en richten zich op projecten
die ze vanuit hun hart doen en met hun zielsplan overeenkomen. Ze
zijn bijvoorbeeld betrokken bij alternatieve schoolprojecten,
inspirerende kunstvormen, permacultuur, milieubescherming en
nieuwe vormen van huisvesting, maar ook bij de holistische
natuurwetenschap,
constructieve
technologie
(bijvoorbeeld
onderzoek naar vrije energie) en de ontwikkeling van een nieuwe,
mensvriendelijke vorm van economie en politiek. Al deze terreinen
van de samenleving verrijken ze met hun nieuwe bewustzijn en
nieuwe trilling, waardoor we de toekomst hoopvol tegemoet kunnen
zien.
Dit potentieel om te transformeren zit in ons allemaal, dus ook in
de generaties ouders en grootouders van de kinderen van de nieuwe
tijd. Want het verlangen naar vrijheid, waarheid en liefde is
sluimerend in ieders hart aanwezig, en veel mensen voelen dat het
nu eindelijk tijd is om dit verlangen zowel op individueel als op
collectief vlak te vervullen.
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De schepping en evolutie van de
mens
Begin augustus 2015. De zomervakantie van Christina en Mario zit
er bijna op, en dit jaar stond die voor mij vooral in het teken van de
vele gesprekken die ik met Christina heb gehad over de meest
uiteenlopende wetenschappelijke en filosofische onderwerpen.
Steeds weer benadrukt dit veertienjarige meisje in onze
gesprekken dat ze het zo zorgwekkend vindt dat maar heel weinig
klasgenoten van haar bepaalde dingen in twijfel trekken, en dat dit
ook geldt voor leerkrachten, volwassenen en goed opgeleide
mensen in het algemeen. In dit verband gebruikt ze graag het woord
‘dwarsdenken’. Voor haar betekent dit woord dat je zowel moedig als
intelligent genoeg bent om kritisch te kijken naar het
gestandaardiseerde uniforme onderwijsaanbod dat tegenwoordig via
scholen, hogescholen en de media aan mensen wordt
voorgeschoteld.
Vandaag komen we in ons gesprek op het ontstaan en de evolutie
van de mens. Zoals ik al verwachtte, heeft Christina ook op dit
onderwerp zo haar eigen kijk, die niet overeenkomt met wat ze haar
op school proberen bij te brengen.
Ze zegt: ‘Voor zover ik weet is de evolutie van de mens hier in de
driedimensionale sfeer ongeveer zesduizend miljoen jaar geleden
begonnen. De schepping van de moderne mens kwam echter pas
veel later, zo’n dertig miljoen jaar geleden. Die schepping begon met
het programmeren van de genen. Deze eerste menselijke wezens
projecteerden hun vorm vervolgens in de wereld, maar dit was nog
niet de mens van nu.
De geschiedenis van de huidige mensheid is ongeveer 24.000 jaar
geleden begonnen. Adam en Eva waren de eerste prototypen van
de huidige mens. Ik zeg bewust “de huidige mens”, want Adam en

Eva waren niet de eerste mensen die ooit hebben bestaan. De
eerste vrouwelijke mens was Lilith.
Dus voordat Adam en Eva werden geschapen, waren er ook al
vroegere menselijke vormen.’
‘Hoe zijn deze eerste nieuwe mensen dan gemaakt?’ vraag ik.
Christina antwoordt: ‘De engelensfeer stond in contact met wezens
uit de negende dimensie. Deze hoogdimensionale wezens hebben
de “blauwdrukken” voor de nieuwe mens naar de Aarde
overgebracht. Dat deden ze via wezens die ook met de spirituele
sferen verbonden waren.’ Glimlachend voegt ze eraan toe: ‘De mens
is dus zeker niet uit apen geëvolueerd.’
Ze gaat verder met haar uitleg: ‘Elke schepping moet ook altijd in
verbinding staan met de goddelijke schepping. De schepping en
ontwikkeling van de mens waren dus geen toeval, maar kwamen
overeen met een goddelijk plan. Tijdens de evolutie van de planeet
zijn er echter ook dingen in negatieve zin veranderd. Bepaalde
destructieve buitenaardse beschavingen hebben bijvoorbeeld een
negatieve invloed gehad op de evolutie van de Aarde. Daarom
bemoeide de Galactische Federatie van het Licht zich ermee en
bood hulp bij het creëren van een nieuw menselijk prototype.’
Ik moet toegeven dat ik moet wennen aan de enorme tijdspannes
waarover
Christina
met
een
verbazingwekkende
vanzelfsprekendheid praat. Alsof het de normaalste zaak van de
wereld is, heeft ze het niet alleen over een tijdspanne van enkele
duizenden jaren, maar van miljoenen jaren. Als antwoord op mijn
vraag hierover zegt ze: ‘Je moet de geschiedenis van de Aarde of de
mensheid niet zien als een lineaire tijdlijn. Want de geschiedenis van
de Aarde is spiraalvormig, dat wil zeggen dat bepaalde
gebeurtenissen telkens opnieuw volgens een vergelijkbaar patroon
plaatsvinden. Er zit een ingewikkelde ordening in de geschiedenis
verborgen, en als je die ordening begrijpt, kun je fouten die telkens
worden herhaald herkennen en erop wijzen. Op dit moment bevindt
de Aarde zich in een overgangsfase die wordt gekenmerkt door een
sterke verandering van het collectieve bewustzijn. Zulke
overgangsfasen zijn op hun beurt weer afhankelijk van de cyclus van
tijdperken.’

De cyclus van tijdperken
‘Wat bedoel je precies met de cyclus van tijdperken?’ vraag ik.
Christina: ‘De Aarde, en dus ook de mensheid, is onderworpen
aan bepaalde terugkerende tijdperken. Een grote cyclus bestaat uit
twaalf van zulke tijdperken, en elk ervan duurt ongeveer 2160 jaar. Ik
zal iets over de achtergrond hiervan vertellen. In het midden van dit
universum bevindt zich een centrale zon, die veel groter is dan de
zon van ons zonnestelsel. Onze zon beweegt in een baan om die
centrale zon en volgens onze aardse tijdmeting heeft hij daar zo’n
26.000 jaar voor nodig. Deze tijdperiode zou je een “centraal
zonnejaar” kunnen noemen[5] Als je die 26.000 jaar door 12 deelt,
kom je uit op ongeveer 2160 jaar per Aardetijdperk.
Op dit moment leven we in een zeer spannende tijd omdat we aan
het begin staan van een nieuw Aardetijdperk. Daarom vinden er nu
allerlei revolutionaire veranderingen op onze planeet plaats. Er is
een nieuwe energie voor ons beschikbaar die tot een wereldwijde
frequentieverhoging zal leiden, en dankzij deze nieuwe energie
kunnen we ons bewustzijn verruimen. Dat is een normaal proces
binnen het goddelijke plan.
Voordat de mensheid duizenden jaren geleden de derde dichtheid
in ging, had ze een vijfdimensionaal bewustzijn. Daardoor begrepen
de vroegere hoogontwikkelde beschavingen ook veel meer van het
universum en de cyclus van de tijdperken dan de huidige mens.’
Dan vertelt Christina iets over het huidige centrale zonnejaar, dat
ongeveer 30.000 jaar geleden is begonnen. Ze zegt: ‘De culturen en
beschavingen die van het jaar 30.000 voor Christus tot ongeveer
6000 voor Christus op Aarde leefden, hebben bijvoorbeeld enorme
tempels en piramides gebouwd, waarvan er enkele bewaard zijn
gebleven. De piramides werden trouwens niet als graven gebruikt,
zoals tegenwoordig wordt gedacht.
Uit deze vroegere beschavingen, bijvoorbeeld de Atlantiden,
Lemurianen en Maya’s, ontstonden vervolgens de latere culturen en
beschavingen. Maar op een gegeven moment ging de ontwikkeling
van de mens een andere kant op. De invloed van de sterren en
spiritualiteit nam een steeds kleinere plek in het leven van de
mensen in, en werk, landbouw en cultuur werden steeds

belangrijker. Deze eenzijdige versterking van de mannelijke energie
leidde tot een verstoring van het evenwicht, en dat evenwicht moet
worden hersteld. Over dit soort dingen krijgen kinderen op school
niets te horen. Volgens de officiële lezing begon de geschiedenis
van de mens pas rond 3000 voor Christus. En vanaf dat moment
zouden dan alle dingen zijn gebeurd waarover we alles denken te
weten. Maar zelfs die gebeurtenissen zijn vaak anders verlopen dan
wordt voorgesteld.’

Mannelijke en vrouwelijke energie
Over de bovengenoemde onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke
energie zegt Christina in een ander gesprek: ‘Het tijdperk waarvan
we nu aan het einde zitten wordt gekenmerkt door een teveel aan
mannelijke energie. Deze energie is naar buiten gericht en zorgt op
basis van idealisme voor technologische vooruitgang en
ontwikkeling. Maar een teveel aan mannelijke energie kan leiden tot
agressie, woede en haat, die op hun beurt kunnen leiden tot
oorlogen en dergelijke. De vrouwelijke energie, daarentegen, is naar
binnen gericht, naar de oorspronkelijke bron van het goddelijke.
Beide energieën zijn even belangrijk, en geen van beide is beter dan
de andere. In het ideale geval bestaat er een gezond evenwicht
tussen beide, maar wanneer een van de twee de overhand krijgt,
raak je uit balans.’
Later, in 2017, gaan we tijdens de herfstseminars dieper op dit
onderwerp in. De deelnemers krijgen dan een overzicht waarin een
aantal belangrijke kenmerken van deze kosmische energieën wordt
opgesomd en met elkaar wordt vergeleken.
Christina onderstreept ook hier weer duidelijk dat beide energieën
voor het behoud van het kosmisch evenwicht even belangrijk zijn, en
dat het er niet om gaat dat de een tegen de ander wordt uitgespeeld.
Waar het wel om gaat, is dat deze twee energieën in een
harmonieus evenwicht bij elkaar worden gebracht, zowel op het
niveau van de individuele mens als op het collectieve niveau van de
gehele mensheid. Maar aangezien de afgelopen periode in de
menselijke geschiedenis werd gekenmerkt door een te dominante

mannelijke, naar buiten gerichte energie, hebben we nu als individu
en collectief de opdracht om weer meer ruimte te geven aan de
aspecten van de vrouwelijke energie. Dan staan de mannelijke en
vrouwelijke energie niet meer tegenover elkaar, maar werken ze
weer samen, zoals dat in het scheppingsplan was voorzien.

Dwarsdenken en spiritualiteit
De deelnemers aan het seminar krijgen naast dat overzicht van
mannelijke en vrouwelijke energie ook een overzicht waarin
‘dwarsdenken’ en ‘spiritualiteit’ met elkaar worden vergeleken.
Christina wijst er in haar uiteenzettingen telkens weer op dat we
nu eerst deze twee aspecten harmonieus met elkaar moeten
verbinden, want dan kunnen we de ophanden zijnde evolutie van het
bewustzijn van het individu, en dus ook de evolutie van de
mensheid, ook echt uitvoeren. De oplossing voor veel van de
problemen en uitdagingen waarmee we op dit moment worden
geconfronteerd ligt in het harmonieus verbinden van echte, geleefde
spiritualiteit en kritisch, onderzoekend denken. Want deze aspecten
zijn allebei noodzakelijk voor de verruiming van het individuele en
collectieve bewustzijn.
Christina legt uit: ‘Dwarsdenken en spiritualiteit zijn dus heel
belangrijk voor het individuele en collectieve bewustzijn en dus ook
voor een blijvende vrede. Spiritualiteit maakt het mogelijk om een
multidimensionale kijk op de wereld en de mens in je bewustzijn te
integreren. Geïnspireerd door de hoogste bronnen van wijsheid
ontwikkel je daardoor een nieuwe ethiek en zul je jezelf beter
begrijpen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe vorm van toewijding en
liefde. Alleen dan kun je jezelf en de “daders” uit het verleden
vergeven, zonder dat je volgens oude patronen blijft denken.
Spiritualiteit omvat de vrouwelijke aspecten, de innerlijke verbinding
met het goddelijke, de zachte energie en de geleefde eenheid.
Spiritualiteit is daarmee de verticale verbinding, terwijl het
dwarsdenken de horizontale verbinding is. Dwarsdenken betekent
kritisch tegenover de heersende structuren staan, meer in je kracht
staan, en met een nieuwe vorm van kennis en vrijheid het systeem

doorzien. Het dwarsdenken vertegenwoordigt het mannelijke aspect,
de actieve energie, de veranderende component. Dwarsdenkers
zonder spiritualiteit beschuldigen anderen en willen de daders uit het
verleden ter verantwoording roepen. Daarom moeten vrouwelijke en
mannelijke energie in evenwicht zijn. En daarom moeten we het
dwarsdenken en spiritualiteit met elkaar verbinden.’
Hieronder staan de twee genoemde overzichten uit het seminar:

Mannelijke en vrouwelijke energie:
Mannelijke
energie ♂

Vrouwelijke energie ♀

actieve, sterke energie

inactieve, zachte energie

scheppende energie

ontvangende energie

beschermende energie

verzorgende energie

gaat uit van ik

gaat uit van wij

is naar buiten gericht

is naar binnen gericht

kent begrenzingen en
maakt onderscheid

leeft in eenheidsbewustzijn en
maakt geen onderscheid

energie van strijd

energie van de
basisvertrouwen

staat voor het rationele

staat voor het emotionele

staat voor
kracht

staat voor intuïtie

innerlijke

bevordert discipline en
plichtsgevoel

oorsprong

laat alles leven volgens
de stroom van het leven

en

het

De relatie tussen dwarsdenken en spiritualiteit:
Dwarsdenken

Spiritualiteit

kritisch leren denken (in je integratie
van
een
kracht gaan staan), het multidimensionaal goddelijk wereldheersende systeem doorzien en mensbeeld
een
kritische
houding
hebben
tegenover
de een nieuw begrip van jezelf en je
massamedia en de officiële rol binnen het grotere geheel
informatiebronnen
nieuwe vorm van kennis en nieuwe vorm van toewijding en
vrijheid
liefde
uitdaging: na het doorzien
van de illusie vermijden dat
woede, beschuldiging en
wraakgevoelens
de
overhand
nemen
(slachtofferrol)

uitdaging: niet in schijnwerelden en
pseudospiritualiteit blijven hangen
waarbinnen
nog
steeds
de
patronen van het heersende
systeem worden gevolgd (naïviteit)
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Kosmisch leven
In de drieënveertig jaar die ik nu leef, is er tot nu toe niet zoveel
ruimte geweest voor ‘sciencefiction’, en die hele wereld van
speculaties over de toekomst, interstellaire ruimtereizen,
buitenaardse beschavingen, de galactische strijd tussen het goede
en het kwade enzovoort heeft me nooit echt kunnen boeien. En ik
heb al helemaal nooit persoonlijk kennisgemaakt met een kosmisch
wezen, waarschijnlijk omdat ik er simpelweg altijd van overtuigd ben
geweest dat er geen hogerdimensionale of kosmische wezens
bestaan.
Maar het lijkt erop dat ik wat dat betreft mijn vroegere wereldbeeld
zal moeten veranderen. Tot een paar maanden geleden wist ik niet
eens dat er ook in onze driedimensionale aardse realiteit allerlei
parallelle sferen zijn met overledenen, elementalen, schaduwwezens
en engelen. Door Christina’s overtuigende uiteenzettingen - zowel
haar theoretische uitleg als haar verhalen over wat ze in het
dagelijks leven allemaal meemaakt - heb ik het bestaan van deze
parallelle aardse werelden inmiddels in mijn wereldbeeld
opgenomen.
Ik kan ze nog steeds niet zelf waarnemen, maar zou dat de
doorslaggevende reden moeten zijn om aan hun bestaan te
twijfelen?
Er zijn zoveel dingen waarvan we denken dat ze waar zijn terwijl
we dat niet zelf kunnen controleren. In wezen kunnen we de meeste
dingen die we denken te weten niet zelf empirisch controleren. De
diameter van de Aarde van ongeveer 12.742 kilometer, de afstand
tussen de Aarde en de zon die gemiddeld 149.600.000 kilometer is,
of het aantal meters dat ons dorp Dreien boven de zeespiegel ligt,
kan ik bijvoorbeeld niet zelf meten en verifiëren. We vertrouwen
gewoon op de kunde en eerlijkheid van deskundigen die zich met
deze dingen bezighouden en hopelijk ‘weten wat ze doen’. En als je

er goed over nadenkt, geldt dit misschien wel voor 99 procent van
alles wat we denken te weten.
Op school leren we bij de natuurwetenschappelijke vakken hoe
een auto in elkaar zit of hoe een elektromagnetisch veld is
opgebouwd, welke chemische elementen er bestaan en aan welke
natuurwetten ze onderhevig zijn. We leren hoe het leven uit de
materie is ontstaan en hoe protozoa zich tijdens verschillende stadia
van de evolutie hebben ontwikkeld tot slakken, landschildpadden of
holbewoners. We leren hoe planten door middel van fotosynthese
zuurstof produceren, hoe het menselijk oog of onze psyche
functioneert, of welke voeding volgens de evolutiebiologie het meest
natuurlijk voor ons is. Maar zit daar iets bij wat we zelf kunnen
controleren?
In de aardrijkskundelessen leren we hoe oud onze Aarde is, welke
vorm en structuur ze heeft en wat er zich in het binnenste van de
Aarde bevindt. We leren hoe de continenten zijn ontstaan, waardoor
het klimaat en de getijden worden beïnvloed, waarom vulkanen
uitbarsten en hoe groot de huidige wereldbevolking is. Zit daar iets
bij wat we zelf kunnen controleren?
In de geschiedenislessen en bij maatschappijleer leren we wat de
oudste culturen op deze planeet waren en waar de mensen toen in
geloofden. We leren wanneer en hoe de Egyptische piramides zijn
gebouwd, welk wereldbeeld de mensen in de middeleeuwen hadden
en wanneer en waarom de Dertigjarige Oorlog of de Russische
Revolutie plaatsvond. We leren over de voor- en nadelen van
verschillende bestuursvormen, we leren wat er zoal in de economie
en politiek speelt en door wie we worden geregeerd. Maar kunnen
we al die dingen echt zelf natrekken?
Nee. Op deze en bijna alle andere kennisgebieden kunnen we van
bijna niets controleren of het wel klopt. We vertrouwen er min of
meer blindelings op dat de deskundigen die ons deze kennis
aanreiken kundig en eerlijk zijn en dat ze het goed met ons
voorhebben. Met dit blinde vertrouwen, dat vrijwel nooit ter discussie
wordt gesteld, lijken we onszelf onbewust te willen beschermen
tegen een nogal onaangenaam besef, namelijk dat alles in
werkelijkheid best eens anders zou kunnen zijn.

Want als de deskundigen, en vooral degenen voor wie ze werken,
het niet goed met ons voor zouden hebben, ons zouden willen
bedriegen en ons op al deze kennisgebieden gemanipuleerde of
valse informatie zouden willen laten geloven, zou dat een
peulenschil voor hen zijn. Er is zo weinig waarvan we zelf getuige
zijn en wat we zelf kunnen controleren, en we zijn zo kritiekloos in
ons denken en zo goedgelovig dat anderen ons moeiteloos vrijwel
elke halve waarheid en elke leugen als ‘wetenschappelijk bewezen
feit’ zouden kunnen verkopen. We zouden het niet eens merken als
iemand ons zou bedriegen, want we vragen ons nooit echt af wie
ons vertelt wat ‘wetenschappelijk bewezen’ is, om maar te zwijgen
van wat goed en fout is.
Omdat ik bij de meeste onderwerpen waarover ik iets te weten kan
komen sowieso van anderen afhankelijk ben, kies ik er dus bewust
voor om Christina te vertrouwen. Want in tegenstelling tot onze niet
altijd
even
betrouwbare
politieke,
economische
en
wetenschappelijke systemen is Christina voor mij inderdaad ‘boven
elke twijfel verheven’, zoals ze dat zo mooi zeggen. En ook al komen
heel veel dingen die ze me vertelt niet overeen met mijn vorige
wereldbeeld en mijn begrip van de werkelijkheid, toch vind ik wat ze
zegt geloofwaardig en aannemelijk. En boven alles zie ik haar als
een competent, volledig authentiek, eerlijk en betrouwbaar persoon.
Ik ben altijd diep onder de indruk en overtuigd geweest van haar
hoogstaande ethiek. Ze doet nooit betweterig, heeft geen
geldingsdrang, is niet zelfingenomen of competitief ingesteld, is heel
verdraagzaam en heeft nooit de neiging om andere mensen zwart te
maken.
Voor mijn rationele linkerhersenhelft zou het maar al te
gemakkelijk zijn om alle dingen waarover Christina al maandenlang
vertelt af te doen als pure onzin, wilde fantasieën of speculatieve
sciencefiction. Als Steenbok met ascendant Weegschaal ben ik
trouwens sowieso al goed geaard en kritisch ingesteld, en ik neem
echt niet alles wat ik voorgeschoteld krijg automatisch voor waar
aan. Aan de andere kant kun je je afvragen waarop mijn geest zijn
wantrouwen dan zou moeten baseren? Hoe zou ik objectief en
wetenschappelijk kunnen aantonen dat Christina geen toegang heeft
tot totaal andere bronnen van kennis en inzicht, en dat ze de

werkelijkheid inderdaad totaal anders waarneemt dan ik ooit voor
mogelijk heb gehouden? Dat kan ik niet. Ik kan er alleen aan
twijfelen vanuit mijn eigen ingebakken denkpatronen. Maar omdat ik
die verstarde, eenzijdige denkpatronen juist wil doorbreken, en
omdat ik mijn kritische onderscheidingsvermogen bewust wil trainen
zodat ik mijn horizon kan verbreden en het volledige potentieel van
mijn bewustzijn kan verwezenlijken, houd ik mijn verstand tegen. Ik
kies er bewust voor om mijn mentale traagheid te overwinnen, mijn
vooroordelen los te laten en me onbevooroordeeld open te stellen
voor de intuïtieve en inspirerende bronnen van kennis en inzicht
waarmee Christina in verbinding staat. Dat is precies wat ze bedoelt
als ze mensen uitnodigt om moedig te zijn en buiten de bestaande
kaders te denken.
In de multidimensionale wereld van Christina bestaat er veel meer
leven in de kosmos dan wat ik tot nu toe met mijn verstand kon
bevatten. Christina leeft in het bewustzijn van een eenheidsrealiteit,
en om haar ‘aquariumvoorbeeld’ te gebruiken kan ze duidelijk veel
meer verschillend gekleurde vissen waarnemen dan ik of alle andere
mensen die ik ken. Dus als ze iets vertelt over buitenaardse
levensvormen en verafgelegen beschavingen, over interstellaire of
intergalactische reizen door ruimte en tijd, of over de goddelijke
bron, waarom zou ik haar dan niet geloven?
Christina legt uit: ‘Het bewustzijn van de huidige mens is in een
enorme dichtheid geïncarneerd. Dan is het ook niet zo vreemd dat
veel mensen niet in buitenaards leven geloven. En ook al gelooft
iemand er wel in, dan denkt diegene meestal dat 9 er alleen maar
mensenachtige buitenaardse wezens bestaan.
Maar mensen met een sterk verruimd bewustzijn kunnen naast de
mensachtige buitenaardse beschavingen ook nog andere
beschavingen waarnemen. Want in werkelijkheid zijn er heel veel
buitenaardse beschavingen. Laten we zeggen dat het... een stuk
interessanter is dan de meeste mensen denken.
Sommige beschavingen hebben zich al zo ver ontwikkeld dat
ruimte en tijd voor hen geen rol meer spelen. Zij kunnen zich
bijvoorbeeld sneller dan het licht voortbewegen. Daar bestaan
verschillende methoden voor, want tijd is in werkelijkheid slechts een
denkbeeldige grens. Je hoeft er alleen maar de hogerdimensionale

fysica voor te begrijpen. Dan kun je binnen een paar weken of
maanden immense galactische afstanden overbruggen. Andere
technieken zijn meer gericht op het verruimen van het bewustzijn.
Het ruimteschip is dan eigenlijk een wezen dat zijn bewustzijn naar
hogere sferen kan verplaatsen, sferen waar dit universum slechts
een van de vele parallelle structuren van de werkelijkheid is. Daarna
kunnen ze gewoon weer naar de lagere dimensies terugkeren. Dit
gebeurt op de ruimtetijdnexus, dat wil zeggen, op het snijpunt van
ruimte en tijd waar de gewenste bestemming van de ruimteschepen
ligt. Voor degenen die dit ervaren, voelt het alsof ze van de
afgescheidenheid naar de eenheid gaan en dan weer terug naar de
afgescheidenheid.’

De Aarde onder quarantaine
Ik raak steeds meer in deze onderwerpen geïnteresseerd, vooral
doordat ik voel hoe gefascineerd Christina erdoor is en hoe graag ze
me er meer over wil vertellen.
Op mijn verzoek typt ze weer een tekst op haar laptop:
‘Alle beschavingen doorlopen tijdens hun groei en ontwikkeling
een aantal fasen. Eerst krijgt de beschaving op haar plaats van
oorsprong bepaalde “zaden”. Meestal zijn dat planeten, maar soms
beginnen beschavingen ook in sterren, wat je misschien wel
verrassend vindt, of op andere plekken die nog onwaarschijnlijker
klinken, zoals de rand van een zwart gat. Meestal wordt een nieuwe
beschaving door een oudere, meer ervaren beschaving begeleid en
houdt die oudere beschaving een oogje in het zeil. De zogenaamde
góden uit de aardse mythen en legenden zijn eigenlijk die ervaren
beschavingen die door de ruimte reisden en een interactie
aangingen met de mensen die toen op Aarde leefden en ze hielpen
bij hun verdere ontwikkeling.
Vanuit hoger perspectief staat de Aarde op dit moment onder
quarantaine. Er zijn onlichte rassen die de grondstoffen van onze
Aarde willen hebben en de mens tot slaaf willen maken. Maar
lichtvolle rassen zorgen ervoor dat deze duistere wezens op Aarde
niet actief kunnen worden. Want geen enkel buitenaards ras mag

iets met of op de Aarde doen wat niet is toegestaan door de
planetaire raad. Dat is een wet die in het universum geldt. Sommige
rassen mogen echter wel op een constructieve manier ingrijpen,
bijvoorbeeld door ons te helpen bij het aanpakken van
luchtvervuiling, het onschadelijk maken van kernwapens enzovoort.
Als ze dat niet deden, zou de mensheid zichzelf vernietigen, wat
vanuit hoger perspectief nooit zou worden toegestaan.
Sommige destructieve wezens van het onlicht zijn fysiek op Aarde
geïncarneerd en bekleden sleutelposities binnen het systeem. Zij
kunnen niet meer uit de huidige quarantaine ontsnappen en zaaien
angst en terreur onder de mensheid. Zonder dat ze zich ervan
bewust zijn, dragen ze daarmee indirect bij aan de collectieve
evolutie op deze planeet waar alles heel snel aan het veranderen is.
En zo maken ze onbewust dus ook deel uit van het goddelijke plan.’
Als ik de tekst heb gelezen, vraag ik: ‘Christina, hoe weet je in dit
kosmische aquarium wie de onlichte “haaien” zijn en wie de licht
volle “dolfijnen”?’
Haar antwoord laat er geen enkele twijfel over bestaan: ‘Je
herkent ze aan hun uiterlijk, hun technologie en vooral aan hun
bewustzijn.’
‘Kun jij hun ruimteschepen dan ook zien?’ vraag ik verder.
Ze antwoordt: ‘Ja, als je van bovenaf naar de Aarde kijkt en door
alle sferen heen kijkt, zie je eigenlijk overal waar je kijkt wel een
ruimteschip. Zo zijn er bijvoorbeeld de kleine “tin- buggy’s”, die van
de jongere rassen zijn, maar ook reusachtige moederschepen die zo
groot zijn als een stad en bij beschavingen horen die qua
ontwikkeling tussen de jongere en oudere beschavingen in zitten. En
dan zijn er ook nog de licht- en kristalschepen van de hoger
ontwikkelde rassen. Natuurlijk zijn er in het universum ook heel veel
beschavingen die helemaal geen ruimteschepen rond de Aarde
hebben gestationeerd. Die zijn gewoon niet in onze planeet
geïnteresseerd, of hebben ergens anders iets te doen.’
‘Hoeveel beschavingen zijn er op dit moment dan in de buurt van
de Aarde, voor zover jij dat kunt waarnemen?’ vraag ik.
‘Voor zover ik weet, zijn dat er nu 88, maar dat aantal verandert
voortdurend,’ antwoordt Christina.

Vier mogelijkheden om je bewustzijn te richten
Dan legt Christina uit dat elke beschaving en in wezen ook elke ziel
telkens in situaties terechtkomen waarin ze moeten kiezen waarop
ze hun bewustzijn richten en in welke richting ze zich verder willen
ontwikkelen. Door hun vrije wil kunnen alle individuele zielen en alle
beschavingen als geheel hier op elk moment over beslissen.
‘Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er dan om je bewustzijn
ergens op te richten?’ wil ik graag weten.
‘Als ik het eenvoudig houd, kun je uit vier verschillende
mogelijkheden kiezen,’ antwoordt Christina en ze vat deze vier
manieren kort samen:
‘Ten eerste zijn er de STO-beschavingen[6], die op licht en liefde
zijn gericht en ten dienste van anderen staan. Ze zijn heel vredig en
rustig, helpen graag en hebben zich tot een grote groep verenigd om
weerstand te kunnen bieden tegen de STS-beschavingen[7]. In de
tweede plaats zijn er dus die STS beschavingen, die zichzelf op de
eerste plaats zetten. Ze willen graag macht over anderen hebben en
hebben onderdanen die alles moeten doen wat hun wordt
opgedragen. Ze kiezen voor de weg van het ego en niet voor de weg
van het hart. Ze gaan voortdurend de strijd aan met de STObeschavingen, maar vinden het heel moeilijk om groepen te vormen
en afspraken na te komen. Uiteindelijk vernietigen hun allianties
zichzelf altijd. Als derde mogelijkheid kies je voor geen van beide
kanten en maak je dus nog niet de keuze tussen STO en STS. En
de vierde en laatste mogelijkheid is de dualiteit verlaten en direct
naar het eenheidsbewustzijn gaan.’
Aangezien dit een belangrijk onderwerp is dat ook dicht bij alle
mensen staat, en iets wat mensen in hun dagelijkse omgang met
andere wezens kunnen toepassen, beschrijven we hieronder nog
wat uitgebreider op welke vier manieren je volgens Christina binnen
de dualiteit van licht en onlicht je bewustzijn kunt richten.
1)De kant van het licht (STO): in de eerste plaats kun je binnen de
dualiteit voor de positieve kant kiezen, de kant van het licht. De
wezens en beschavingen van het licht hebben een dienend
bewustzijn dat door liefde en toewijding wordt gekenmerkt, en onder
alle omstandigheden respecteren ze de vrije wil van alle levende

wezens. De harmonie van het goddelijke vormt de kern van hun
wereldbeeld, ze zijn zeer vredig en kalm en vinden het altijd leuk om
wezens te helpen die ook de weg van het licht willen volgen. Ze
weten dat je alleen maar innerlijke vrede kunt ervaren en vrij van
angst kunt zijn als je het scheppingsplan en de goddelijke instanties
respecteert en vrijwillig dient.
De lichtwezens sturen vanuit hun broederlijke verbondenheid met
de wezens van het onlicht ook liefdevolle trillingen naar hen toe,
maar verder vermijden ze deze wezens. Dat doen ze omdat ze ook
respecteren dat deze wezens uit de buurt van het licht willen blijven.
Lichtwezens zien het onlicht niet als vijand, en ze zijn ook niet
jaloers op de verworvenheden van het onlicht. Doordat ze weten dat
het licht altijd sterker is dan het onlicht, zijn ze niet bang voor het
onlicht.
Zoals Christina al zei, hebben de beschavingen die voor het licht
hebben gekozen zich tot een groot galactisch verbond verenigd om
beter weerstand te kunnen bieden aan de wezens van het onlicht en
om de hulp en steun die ze in het universum geven beter te kunnen
coördineren. Doordat de wezens van het licht zich altijd vrijwillig
dienstbaar ten opzichte van anderen opstellen, worden ze ook wel
‘STO’-wezens genoemd.
2)De kant van het onlicht (STS): ten tweede kun je binnen de
dualiteit ook de negatieve kant kiezen, de kant van het onlicht.
Eenvoudig gezegd hebben de wezens en beschavingen van het
onlicht het tegenovergestelde gekozen van wat de wezens van het
licht doen. Bij hen komt het harmonieuze, liefdevolle en goddelijke
niet op de eerste plaats en vormen die zaken niet de kern van hun
wereldbeeld. ‘Eerst ik, dan de ander,’ luidt hun opvatting. Hierdoor
gedragen ze zich egoïstisch en egocentrisch en zien ze alle andere
levende wezens als potentiële concurrenten, tegenstanders of
vijanden. Ze voelen zich constant bedreigd en leven voortdurend in
angst. Omdat ze de weg van het ego hebben gekozen en niet die
van het dienende hart, worden ze ook wel ‘STS’-wezens genoemd.
De STS-wezens houden van macht, aandacht, erkenning en
verheerlijking, en ze willen zo veel mogelijk andere wezens voor zich
laten werken. Vanuit hun oogpunt is het leven van de STO-wezens
saai, omdat bij hen alles zo harmonieus en voorspelbaar is en omdat

je dus altijd weet wat er gaat gebeuren. STS-wezens zijn
gemotiveerd door hun wens om onafhankelijk en eigenzinnig - zij
noemen dat Vrij’ en ‘zelfbeschikkend’ - te leven, volgens hun ‘eigen
wetten’ en hun ‘eigen wereldorde’, die zij boven de bestaande
goddelijke orde plaatsen. In hun zelfgekozen illusie verdringen ze
eenvoudigweg het feit dat alles in het universum met elkaar
verweven en verbonden is, en dat deze vorm van ‘onafhankelijkheid’
niet echt bestaat.
De STS-wezens willen voortdurend hun kracht en invloed
vergroten en binnen hun invloedssfeer alle energie, schatten en
hulpbronnen, en ook alle levende wezens zo veel mogelijk gebruiken
en uitbuiten. Ze voelen de drang om andere levende wezens en de
materie naar hun hand te zetten en om hun eigen belangen door te
voeren. Daarbij schrikken ze niet terug voor geweld, dwang en
onderdrukking. Ze houden van actie en strijd en vinden het heel leuk
om spelbederver te zijn en de plannen van de STO-wezens te
dwarsbomen. Ze vechten dus voortdurend tegen het licht. Maar ook
binnen hun eigen gelederen vinden ze het moeilijk om allianties te
vormen of vriendschappen aan te gaan omdat ze elkaar zo
wantrouwen en elkaar niets gunnen. Als ze afspraken met elkaar
maken, houden ze zich daaraan zolang het hun eigenbelang dient.
Zo leiden de wezens van het onlicht dus een kwellend bestaan in de
schaduw van angst, waarbij ze zelf angst zaaien of slachtoffer van
angstzaaiers zijn. En zo helpen ze elke keer uiteindelijk zelf hun
bondgenootschappen en doelen om zeil.
3)De neutraliteit: de derde keuzemogelijkheid die je binnen de
dualiteit van licht en onlicht hebt, is neutraliteit. Volgens Christina zijn
er beschavingen die bewust geen kant kiezen en neutraal blijven.
Als een individuele ziel ervoor kiest om neutraal te zijn, legt ze uit,
komt dit vaak doordat hij nog onervaren is en te weinig voorbeelden
heeft gezien om tussen de mentaliteit van het licht en de mentaliteit
van het onlicht te kunnen kiezen. In het volgende leven begint de ziel
dan weer vanaf hetzelfde punt, tot hij voldoende ervaring en
onderscheidingsvermogen heeft om te kunnen beslissen.
In dit verband is het heel belangrijk om op te merken dat het
afstemmen van je bewustzijn op de lichte of onlichte mentaliteit niet
betekent dat je nooit meer iets anders kunt kiezen. Door zijn vrije wil

heeft elke ziel op elk moment de mogelijkheid om van gedachten te
veranderen en de andere kant te kiezen. Vanuit hoger perspectief
ligt de oorsprong van alle zielen buiten de dualiteit van licht en
onlicht. Ze komen dus ergens vandaan waar goed en kwaad niet
bestaan. Vanuit dit perspectief zijn alle zielen even goddelijk en even
lichtvol en zijn er geen onlichte zielen. Er zijn gewoon zielen die
vergeten zijn dat ze licht zijn en daarom tijdelijk voor de egoïstische
en destructieve mentaliteit hebben gekozen. Daarom bestaat er ook
geen eeuwige verdoemenis die door een God die buiten je staat
over je wordt afgeroepen. Dat is sowieso een absurd begrip, want
God is altijd in elke dimensie en in elke ziel aanwezig.
4)De dualiteit verlaten: de vierde mogelijkheid is het verlaten van
de dualiteit van licht en onlicht zoals we die hier op Aarde kennen en
zoals die ook in enkele hogere dimensies bestaat. Dan kies je voor
een harmonieus eenheidsbewustzijn waar goed en kwaad niet
bestaan. Dat is de weg die telkens weer door mystici, spiritualisten
en aanhangers van het transcendentalisme is onderwezen en waar
zij model voor staan.
Christina legt uit: ‘Dankzij de bijzondere goddelijke energie die op
dit moment op Aarde voor ons beschikbaar is, kan elke ziel nu in één
incarnatie de ervaring en kennis opdoen waarvoor normaal
gesproken meerdere incarnaties nodig zijn. De zielen hebben nu dus
de kans om het eenheidsbewustzijn te bereiken. Deze mogelijkheid
is er alleen tijdens de overgangsperiode waarin we nu zitten. Dat is
een uniek geschenk van de tijd waarin we nu leven.’
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De Galactische Federatie van het
Licht (GFL)
Medio augustus 2015. Een poosje geleden heeft Christina in een
van onze gesprekken voor het eerst de voor mij onbekende term
‘Galactische Federatie van het Licht’ gebruikt, en toen ze onlangs
iets vertelde over de huidige quarantaine van de mensheid, had ze
het ook al over een ‘planetaire raad’ en over een groot galactisch
verbond van lichtwezens. Vandaag zou ik het wel leuk vinden als ze
daar wat meer over zou vertellen, want ik weet dat Christina heel
veel over dit onderwerp weet. Soms lijkt het wel of ze niet alleen in
ons huis is opgegroeid, maar ook in de rest van de kosmos.
Volgens Christina is de Galactische Federatie van het Licht (GFL)
een verbond van een grote groep beschavingen die allemaal de kant
van het licht hebben gekozen. Daarnaast zijn er ook nog andere
lichtvolle verbonden, zoals de Witte Broederschap, die uit
opgestegen meesters bestaat en indirect ook deel uitmaakt van de
GFL, en de Blauwe Loge van de Schepping, die ook wel ‘de Raad
van Sirius’ wordt genoemd.
Deze Raad van Sirius was medeverantwoordelijk voor het
ontstaan van de Aarde en behoort ook tot de oorspronkelijke
oprichters van de Galactische Federatie van het Licht.
Waarom stel ik haar vandaag deze vraag? De reden hiervoor is
een gebeurtenis die een paar dagen geleden plaatsvond. Ik zat in de
auto om het ritje van vijftien minuten naar de winkels te maken.
Precies binnen dat kwartiertje werd er op de Zwitserse radio een
interview met een politicus uitgezonden. Het gesprek ging over een
wet die in het parlement wordt besproken. Waar het precies over
ging is niet zo belangrijk, maar aan het einde van het interview
concludeerde de politicus: ‘Deze wet mag nu eigenlijk niet meer
veranderd worden, hooguit door de Galactische Federatie van het

Licht.’ Ik kon mijn oren niet geloven. Wat zei die man daar nou?
Noemde hij de Galactische Federatie van het Licht, waar Christina
het ook al een paar keer over heeft gehad? Het lijkt er dus op dat het
bestaan van de GFL ook voor sommige politici geen geheim meer is,
hoewel een groot deel van de bevolking zich volgens mij nog niet
bewust is van de aanwezigheid en invloed van deze groep.
Op mijn verzoek zegt Christina hier vandaag het volgende over:
‘De Galactische Federatie van het Licht werd al voor de Eerste
Intergalactische Oorlog opgericht, die een miljoen jaar geleden
plaatsvond. Inmiddels is het merendeel van de planeten in ons
sterrenstelsel lid van deze organisatie, die zich inzet voor vrede en
ontwikkeling. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de
beschavingen in onze Melkweg vreedzaam is. De GFL doet haar
uiterste best om de verschillende afvalligen in toom te houden. De
oorsprong van de GFL ligt in het planetenstelsel van Sirius.
Voorbeelden van beschavingen die lid zijn van de GFL zijn de
Pegasus Sterrenliga en de Sterrenstaat Andromeda.
Sommige mensen geloven dat de GFL een strijdlustige kosmische
supermacht is die over laagtrillende beschavingen wil heersen, zoals
de mensheid op Aarde. Maar dat klopt niet. Als een hoogtrillende
beschaving of organisatie dit echt zou willen, zou dat allang gebeurd
zijn. Het is trouwens een kosmische wet dat wezens uit hogere
dimensies niet mogen ingrijpen in minder hoog ontwikkelde
beschavingen die een lagere trilling hebben. Alleen als een
beschaving zichzelf dreigt te vernietigen, wordt er steun
aangeboden. Want in de derde dimensie geldt de wet van de vrije wil
van ieder mens, en deze wet wordt door de hoge lichtwezens
volledig gerespecteerd. Hetzelfde geldt voor de vrije wil van de
planeet zelf.
Maar mensen vergissen zich als ze denken dat onze Aarde
binnenkort op de een of andere manier van bovenaf “gered” zal
worden. Het is eerder zo dat mensen met steun van bovenaf de
mogelijkheid hebben om hun bewustzijn te verruimen.
Eén aspect van dit verruimde bewustzijn is het inzicht hoe je op
basis van je eigen verantwoordelijkheid beslissingen kunt nemen en
hoe je je op een constructieve manier aan nieuwe omstandigheden
kunt aanpassen.’

Christina beschrijft het allemaal zo gedetailleerd dat ik nu wel een
redelijk goed beeld heb van de organisatie die de ‘Galactische
Federatie van het Licht’ wordt genoemd. Ik besef nu ook dat we, in
tegenstelling tot de propaganda van de sciencefictionentertainmentindustrie, niet slechts worden omringd door
kwaadaardige en gevaarlijke buitenaardse machten, waartegen we
ons moeten verdedigen, maar dat de overgrote meerderheid van de
buitenaardse wezens om ons heen vreedzaam, liefdevol en
goedaardig is. Doordat ze echter de vrije wil van de mens
respecteren, grijpen ze niet ongevraagd in de aardse gebeurtenissen
in, tenzij dat noodzakelijk is om te voorkomen dat we onszelf
vernietigen. Of tenzij de meerderheid van de mensen er expliciet om
vraagt en er toestemming voor geeft.
Ik herinner me dat sceptici tijdens discussies over God, engelen of
positief ingestelde buitenaardse beschavingen altijd dezelfde
argumenten gebruiken: ‘Als God bestaat en als hij goed is, waarom
bestaat het kwaad dan?’ Of: ‘Als God liefheeft, waarom heeft hij dan
niet al lang ingegrepen en een einde aan onze ellende gemaakt?’
Of: ‘Als er inderdaad engelen en positief ingestelde buitenaardse
wezens zijn, waarom landen die dan niet gewoon hier met hun
ruimteschepen om ons te redden?’
Voor mij is het duidelijk dat deze vragen in meerdere opzichten en
op verschillende niveaus nergens op slaan zijn en dat ze een totaal
verkeerde voorstelling geven van hoe het echt zit. Ten eerste weten
we helemaal niet wat er allemaal achter de schermen van het
wereldtoneel gebeurt en hoe vaak de goddelijke kant de mensheid in
het verleden al heeft geholpen en nu nog steeds helpt, zodat het
onlicht niet nog meer invloed krijgt. Ten tweede kun je het God en de
lichtwezens niet kwalijk nemen dat ze niets doen als je tegelijkertijd
aan hun bestaan twijfelt en ze dus niet eens de kans geeft om zich
te laten zien.
Als je weet wat het verschil is tussen de wezens van het licht en
de wezens van het onlicht, weet je ook dat wezens van het licht onze
vrije wil respecteren en alleen ingrijpen als we ze daar nadrukkelijk
toe uitnodigen en erom vragen. De wezens van het onlicht,
daarentegen, grijpen voortdurend ongevraagd en op een
manipulatieve en destructieve manier in. Voor hen is het al

voldoende als je ze dat niet expliciet verbiedt. Hoe kun je nu God en
de wezens van het licht ervoor verantwoordelijk houden dat wij ons
vrijwillig door een kleine minderheid van uitbuitende duistere wezens
bij de neus laten nemen en laten uitbuiten? Hoe kun je nu zeggen
dat het de schuld van God en de lichtwezens is dat wij onze vrije wil
niet gebruiken om resoluut voor de kant van het licht te kiezen en
ons bij alles wat we doen consequent aan de wetten en spelregels
van het universum te houden? En bovendien: hoe kun je nu van de
lichtwezens verwachten dat ze de mensheid ‘redden’ als de
meerderheid van de mensen helemaal niet door het licht gered wil
worden, maar liever gelooft in negatieve samenzweringen en de
bedreiging van vijandige buitenaardse machten? Wat dat betreft is
de strip- en filmindustrie de afgelopen decennia heel goed in haar
opzet geslaagd.
Christina gaat verder: ‘De mensheid heeft inmiddels een
dieptepunt bereikt, waardoor de lichtwezens zich ernstig zorgen
maken. In het jaar 2000 werd de Derde Wereldoorlog, die een
kernoorlog zou zijn geworden, door de GFL voorkomen. Alle
regeringen op Aarde zijn sindsdien gewaarschuwd dat ze als ze
atoomwapens willen gebruiken overal op de wereld door de GFL
zullen worden tegengehouden.’
Op de vraag waarom buitenaardse wezens niet gewoon met hun
ruimteschip op Aarde landen en zich aan de mensheid laten zien,
heeft Christina een duidelijk antwoord. Ze zegt: ‘Om onverklaarbare
redenen willen sommige mensen bijvoorbeeld dat er ruimteschepen
bij wijze van spreken op het gazon van het Witte Huis landen en er
een spectaculaire show van maken. Als dit zou gebeuren, zouden de
meeste mensen, die voorgeprogrammeerd zijn door de
amusementsindustrie, meteen denken dat het om een buitenaardse
invasie gaat of dat de aliens de oorlog aan ons hebben verklaard, en
zouden ze zich tegen de buitenaardse wezens willen verdedigen.’
Christina heeft helemaal gelijk. Zowel de positieve als de
negatieve buitenaardse wezens zijn helemaal niet geïnteresseerd in
zo’n escalatie. De positieve wezens van het licht zullen nooit tegen
de vrije wil van de mens in gaan en zullen zich nooit aan ons
opdringen. En de negatieve duistere wezens opereren liever

onherkenbaar vanuit de schaduw en laten zich liever niet in het
openbaar zien.
Ik vraag verder: ‘Waarom waakt de GFL eigenlijk over de Aarde?
Waarom doen deze beschavingen dat überhaupt?’
‘Weet je, mama, de Galactische Federatie van het Licht wil
gewoon vrede in ons sterrenstelsel brengen. Daar zit geen
eigenbelang aan vast. En omdat de Aarde zich nog steeds in het
fysiek meest verdichte en laagste ontwikkelingsstadium bevindt, is
het heel moeilijk om de vrede hier te bewaren.’
Christina vertelt nog meer details over de GFL: ‘Ongeveer veertig
procent van de beschavingen die lid zijn van de GFL bestaat uit
mensachtige volkeren, maar ze zien er wel heel verschillend uit. De
meesten hebben net als wij een lichaam op twee benen, en hun
hoofd kan variëren van mensachtig en dierachtig tot heel
eigenaardig. Sommigen lijken op de afbeeldingen die we uit Egypte
kennen. De andere zestig procent bestaat uit zeer intelligente
dierachtige wezens. De Pegasusianen zien er bijvoorbeeld uit als
een paard op twee benen en hebben een staart. Zij zijn trouwens de
beste medici in ons sterrenstelsel en hun lichtschepen trillen in
meerdere dimensies en met een zeer hoge frequentie. Zo’n
moederschip heeft een eigen bewustzijn en lijkt op een vliegende
stad met een enorm ecosysteem.’
‘Welke taken heeft de federatie precies?’ vraag ik aan Christina.
Ze antwoordt: ‘Vooral verschillende diplomatieke missies, maar
ook wetenschap, spiritualiteit en nog veel meer, onder andere het
“onderhoud” van de zon. De organisatie is dus niet alleen hier om de
mensheid te beschermen en ook niet om aardse regeringen te
verjagen. Ze heeft een veel uitgebreidere taak. Maar het is wel een
kosmische wet dat een land dat vandaag wordt geholpen, morgen
andere moet helpen.’
Hoe meer Christina over deze onderwerpen praat, hoe meer ik
definitief afscheid neem van het idee dat de mensheid de enige
intelligente beschaving in het universum is. Integendeel, het lijkt erop
dat er een ongelooflijke verscheidenheid aan buitenaardse volkeren
en beschavingen bestaat, en dat de meeste van hen veel
intelligenter en technologisch geavanceerder zijn dan wij. Het
grootste deel van deze beschavingen kennen we niet eens, omdat

ze misschien wel miljarden lichtjaren van ons sterrenstelsel vandaan
leven en bovendien amper in ons zijn geïnteresseerd. Maar de 88
beschavingen die zich volgens Christina op dit moment in de buurt
van de Aarde bevinden om ons evolutieproces te volgen, zijn er
voorlopig wel genoeg. Blijkbaar zijn we toch niet zo hoog ontwikkeld
en geavanceerd als we zouden willen geloven. We leven hier in de
derde dimensie, terwijl de meeste kosmische beschavingen in veel
minder dichte sferen leven en over een totaal andere kennis en
technologie beschikken dan wij. Zoals Christina ooit zei: ‘De Aarde is
de basisschool, het universum is de universiteit.’ Ik begin
zachtjesaan te begrijpen wat ze daarmee bedoelt.
Vandaag legt ze uit: ‘Het ruimteonderzoek en de
ruimtevaarttechnologie van de mens staan nog in hun
kinderschoenen, althans officieel. In werkelijkheid hebben we al veel
meer kennis en technologie. Sommige critici hebben hierbij iets zeer
fundamenteels nog niet begrepen, namelijk dat technologie ook een
plaats in het goddelijke plan heeft. De vraag is alleen of het een
destructieve technologie is of een technologie die in
overeenstemming is met de wetten van de schepping. Er bestaat
bijvoorbeeld iets wat veel sneller is dan de lichtsnelheid. De
gemiddelde mens heeft er totaal geen benul van hoe dat kan.’ Ook
nu herinner ik me weer een eerdere uitspraak van Christina: ‘De
mensen hebben nog niet begrepen dat je niet met je verstand de
grootste uitvindingen doet en vooruitgang boekt, maar met het
bewustzijn van de ziel.’
Ik heb besloten om vanaf nu actief te werken aan de
verwezenlijking van het potentieel van mijn bewustzijn. Dat is mijn
persoonlijke bijdrage aan de verhoging van de trilling die op dit
moment over de hele wereld plaatsvindt.
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Ontmoetingen met Maria en
Jezus
Eind augustus 2015. Het is zondag, en Christina, Mario en ik
genieten van ons gezamenlijke avondje thuis. Mario zit in de kamer
naast ons fanatiek met zijn landbouwsimulatorspel te spelen, terwijl
Christina bij mij in de woonkamer zit. Op tv wordt een tennisfinale
uitgezonden waarin onze landgenoot Roger Federer weer eens
overtuigend van de nummer één van de wereld wint. Terwijl Christina
en ik met elkaar praten, werkt ze aan haar eigen teksten. Ze is niet
echt geïnteresseerd in het tennis op tv.
Een poosje geleden zei ze teleurgesteld dat ze in de bibliotheek
geen spannende boeken meer kan vinden die ze nog niet heeft
gelezen, dus stelde ik voor dat ze zelf zou gaan schrijven. Dat vond
ze wel een goed idee en sindsdien schrijft ze bijna elke dag. Soms
schrapt ze de hele tekst meteen weer omdat ze hem ‘te normaal’ en
‘te logisch’ vindt.
Plotseling zegt ze: ‘Mama, soms wil ik heel graag weten hoe jouw
wereld eruitziet.’
Ik kijk haar verbaasd aan. Glimlachend gaat ze verder:
‘In theorie weet ik natuurlijk wel wat jij wel en niet kunt zien, maar
toch kan ik me jouw perspectief heel moeilijk voorstellen. Het moet
toch best wel saai zijn als je maar zo weinig van de werkelijkheid
kunt waarnemen? Heb je dat gevoel nooit?’
Terugkijkend op de uitdagingen van de afgelopen maanden,
antwoord ik met een glimlach: ‘Ach, weet je, op dit moment heb ik
meer dan genoeg aan hoe ik de dingen zie. Dat voelt helemaal niet
zo saai. Integendeel, waarschijnlijk zou het veel te overweldigend
voor me zijn als ik meer kon zien dan de driedimensionaliteit.
Bovendien neem ik met mijn zintuigen alles langzamer waar dan jij
en verwerk ik al die indrukken ook een stuk langzamer dan jij. Toch

ben ik op mijn manier gelukkig en heb ik niet echt het gevoel dat er
iets in mijn leven ontbreekt.’
Even later springt Christina op van de bank en zegt enthousiast:
‘Kom eens mee, mama, ik wil je iets laten zien!’
Het klinkt nogal belangrijk, dus sta ik op en loop achter haar aan
naar de keuken. Daar speelt ze op de tablet eerst een liedje af dat
ze op dit moment heel mooi vindt. Maar ik vraag me af waarom ik nu
eigenlijk zo snel mee naar de keuken moest komen om naar een
liedje te luisteren. Dus drink ik maar een glas water en zet een paar
borden in de vaatwasser. Ondertussen zet Christina de terrasdeuren
van de keuken helemaal open en kijkt zonder iets te zeggen vol
verwondering de schemering in.
Verbijsterd en een beetje radeloos staat dit veertienjarige meisje in
de deuropening en vraagt me: ‘Mama, moet ik haar nu binnenlaten
of niet?’
Ik sta bij de gootsteen en kan niet zien of er iets voor de
terrasdeuren staat, dus ga ik ervan uit dat ze het over een kat heeft.
Ik antwoord stellig: ‘Nee, absoluut niet!’ Want ik vind dat Felix, de kat
van de buren, die vaak op bezoek komt om door Christina geaaid te
worden, niet in ons huis thuishoort.
Het blijft opvallend stil, en ik zie aan Christina dat er geen kat in de
buurt is. Ze blijft gewoon verwonderd naar buiten staan kijken en lijkt
ergens door gefascineerd te zijn, terwijl mij niets bijzonders opvalt.
Dan doet ze de terrasdeuren weer dicht. Ze is duidelijk diep
ontroerd en vraagt: ‘Mama, ken jij een vrouw met lang, donker,
krullend haar en een blauw met wit gewaad tot aan de grond en een
kap over haar hoofd? Ze heet Maria.’
Nu ben ik ook sprakeloos en het begint me te dagen wat er
daarnet is gebeurd. Christina heeft zojuist de Heilige Maria ontmoet!
Ik durf bijna niet naar buiten te kijken, maar ik zie niets. De situatie is
onbeschrijflijk ontroerend.
Dan zegt Christina met een rustige en nederige stem, bijna alsof
ze meer tegen zichzelf praat dan tegen mij: ‘Jeetje, het moet toch
wel om iets heel belangrijks gaan als Maria de moeite neemt om als
meester van de Galactische Federatie van het Licht hierheen te
komen.’

Pardon? Zei mijn dochter daar nou welke positie de Heilige Maria
op dit moment in het universum heeft? Ik besef dat ik me nooit echt
heb afgevraagd wat er met mensen als de Heilige Maria, die bijna
tweeduizend jaar geleden overleed, na hun dood is gebeurd. Maar
net als wij blijven zij na hun dood natuurlijk ook leven en gaan ze
gewoon door met hun reis door de schepping. En blijkbaar is ze
inmiddels een meester in de GFL geworden.
Hoewel ik uit eerdere gesprekken weet dat Christina goed op de
hoogte is van het leven van de Heilige Maria, zie ik aan haar
gezichtsuitdrukking dat deze ontmoeting met Maria, die gewoon voor
onze deur is verschenen, ook voor haar een heel bijzondere
betekenis heeft. Als ik weer een beetje tot mezelf ben gekomen, is
mijn eerste vraag aan Christina: ‘Zei de Heilige Maria nog iets tegen
je?’
Christina antwoordt een beetje verbaasd: ‘Nee... maar ik heb haar
ook niets gevraagd.’
Dat is een typisch Christina-antwoord. Natuurlijk heeft ze geen
vragen voor Maria. Ze heeft immers zelf een uitstekende toegang tot
de kosmische kennisbronnen. Toch lijkt ze verbaasd te zijn over het
bezoek van Maria vandaag.
Ik moet deze gebeurtenis eerst eens even verwerken, en de rest
van de avond lukt het me amper om ergens een fatsoenlijk gesprek
over te hebben. De afgelopen maanden ben ik er in de omgang met
mijn dochter echt wel aan gewend geraakt dat er ongewone dingen
gebeuren, maar Christina’s ontmoeting met de Heilige Maria hoort
voor mij toch wel in een totaal andere categorie thuis. Langzaam
maar zeker geef ik alles een plekje. Oké, de Heilige Maria, de
Moeder van Jezus Christus, heeft nu dus een leidende rol in de
grote vredesbevorderende Federatie van het Licht in onze Melkweg.
Oké, duidelijk. Waarschijnlijk was ze destijds, tweeduizend jaar
geleden, al een lichtwezen met een buitengewoon hoge
trillingsfrequentie. Dat zou ook de groene straal verklaren die ze toen
had en waarover Christina me onlangs vertelde. En uitgerekend
deze Heilige Maria, een meester van de Galactische Federatie van
het Licht, heeft ons vanavond een bezoek gebracht en stond
gewoon voor onze terrasdeuren. Oké, helemaal duidelijk.

Ik moet deze avond ook terugdenken aan de beroemde drie
herderskinderen uit het Portugese Fatima, die in 1917 ook een
aantal Mariaverschijningen hebben meegemaakt en zelfs
boodschappen van haar hebben ontvangen. Zoals ik het me
herinner, deed ze bij deze boodschappen vooral voorspellingen over
vreselijke gebeurtenissen die met oorlog en vernietiging te maken
hadden. Maar wat betekent het bezoek dat Maria vandaag aan ons
heeft gebracht? Ik zoek wanhopig naar een verklaring en een
diepere betekenis voor deze gebeurtenis. Ik vraag me ook af of dit
soort bezoeken normaal is voor mensen als Christina. Op de een of
andere manier vind ik het allemaal best spannend, maar uiteindelijk
wint mijn vertrouwen het van mijn angst. Ik voel heel duidelijk dat
Maria’s verschijning een positief voorteken is.
De volgende dag is het maandag en zoals gewoonlijk ga ik die
dag naar mijn opleiding en eten de kinderen tussen de middag bij
mijn ouders. Daarom heb ik ’s avonds pas tijd om met Christina over
de vreemde gebeurtenissen van de dag ervoor van gedachten te
wisselen. Ik vertel haar het verhaal over de herderskinderen uit
Fatima en vraag of ze bij een eventuele volgende Mariaverschijning
met haar zou willen praten, want misschien heeft Maria voor
Christina ook wel een boodschap. Vanbinnen weet ik echter dat
Christina geen moeite hoeft te doen om een boodschap te krijgen.
Als er een boodschap voor haar is, valt die haar wel te binnen, of ze
er nu om vraagt of niet.
Tijdens mijn gesprek met Christina merk ik zelfs een dag later nog
dat de verschijning van Maria heel bijzonder voor haar was. Op deze
avond kan ik nog niet bevroeden dat die ontmoeting blijvende
gevolgen voor de toekomst zal hebben. Want eerst verbaast
Christina me met een andere mysterieuze gebeurtenis, die me nog
meer raakt en me nog meer in beroering brengt dan wat er gisteren
is gebeurd. Ze vertelt erover alsof het niet zo belangrijk was, iets wat
ze allang was vergeten en zich nu weer herinnert. Christina vertelt
me heel rustig over iets wat ze een keer heeft meegemaakt, en weer
gaan de rillingen over mijn lijf en weet ik niet wat ik moet zeggen.
Christina vertelt: ‘Zes of zeven jaar geleden is Jezus aan mij
verschenen. Dat zal ik mijn hele leven niet meer vergeten. En nu is

de Heilige Maria hier ook nog geweest. Wat zou dat toch
betekenen?’
Er valt een stilte die ik niet wil onderbreken, al weet ik toch niet
wat ik moet zeggen.
‘Die verschijning van Jezus toen was heel bijzonder,’ gaat
Christina verder. ‘Jij was er niet bij, mama. Ik zat met een ander kind
ergens op een bankje in het park te wachten. Er liepen ook andere
mensen rond. Blijkbaar kon dat andere kind ook fijnstoffelijk
waarnemen. Toen ik Jezus zag, dacht ik eerst dat ik de enige was
die hem kon zien en voelen, maar alsof het de normaalste zaak van
de wereld was, vroeg dat andere kind aan mij: “Hé Christina, is dat
Jezus daar?” Ik antwoordde met een eenvoudig “ja”.
Jezus stond er gewoon opeens. Poef! Een ongelooflijk sterke
energie! Hoewel de mensen hem niet konden zien, liepen ze met
een boogje om hem heen alsof ze zijn energie konden voelen. Bij
andere fijnstoffelijke wezens is dat meestal niet zo. Meestal lopen de
mensen er dan gewoon doorheen. Maar bij Jezus was het net alsof
ze om een bloemenperk heen liepen. Hij verdween ook weer zonder
iets te zeggen. Maar wij twijfelden geen moment aan wie hij was.
Mama, ik vergeet deze twee verschijningen nooit meer!’
Ik vraag Christina of de verschijningen voor haar hetzelfde
voelden, of dat er een verschil was.
Ze antwoordt: ‘Er is een duidelijk verschil tussen de twee
verschijningen. De ontmoeting met Jezus was een soort krachtige
blikseminslag met een sterke schokgolf. Het was gewoon een
ongelooflijk sterke energie die ik toen voelde.
De verschijning van Maria gisteravond was heel anders. Bij Maria
voelde ik de enorme kalmte die ze uitstraalde, een onbeschrijflijk
sterke vorm van vrouwelijke energie.’
Opnieuw voel ik me een beetje overweldigd door alle nieuwe
informatie. Een paar dagen geleden gaf Christina me nog een
gedetailleerde beschrijving van allerlei buitenaardse beschavingen,
interstellaire ruimtevaart en de Galactische Federatie van het Licht,
gisteravond hebben we een Mariaverschijning meegemaakt, en
vandaag zegt dit veertienjarige meisje dat Jezus ook al eens aan
haar is verschenen. Wat betekent dit toch allemaal? Ik ben gewend
om met mijn verstand naar verbanden te zoeken en om uitleg te

vragen, maar bij deze onderwerpen schiet mijn verstand duidelijk
tekort. Daar komt bij dat de alledaagse dingen natuurlijk ook gewoon
doorgaan.
Wat me geruststelt, is dat voor Christina alles kennelijk heel
duidelijk is en dat ze niets als een probleem ervaart. Ze legt aan me
uit dat Jezus - net als Maria - ook een van de meesters en leiders
van de Galactische Federatie van het Licht is. Hetzelfde geldt voor
Krishna en Boeddha. Er zijn ook GFL-meesters die uit andere
beschavingen komen en van wie de namen hier op Aarde niet zo
bekend zijn. Terwijl ze me dit alles rustig uitlegt, alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is, vraag ik me af welke rol zij in dit
hele plan speelt. Is het gebruikelijk dat grote galactische meesters
als Maria en Jezus een veertienjarig meisje uit het Zwitserse
Toggenburg bezoeken? Of zijn dit voortekenen van een speciale
taak en missie die Christina zal gaan vervullen?
In de volgende dagen blijf ik over de verschijningen en hun
mogelijke betekenis nadenken. Maar ook in ons dagelijks leven
gebeuren er elke keer weer bijzondere dingen. Christina komt
bijvoorbeeld een paar dagen later terug van een schoolreisje en
vertelt me dat de conducteur in de trein op de terugweg iets heel
vreemds zei. Toen hij voor de coupé stond waarin Christina en een
paar andere meisjes uit haar klas zaten, zei hij: ‘Mijn hemel, wat
hangt er een krachtige aureool om jullie heen, zeg!’
Blijkbaar kon hij op dat moment Christina’s aura waarnemen. Even
later moest ze overstappen op de bus en stond ze bij de bushalte te
wachten. Daar zag ze een jongen die haar vol verbazing en
verwondering alleen maar stond aan te staren. Ze zag aan de aura
van deze jongen dat hij een indigokind was. Daardoor kon hij
fijnstoffelijk waarnemen en Christina in haar stralende licht zien.
Terwijl ze dit zo vertelt, verlang ik ernaar dat ik mijn dochter ooit
ook zo zal kunnen zien. Christina zegt bemoedigend dat ik daarvoor
alleen maar mijn bewustzijn en zintuiglijke waarneming hoef te
verruimen. Tja, was het maar zo eenvoudig... Want het lijkt erop dat
ik wat dat betreft nog heel wat te leren heb.
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Herinneringen aan Atlantis
Begin september 2015. Het is zondagochtend, en Christina, die
zoals gewoonlijk heel vroeg is opgestaan, bruist van de energie en
eist al voor mijn ochtendkoffie om kwart voor acht mijn aandacht op.
Vandaag wil ze me blijkbaar iets over Atlantis vertellen. Daarvoor
heeft ze op een grote wereldkaart een aantal plekken gemarkeerd,
onder andere die van het mythische eilandenrijk Atlantis, dat
ongeveer 11.500 jaar geleden onder de zeespiegel is verdwenen.
Ik kijk gefascineerd naar Christina’s tekening. Ik heb de mythe van
Atlantis nooit echt helemaal begrepen. Natuurlijk heb ik er wel over
gehoord en weet ik dat wetenschappers nog steeds met elkaar
discussiëren over de vraag of dit legendarische continent wel heeft
bestaan, en zo ja, waar het dan precies lag en hoe groot het was.
Volgens Christina besloeg Atlantis bijna de hele Atlantische Oceaan,
dat wil zeggen, het huidige zeegebied tussen Europa en Noord- en
Midden-Amerika. De noordelijke grens van het continent Atlantis
bevindt zich ongeveer ter hoogte van het huidige New York, en aan
de tegenoverliggende zijde ongeveer ter hoogte van Lissabon. De
zuidelijke grens eindigt in het westen ongeveer ter hoogte van de
Braziliaanse kuststad Recife en in het oosten bij het Atlantische
eiland Ascension. Dat betekent dat het eiland St. Helena in die tijd
waarschijnlijk een eiland voor de kust van het Atlantische continent
was, terwijl de Canarische Eilanden mogelijk overblijfselen van
Atlantis zelf zijn.
Christina bevestigt dit vanuit haar eigen ervaring. De afgelopen
drie jaar hebben Christina, Mario en ik tijdens de kerstvakantie op de
Canarische Eilanden lekker van de zon genoten, en elke keer voelde
Christina heel duidelijk dat deze eilanden overblijfselen zijn van het
vasteland van Atlantis. Vandaag vertelt ze er nog bij dat het gebied
rond Brazilië en Peru toen een kolonie van Atlantis was.
In diezelfde tijd was Lemurië ook een reusachtig continent, gaat ze
verder. Dit rijk strekte zich uit van Madagaskar, via Australië en alle

eilanden in de Stille Oceaan (zoals Papoea- Nieuw-Guinea, de
Salomonseilanden, Nieuw-Caledonië, de Fiji-eilanden en Kiribati) tot
aan de Hawaïaanse eilandketen. Maar Christina weet niet zoveel
over Lemurië, alleen dat er net als op Atlantis in een vroeger tijdperk
ook een vijfdimensionale hoogontwikkelde cultuur heerste.
Op deze zondagochtend beschrijft ze ook de andere werelddelen
en gebruikt daarbij namen die ik nog nooit eerder heb gehoord. Bij
het huidige China staat bijvoorbeeld het ‘Yü-rijk’ (hoe kent Christina
die namen?), en in Noord- Europa was er volgens haar tekening een
koninkrijk dat ‘Thule’ heette. Het continent Afrika beschrijft ze als
‘Libisch- Egyptische Rijk’, en het gebied van Italië tot Griekenland,
inclusief enkele Balkanstaten, wordt op de kaart met ‘Ionnen’
aangeduid. Dat waren in vroegere aardse tijden allemaal
hoogontwikkelde culturen, toen de Aarde nog vijfdimensionaal en
paradijselijk was, dus voordat de duistere machten de aardse sfeer
binnendrongen. Ik herinner me weer wat ze zei over het 26.000 jaar
durende wereldjaar met in totaal 12 tijdperken van 2160 jaar.
Hierdoor kan ik ongeveer plaatsen wat Christina me wil vertellen.
Van al deze verloren gegane rijken lijkt Christina het meest over
Atlantis te weten. Wat ze me over Atlantis vertelt, klinkt niet alsof ze
het in een boek of op het internet heeft gelezen, maar alsof ze er zelf
bij is geweest. Ik vraag haar hoe het kan dat dit paradijselijke
Atlantische eilandenrijk ten onder is gegaan.
Ze vertelt me tot in detail wat er toen allemaal in Atlantis speelde.
Door tussenkomst van buitenaardse volkeren is er een enorme
meteoriet in het gebied van het huidige Vuurland ingeslagen.
Hierdoor ontstond er een gigantische vloedgolf, waardoor het
grootste deel van Zuid-Amerika en het op zeeniveau liggende
Atlantis ten onder gingen.
Christina vertelt verder: ‘De krater die in de Zuid- Amerikaanse
regio door de inslag van de meteoriet werd veroorzaakt, zou eigenlijk
nog steeds op de zeebodem zichtbaar moeten zijn. En op de diepe
zeebodem van de Atlantische Oceaan kunnen ook nog enkele
piramides van Atlantis aanwezig zijn. Het Andesgebergte verdween
niet onder de zeespiegel omdat het zo hoog was. Maar in het oosten
werd Lemurië wel getroffen en grotendeels verwoest, met

uitzondering van Madagaskar en Australië en de overgebleven
eilandjes in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan.’
Terwijl ze dit zo zegt, herinner ik me dat ik met betrekking tot dit
onderwerp een keer iets over een wetenschappelijk mysterie heb
gehoord. Wetenschappers kunnen blijkbaar niet verklaren hoe het
kan dat er op Madagaskar en in Australië identieke dierpopulaties
voorkomen, want biologisch gezien is het voor deze dieren
onmogelijk om zich over een afstand van ongeveer achtduizend
kilometer voort te planten. Misschien hoorden Madagaskar en
Australië duizenden jaren geleden wel tot hetzelfde Lemurische
continent. Daarmee zou het mysterie zijn opgelost.
Terug naar Atlantis. Christina vertelt me op deze zondag nog veel
meer details, bijvoorbeeld over de duistere machten die destijds de
meteorietinslag hebben veroorzaakt en welke achtergronden daarbij
een rol speelden. De korte versie is dat er verschillende
beschavingen uit verschillende planetaire systemen bij betrokken
waren. Meer hoeven we daar op dit moment niet over te zeggen,
want ik word nog veel meer geraakt en ben nog verbaasder over wat
Christina daarna plotseling vol enthousiasme zegt.
‘Mama, ik weet nu zeker dat ik destijds de overgang van Atlantis
naar een andere dimensie, de ondergang dus, heb meegemaakt. Ik
leefde toen als hogepriesteres op Atlantis. Dat was namelijk nog
steeds in het “vrouwelijke” tijdperk, waarin het vooral de taak van de
hogepriesteres was om de universele kennis over te dragen. In die
tijd waren er geen andere religies. Elena was er trouwens ook bij,
maar we werden op een gewelddadige manier van elkaar
gescheiden.’
Aha, denk ik. Dit nieuws moet ik samen met een slok koffie eerst
eens even rustig tot me nemen. Dus Christina leefde 11.500 jaar
geleden als hogepriesteres op Atlantis. Nu snap ik ook waarom dit
meisje jaren geleden al allerlei details over het gezonken Atlantis
vertelde. Ik wist toen nog niet echt wat ik ervan moest denken, maar
nu kan ik het redelijk goed plaatsen. Het is wel nieuw voor mij dat
Elena er toen ook bij was. Wat een ‘toéval’!
Christina vertelt nog steeds enthousiast verder: ‘De Atlantiden
leefden in de vijfde dichtheid in een waar paradijs.’

Atlantis wordt in de mythologie inderdaad beschouwd als een
paradijs van vrede en harmonie. Volgens Christina komt dit doordat
de mensen in die tijd een volledig geactiveerd twaalfstrengig DNA
hadden en daardoor vreedzaam en met een verruimd bewustzijn
samenleefden. Ze waren zowel geestelijk als technologisch veel
verder ontwikkeld dan de huidige mens. Atlantis is alleen maar ten
onder gegaan door die tussenkomst van buitenaardse duistere
machten. Van de ongeveer acht miljoen inwoners van Atlantis
hebben ongeveer honderdduizend het overleefd.
‘Wat is er dan met deze overlevenden gebeurd?’ vraag ik aan
Christina. Ze zegt dat de meesten van hen naar de zogenaamde
Binnenaarde zijn gevlucht, en een andere groep trok naar het
Afrikaanse continent. De gigantische meteorietinslag zorgde er ook
voor dat de aardas kantelde. Hierdoor begon er een ijstijd en
bevroren de polen. Christina denkt dat de vier jaargetijden ook pas
sinds die tijd op Aarde bestaan.
Op deze zondag praat Christina nog urenlang door over Atlantis
en andere historische gebeurtenissen uit vroegere tijdperken op
Aarde, die ofwel als onwaar worden beschouwd, ofwel niet door de
moderne wetenschap verklaard kunnen worden. Ze legt bijvoorbeeld
uit hoe er een zogenaamde zondvloed is ontstaan door het smelten
van ijsplaten in de atmosfeer. Er komt dan een enorme stortvloed
van water uit de atmosfeer op de Aarde terecht, waardoor er hele
continenten kunnen overstromen. Ook hier weet ze heel veel details
over te vertellen, bijvoorbeeld dat er ooit een zondvloed is geweest
die werd veroorzaakt door een buitenaardse beschaving die de
Cetacaen wordt genoemd. In de loop van de geschiedenis van de
Aarde zijn er behalve deze zondvloed ook nog andere geweest, en
sommige van deze zondvloeden worden nu nog steeds in de mythen
en het Oude Testament beschreven.
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Thule, de Binnenaarde en andere
‘mythen’
Van alle dingen die Christina me op die intense nazomerse zondag
over haar incarnatie in Atlantis heeft verteld, wil ik er twee dingen
uitlichten: Thule en de Binnenaarde.

Het koninkrijk Thule
Christina heeft het koninkrijk Thule op de grote wereldkaart in het
noorden van Europa getekend. Dit koninkrijk bestond in dezelfde
periode als Atlantis en Lemurië en strekte zich uit van de
Groenlandse eilanden via Spitsbergen tot aan de nieuwe Siberische
eilanden in het meest noordoostelijke deel van Siberië. Het
reuzeneiland Thule besloeg dus bijna het gehele noordpoolgebied.
In tegenstelling tot Atlantis en Lemurië heb ik nog nooit van het rijk
Thule gehoord. Daarom typ ik het eerst maar eens in een
zoekmachine in, maar ik vind er maar heel weinig informatie over.
Het mythische Thule werd in de vierde eeuw voor Christus voor het
eerst in historische context genoemd, en de Latijnse uitdrukking
ultima thule, die ervan is afgeleid, staat sinds de oudheid al
spreekwoordelijk voor de uiterste noordelijke rand van de Aarde
of’het einde van de wereld’. Geologen noemen het noordelijkste punt
van de Aarde zelfs nu nog ‘ultima thule’. Naast de informatie dat
Thule in de Keltische mythologie ook voor de ‘andere wereld’ staat,
zijn er aanwijzingen dat deze term in recentere tijden door onlichte
geheime genootschappen is misbruikt en zwartgemaakt.
Wat de exacte geografische ligging van het rijk Thule betreft, tast
de wetenschap nog steeds grotendeels in het duister. Onderzoekers
vermoeden dat het misschien gewoon een verzamelnaam is voor

alle Noord-Europese landen of van een van de eilanden die nu
bestaan. Net als bij Atlantis en Lemurië gaat men er niet van uit dat
dit echt een hoogontwikkeld koninkrijk zou kunnen zijn dat vele
millennia geleden een vijfdimensionale hoogontwikkelde cultuur had
en op een gegeven moment door toedoen van buitenaardse duistere
machten ten onder ging. De meeste moderne wetenschappers
hebben de neiging om dat soort verhalen naar het rijk der mythen,
sagen en legenden te verwijzen. Met andere woorden, ze zeggen
dat ze niet-wetenschappelijk zijn. En ‘niet-wetenschappelijk’ staat
voor een groot aantal van hen voor ‘onwaar’.
Christina ziet dit natuurlijk anders, en haar zeer specifieke
gedetailleerde kennis over deze ‘mythen’, die niet in boeken of op
het internet te lezen is, spreekt wat dat betreft voor zich.
Ik vraag haar of de Thulebeschaving goed in het eeuwige ijs kon
overleven, en haar antwoord is even vanzelfsprekend als logisch.
‘Toen Atlantis ten onder ging, kantelde de aardas van o° naar
23,44°. Dit leidde tot een wereldwijde klimaatverandering, en pas
daarna zijn het noordpool- en zuidpoolgebied bevroren. Onder het
“eeuwige ijs” van de Noord- en Zuidpool ligt dus vasteland dat
duizenden jaren geleden een zeer vruchtbare leefomgeving was. Als
de polen ooit smelten, is er voor archeologen veel werk aan de
winkel, want de noordelijke beschavingen werden door het kantelen
van de aardas als het ware supersnel bevroren.
De bevroren polen en de verschillende klimaatzones die we nu
kennen, zijn er pas sinds deze ingrijpende gebeurtenissen. Daarom
zeg ik dat de Aarde een waar paradijs was, vooral als je haar
vergelijkt met andere planeten, zoals ijsplaneten, waterplaneten en
ga zo maar door. En omdat de Aarde zo paradijselijk was, werd ze
regelmatig door andere beschavingen gekoloniseerd. Maar na het
zinken van Atlantis daalde de hele planeet van de vijfde naar de
derde dichtheid. Door deze lage frequentie konden duistere wezens
zich weer op Aarde manifesteren, en nu zien we welke gevolgen dat
allemaal heeft gehad.’
Ik twijfel er niet aan dat het klopt wat Christina allemaal zegt en
uitlegt, ook al klinkt het voor mijn verstand heel vreemd. Ik merk dat
mijn onderbewustzijn het woord ‘paradijs’ altijd associeert met een
tropisch eiland, en niet met een ijswoestijn, een zandwoestijn of zelfs

een moderne stad. Ik denk trouwens dat dat voor de meeste mensen
geldt. Bij het woord ‘paradijs’ denken we meestal meteen aan een
landschap en klimaat zoals dat in de tijd van Atlantis kennelijk overal
op Aarde voorkwam. Zou dit kunnen betekenen dat de herinneringen
aan die tijd nog steeds in ons onderbewustzijn verborgen liggen?
Maar hoe fascinerend deze mythische verhalen ook zijn en hoe
indrukwekkend ik de kennis van Christina ook nu weer vind, ik ben
op dit moment vooral met het heden bezig en niet met deze verhalen
die al duizenden jaren oud zijn. Uit ervaring weet ik echter inmiddels
dat het geen toeval is wanneer Christina een bepaald onderwerp
aansnijdt. Er zal ongetwijfeld een verborgen boodschap in zitten, die
voor mij of andere mensen is bestemd. Je kunt alles wat ze vertelt
vergelijken met verschillende stukjes van een puzzel, en ik zie het
als een uitdaging om deze losse stukjes in elkaar te passen, zodat ik
op een gegeven moment het grotere plaatje kan zien en begrijp wat
er op onze planeet gaande is. Het uitvoerige gesprek dat we over
Atlantis hebben gehad, heeft ook weer een stukje aan de puzzel
toegevoegd.
Ik ben er ook elke keer weer van onder de indruk hoe goed
Christina Moeder Aarde lijkt te kennen, niet als een levenloos
hemellichaam, maar als een individueel wezen met een eigen
zielsstructuur en een eigen persoonlijke trillingsfrequentie.
Af en toe zegt ze dat zowel de frequentie van onze planeet als de
collectieve frequentie van de hele mensheid merkbaar en
onophoudelijk toeneemt, althans voor zover zij dat kan waarnemen.
Daardoor wordt het steeds moeilijker voor laagtrillende wezens en
destructieve structuren om te blijven bestaan. Tegelijkertijd
ontwikkelen veel mensen zich ook duidelijk in positieve zin en
worden ze steeds vreedzamer, liefdevoller en harmonieuzer. Bij de
een gaat dat moeiteloos, anderen doorlopen daarvoor diepgaande
en soms ook pijnlijke leerprocessen.
Christina zegt hierover: ‘Toen ik nog een klein kind was, was er
nog een enorm verschil tussen de frequentie van de planeet en mijn
eigen frequentie. Mijn frequentie is inmiddels gestegen, maar toch
voel ik dat het verschil niet meer zo groot is.’

De Binnenaarde
Over de mensen die de ondergang van Atlantis overleefden, zei
Christina dat de meerderheid naar de Binnenaarde was gevlucht.
Ook dat is voor mij een volledig nieuw fenomeen waar ik graag meer
over wil weten. Wat is de Binnenaarde precies? Zijn er in het
binnenste van de Aarde gebieden waar je kunt leven en zijn daar
ook levende wezens?
Ik weet dat de huidige wetenschap er inmiddels van uitgaat dat er
in de diepten van de oceaan een onvoorstelbare hoeveelheid leven
bestaat, een compleet ecosysteem zonder zonlicht dat tot nu toe nog
nauwelijks is onderzocht. Hoewel deze zogenaamde diepzee het
grootste deel van de planeet beslaat, is hij heel moeilijk te bereiken.
Daar heb je speciale diepzee-onderzeeboten voor nodig of schepen
die groot en dus duur genoeg zijn om monsters uit een diepte van
minstens achtduizend meter onder de zeespiegel te halen.
In de diepzee leven een heleboel bizarre wezens, in totale
duisternis, bij constante ijskoude watertemperaturen en onder een
enorme druk, zoals blobvissen, drakenvissen, dertien meter lange
inktvissen, twee meter lange kokerwormen en zelfs reuzenkrabben
die een paar kilo wegen. Het is een wereld op zich waarover
wetenschappers lange tijd nog helemaal niets wisten, en die pas
sinds enkele tientallen jaren serieus wordt onderzocht. Ook
deskundigen geven openlijk toe dat ze op dit moment nog maar heel
weinig weten van wat de diepzee allemaal voor ons verborgen
houdt. Zou dat ook gelden voor het binnenste van de Aarde?
Zouden hier ook hele werelden verborgen liggen die de wetenschap
nog niet heeft ontdekt?
Christina gaat verder: ‘Weet je, mama, de meeste mensen leven
nog steeds vanuit een zeer beperkt perspectief. Als onderzoekers op
zoek gaan naar zogenaamde leefbare gebieden, dus gebieden waar
leven in principe mogelijk is, gaan ze er altijd van uit dat dit leven
zuurstof en water nodig heeft om te kunnen overleven. Maar wie
zegt dat dit zo is? Ik denk dat het goed zou zijn als ze dit idee naast
zich neer zouden leggen. Want in minder dichte sferen voeden de
wezens die daar leven zich met licht, communiceren ze telepathisch
en gebruiken ze vrije energie. Bovendien gelden daar totaal andere

natuurwetten dan hier op Aarde. Zolang mensen alleen maar
driedimensionaal kunnen waarnemen, en alleen functioneren op
basis van hun vijf zintuigen en rationele verstand, dus zonder de
spirituele verbinding met de sfeer van hun oorsprong, geloven ze
alleen wat ze zien. Ze hebben dan geen verruimd bewustzijn,
waardoor bijna de hele kosmische werkelijkheid voor hen
onvoorstelbaar blijft. Sommige wetenschappers voelen dat ze de
waarheid niet helemaal kunnen begrijpen, wat weer kan leiden tot
angst en twijfel. Al deze dingen verhinderen op dit moment echte
wetenschappelijke successen en doorbraken.’
‘Maar hoe zit het nu precies met die Binnenaarde?’ vraag ik
concreet.
‘Om onze planeet Aarde volledig te kunnen begrijpen,’ antwoordt
Christina, ‘moet je ook weten dat de Binnenaarde bestaat. Want
daar zijn ook gebieden waar wezens leven.’
Vervolgens vertelt ze me over enorme ondergrondse
grottensystemen waarvan de ingangen op het aardoppervlak te
vinden zijn. Via die ingangen kun je duizenden meters de Aarde in
het binnenste van de Aarde bereiken. Als ik haar vraag wat voor
wezens in de grotten en het binnenste van de Aarde leven,
antwoordt
ze
dat
dat
destructieve
reptielachtigen
en
dinosaurusachtigen zijn die zich daar al duizenden jaren in de
wijdvertakte grotten schuilhouden. Het kwam regelmatig voor dat
sommige van die wezens verdwaalden en aan de oppervlakte
verschenen, vooral in Azië. Zo zijn de mythen over reuzenslangen,
vuurspuwende draken, zeemonsters en dergelijke ontstaan. Omdat
al deze wezens uit de onderwereld kwamen, zag de mens ze niet als
aardig en vriendelijk, maar als beangstigend en bedreigend. Volgens
Christina zitten zulke wezens nog steeds in de ondergrondse
grottensystemen. Voorbij deze grotten begint de eigenlijke
Binnenaarde. Daar leefden de afstammelingen van de Atlantische
beschaving en andere lichtvolle en hoogontwikkelde beschavingen.
Nu ze me dit allemaal heeft uitgelegd, begrijp ik een eerdere
uitspraak van haar ook beter: ‘Zolang de mensen hun eigen planeet
niet kennen, zullen ze andere planeten ook niet leren kennen.’
Blijkbaar bedoelde ze vooral de Binnenaarde, waarvan de meeste
mensen op dit moment niet weten dat die er is.

Er is nog iets wat voor Christina heel belangrijk lijkt te zijn. Ze zegt
dat het binnenste van de Aarde in tegenstelling tot de gangbare
theorieën van natuurkundigen en geologen hol is. Ze legt het als
volgt uit: ‘Een bol die om zijn as draait, wordt naar buiten toe dichter,
waardoor er een holte in de bol ontstaat. In het geval van de Aarde
ligt deze holte duizenden kilometers onder het aardoppervlak in het
binnenste van de Aarde en vormt daar een groot gesloten
ecosysteem.’
Dit doet me meteen denken aan de legendarische
Bermudadriehoek in het Caribisch gebied, dus vraag ik me af: ‘Is de
Bermudadriehoek dan een van de toegangen tot de Binnenaarde?’
Christina weet het niet zeker. Ze zegt: ‘Misschien. Maar de
Bermudadriehoek kan ook een toegangspoort zijn naar een ander
sterrenstelsel, een soort “snelweg” waarvan de energie een snelheid
heeft die nog groter is dan die van het licht. Of misschien heeft de
Bermudadriehoek iets te maken met het gezonken Atlantis, dat
precies onder dat gebied ligt.’
Verder zegt ze over de Binnenaarde: ‘Voor zover ik weet, bestaat
de aardmantel inderdaad uit de verschillende lagen die door
wetenschappers zijn benoemd. Maar de vulkanen zijn slechts
uitlaatopeningen van deze lagen. Want het binnenste van de Aarde
is hol en wordt zoals ik al zei bewoond. De beschavingen die in de
holle Aarde wonen leven in de derde tot en met de vijfde dimensie.
Helemaal in het binnenste van de Aarde is zelfs een kleine zon en er
zijn ook wolken. Mama, ik weet dat dit voor jou misschien heel
onwerkelijk klinkt, maar zo is het nu eenmaal. In het binnenste van
de Aarde is heel veel water en er zijn complete landschappen, net
als op het aardoppervlak. Er wonen daar miljoenen mensen die veel
verder ontwikkeld zijn dan wij. Ze wonen daar als het ware in een
paradijs zoals dat oorspronkelijk ook in de tijd van Adam en Eva op
het aardoppervlak het geval was. De heilige Jozef is op dit moment
trouwens bezig met een incarnatie in de Binnenaarde.’ Deze nieuwe
kennis over de leefgebieden en beschavingen in de Binnenaarde
laat ik voorlopig maar even voor wat ze is. Als ik me later in dit
onderwerp verdiep, ontdek ik dat Christina echt niet de enige is die
deze opvattingen heeft, maar dat er al veel onderzoek is gedaan en
dat er ook veel boeken over dit onderwerp zijn geschreven. De

theorie over de holle Aarde gaat helemaal terug tot de zeventiende
eeuw. En zoals verwacht nemen de hedendaagse wetenschappers
dit onderwerp net als alle andere hogerdimensionale onderwerpen
niet serieus, maar drijven ze er eerder de spot mee. Dit lijkt dus ook
weer een onderwerp te zijn waarvoor je een flexibele geest nodig
hebt, open moet staan voor het hogerdimensionale en een enigszins
verruimd bewustzijn moet hebben. We ontdekken ook dat ‘Agartha’
een van de meest gebruikte namen voor de Binnenaarde is.
Maanden later kom ik in relatie tot het onderwerp ‘Binnenaarde’ in
het Guinness Book of Records 2016 een boeiend artikel tegen
waarin Christina’s uitspraken gedeeltelijk worden bevestigd. In juli
2014 hebben Amerikaanse onderzoekers in een ongeveer
zevenhonderd kilometer diepe aardlaag een gigantische
watervoorraad ontdekt van ongeveer vier miljard kubieke kilometer.
Volgens schattingen zit er in de aardmantel evenveel water als in
alle bekende oceanen samen. Als ik dit aan Christina voorleg,
bevestigt ze deze onderzoeksresultaten en legt ze opnieuw uit dat er
in het binnenste van de Aarde niet alleen water is, maar ook een
compleet ecosysteem met landschappen en intelligente
beschavingen.

De piramide van Gizeh, Paaseiland en de
Mayacultuur
Later heeft Christina het weer over de oude hoogontwikkelde
beschavingen die volgens ons huidige begrip van de geschiedenis
als ‘prehistorisch’ of zelfs ‘mythisch’ worden beschouwd, omdat ze
nog niet driedimensionaal waren en daarom niet in het huidige
wereld- en mensbeeld passen. Christina noemt in het bijzonder de
oude Egyptische piramides van Gizeh, Paaseiland en de MiddenAmerikaanse Mayacultuur.
Over de piramides legt ze uit: ‘Deze piramides zijn bouwkundige
meesterwerken en werden enkele jaren na de ondergang van
Atlantis door een hogepriester uit Atlantis gebouwd. Het doel hiervan
was het neutraliseren van de destructieve energieën. Als je weet
waarom de piramides zijn gebouwd, kun je zeer boeiende informatie

aan het licht brengen. Hun structuur is veel complexer dan moderne
wetenschappers vermoeden. Ze zijn niet alleen bestand tegen
aardbevingen, maar ook tegen het getij. Bovendien zijn ze
waterdicht. En zoals ik al eerder heb gezegd, zijn ze geen
graftomben, maar worden er belangrijke waarheden in bewaard die
beschermd moeten worden.’
Over Paaseiland (Rapa Nui) in het zuidoosten van de Stille
Oceaan zegt ze: ‘De eveneens duizenden jaren oude stenen
beelden op Paaseiland kijken net als de sfinx in Egypte precies naar
één bepaald punt aan de horizon. Deze hoogontwikkelde
beschavingen wisten precies wanneer je uit de stand van de
hemellichamen bepaalde gebeurtenissen op Aarde kunt afleiden. In
die tijd werd namelijk niets aan het toeval overgelaten.
Als je zou uitzoeken waar de verschillende buitenaardse
beschavingen die in die tijd op Aarde leefden vandaan kwamen, zou
je in de kosmos vergelijkbare samenhangen kunnen vinden. Maar
voor de huidige wetenschap roepen deze beschavingen met hun
enorme kennis van het goddelijke plan en hun ongelooflijke
vermogens natuurlijk veel vragen op. Voor wetenschappers zijn
vooral die complexe, gigantische bouwwerken een mysterie. Die
werden namelijk zonder machines gebouwd en blijken al duizenden
jaren tegen aardbevingen bestand te zijn.’
Ik vraag Christina: ‘Als ze niet met machines zijn gebouwd, hoe
dan wel?’
Ze antwoordt: ‘Deze bouwwerken zijn allemaal het resultaat van
gedachtekracht en levitatie. Daarbij stromen de elektronen, protonen
en neutronen in een levend wezen, dus een mens, een dier of een
rots, naar boven, waardoor de materie als het ware een beetje lichter
wordt. Daardoor is de vraag welke bouwtechnologie of welke
mechanische bouwhulpmiddelen de Egyptenaren gebruikten niet
relevant. Die hadden ze niet eens nodig om met deze
verbazingwekkende precisie te bouwen.
In die tijd deden ze veel met gedachtekracht, die veel sterker is
dan alle machines voor precisiebouw bij elkaar. In Egypte werden
bijvoorbeeld een soort vliegende tapijten gebruikt om de
steenblokken te verplaatsen. Dit verklaart ook waarom het helemaal
niet zoveel tijd kostte om de piramides te bouwen als veel mensen

denken. Als je weet welke beschavingen destijds aan het werk
waren, kun je heel veel verklaren.’
Tijdens ons gesprek legt ze uit: ‘Wat mensen tegenwoordig
“bovennatuurlijk” noemen, kunnen ze beter “oernatuurlijk” noemen.
Want vermogens als levitatie, telepathie, helderziendheid en
dergelijke horen bij de normale, oorspronkelijke aard van de mens
op Aarde. En zodra het bewustzijn van de mens weer op de
frequentie gaat trillen die daarbij hoort, worden het ook weer
natuurlijke vermogens.’ Christina weet niet alleen veel over de oude
Egyptische cultuur, maar ook over de Mayacultuur. Daar heeft ze me
al heel veel over verteld. Maar als ze op school eens een
spreekbeurt moet houden, praat ze niet over dat soort onderwerpen,
maar over schildpadden of konijnen en dat soort dingen. Voor mij is
deze bescheidenheid soms heel moeilijk te begrijpen, maar ik raak
er zo langzaam maar zeker wel aan gewend. Christina kan over elk
complex historisch, wetenschappelijk of parapsychologisch
onderwerp praten, maar op school past ze zich liever aan het niveau
van de klas aan. Zelf legt ze dat zo uit: ‘Mama, als mijn klasgenoten
over tractoren of honden praten, kan ik toch moeilijk over het
universum en buitenaardse beschavingen gaan staan te praten, of
wel soms?’ Daar moet ik haar inderdaad gelijk in geven.
Ik vind de volgende opmerkingen van Christina over de
Mayacultuur heel indrukwekkend, ook al gaan die veel verder dan de
huidige opvattingen van onderzoekers. Ze zegt: ‘De Maya’s waren
een hoogontwikkelde beschaving binnen de vijfde dimensie, en de
Maya’s van toen hadden in vergelijking tot de mensen die er nu
leven een sterk verruimd bewustzijn. Wetenschappers vragen zich
tegenwoordig nog steeds af hoe het kan dat de Maya’s bijvoorbeeld
geen sporen van wagenwielen hebben achtergelaten. Dat komt
doordat ze eenvoudigweg geen wielen nodig hadden omdat ze
overal naartoe konden teleporteren. Ze gebruikten ook telepathie als
communicatiemiddel. En iedereen kon dingen materialiseren, dat wil
zeggen dat ze dingen met hun gedachtekracht konden creëren.’
‘Hoe is deze Mayacultuur dan plotseling uitgestorven?’ vraag ik.
Christina antwoordt: ‘Deskundigen kunnen dat nog steeds niet
precies uitleggen. In mijn beleving was het gouden tijdperk na
tweeduizend tot drieduizend jaar gewoon voorbij en was het tijd voor

de Maya’s om te vertrekken. Dus verlieten ze de Aarde en reisden
ze via een poort naar een ander sterrenstelsel. In het gebied waar ze
op Aarde geleefd hadden, daalde de energie en dus ook de trilling
die nodig was om de cultuur in stand te houden. Blijkbaar leefden de
Maya’s dus binnen een vijfdimensionaliteit die daarna niet meer
bestond.’
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Collectieve trillingsverhoging
Medio september 2015. Christina is in deze periode naast school
veel bezig met onderzoek en schrijven. Op dit moment verdiept ze
zich in de zogenaamde Smaragden Tafel van Toth, een
smaragdgroene stenen tafel met geheimzinnige wijze teksten die
zouden zijn geschreven door de Atlantische mythische
priesterkoning Toth. Op het internet staan afbeeldingen van de
oorspronkelijke tafel, en Christina lijkt de meeste tekens moeiteloos
te kunnen vertalen, alsof ze zijn geschreven in een voor haar
bekende taal die ze ooit heeft geleerd. Ze weet sowieso veel over
oude schrifttekens, of het nu gaat om Azteekse tekens, Egyptische
hiërogliefen, mysterieuze geogliefen of Germaanse runen. Ook dit
onderwerp lijkt echter niet het belangrijkste onderdeel van haar
levenstaak te zijn. Maar als we in boeken, op het internet of op tv
afbeeldingen en beelden zien van oude Egyptische godheden met
dierenkoppen, of van de zogenaamde kogelwezens, kan ze precies
vertellen tot welke aardse of buitenaardse beschaving deze wezens
behoren.
In deze periode bezoek ik samen met een vriend een
kunsttentoonstelling waar de portretten van meer dan dertig
mensenrechtenactivisten te zien zijn, onder wie Nobelprijswinnaars
voor de Vrede, zoals de dalai lama. Ik ben erg gefascineerd door
hun korte biografieën en realiseer me dat een groot aantal van deze
mensenrechten- en vredesactivisten bewust of onbewust een
verbinding met het transcendentalisme had of heeft. Bij elk portret
staat ook een persoonlijk citaat.
De Tsjechische schrijver en politicus Vaclav Havel heeft
bijvoorbeeld gezegd: ‘De maatschappij moet nu eindelijk eens
begrijpen dat er transcendente energie bestaat.’ Ik kom dat soort
uitspraken steeds vaker in mijn dagelijks leven tegen, en voor mij is
dat een teken dat het collectieve bewustzijn aan het groeien is.

Christina zegt hierover: ‘De meeste mensen leven op dit moment
in een illusie, in een systeem vol misvattingen. Ze beseffen niet dat
deze illusie de mensheid naar de rand van zelfvernietiging leidt. De
meeste mensen gedragen zich ook als marionetten en maken
zichzelf afhankelijk van verschillende destructieve structuren. Ze
leven volgens de denkwijze van anderen, maar die denkwijze heeft
niets te maken met de oorspronkelijke universele waarheid. De
trilling op Aarde is op dit moment echter zo hoog dat de destructieve
krachten en structuren uiteenvallen. En doordat we hier met de wet
van oorzaak en gevolg te maken hebben, zal alles wat deze
machten verspreiden, ook weer naar hen terugkomen en de
afbrokkeling van hun systemen versnellen.’
In mijn omgeving zie ik hoe de collectieve trillingsverhoging in het
dagelijks leven van mensen tot uiting komt. Veel mensen kijken heel
kritisch naar bepaalde dingen in hun leven en als het moet,
veranderen ze die dingen rigoureus. Veel mensen halen ook geen
voldoening meer uit de manier waarop ze tot nu toe dachten en
handelden. Ze stoppen bijvoorbeeld voordat ze ziek worden met een
baan waarmee ze wel veel geld verdienden, maar waarbij ze ook
altijd gestrest waren. Ik voel heel duidelijk dat er een drang is naar
innerlijke en uiterlijke vrijheid en vrede, weg van het materialisme.
Mensen willen meer innerlijke vervulling en meer vanuit hartelijkheid
en liefde leven. Als reactie op dit soort ontwikkelingen doen de
huidige machthebbers natuurlijk hun uiterste best om de collectieve
trilling laag te houden. Ze proberen op allerlei manieren angst en
terreur onder de bevolking te zaaien en de mensen zo veel mogelijk
onwetend, onzeker en afhankelijk te houden.
Christina is echter vol vertrouwen. ‘Ik zal het op een eenvoudige
manier uitleggen, mama. Stel je voor dat er een wolkenkrabber is die
alle negatieve energie bevat. In het jaar 2000 is onze planeet
begonnen met het verhogen van haar trilling en de geleidelijke
verankering in een lichtere, vijfdimensionale sfeer. Dit proces werd in
2012 voltooid en sindsdien is de energie, dus ook de frequentie van
de hele Aarde, steeds hoger geworden. Dat betekent dat de
fundering van deze laagtrillende, destructieve “wolkenkrabber” er al
niet meer is. Het hele systeem wordt steeds wankeler, en inmiddels
is het van boven naar beneden aan het instorten. Dit zal steeds

sneller gaan. Het is bij wijze van spreken een wereldwijd fysiek
proces.
In de toekomst zullen overal ter wereld steeds meer oude
destructieve structuren instorten. Alle oorlogen en crises die er nu
zijn, en de financiële en economische schandalen van de afgelopen
jaren, zijn hier een uiting van. Het goede, daarentegen, wordt juist
versterkt door die steeds hogere trilling, en veel mensen blijven in dit
proces van trillingsverhoging meegaan. Ze transformeren hun
bewustzijn, worden vrediger en liefdevoller en kijken dwars door het
systeem heen. Daarom zetten veel mensen zich actief in voor vrede
en rechtvaardigheid.’
Verder legt ze uit: ‘De kleine minderheid van de heersende
duistere machten vreest steeds meer voor haar bestaan. Door deze
angst reageren ze veel heftiger dan voorheen. Daarom zou het voor
alle partijen het beste zijn als we de duistere machten niet vanuit
veroordeling of een drang naar vergelding benaderen, maar met
wijsheid. Dan is het namelijk mogelijk om echte oplossingen te
vinden en toekomstperspectieven te creëren die voor iedereen
positief zijn. Alleen op die manier zullen mensen uiteindelijk
onvoorwaardelijke liefde kunnen ontwikkelen.’
Bij al deze transformatieprocessen is onze planeet, Moeder Aarde,
die zelf ook midden in een veranderingsproces zit, de bepalende
factor. De veranderingen die op onze planeet plaatsvinden horen bij
nog veel grotere processen die het hele zonnestelsel beïnvloeden.
Christina voelt dit al jaren en zegt heel duidelijk dat de factoren die
echt de doorslag geven buiten ons driedimensionale blikveld liggen.
Politici en wetenschappers die niet verder kijken dan het louter
driedimensionale kunnen deze hogere verbanden niet zien. Christina
zegt echter ook dat het best mogelijk is dat we in onze derde
dimensie iets merken van de effecten van hogerdimensionale
transformatieprocessen.
Ze legt uit: ‘Vanuit astronomisch perspectief zijn gebeurtenissen
als zonnestormen, inslagen van asteroïden met gigantische
tsunami’s, aardbevingen met een kracht van 25 op de schaal van
Richter en dat soort dingen theoretisch gezien op elk moment
mogelijk. Want door het zwakker wordende magnetische veld van de
Aarde en de toenemende trilling bestaan de vroegere

beschermingsmechanismen niet meer. Dit komt doordat de Aarde
geleidelijk de drie- en vierdimensionale ruimtetijdstructuren aan het
verlaten is. Bovendien zijn de duistere machten van deze planeet
slechts één druk op de knop verwijderd van het gebruik van
supervirussen en chemische en nucleaire wapens om hun
wereldheerschappij te behouden.’
Maar ondanks alle rampenscenario’s is Christina optimistisch.
Haar boodschap is duidelijk: ‘Mensen moeten onder alle
omstandigheden in het goede geloven. Ze kunnen beter geen angst
in zichzelf opwekken, maar erkennen dat ze zelf het licht zijn. De
Aarde zal veranderen en daarmee ook het aardoppervlak en de
natuurwetten die daar gelden. De natuurwetten zullen dan
overeenkomen met die van de vijfde dichtheid. In veel kringen weten
ze al tientallen jaren dat dit gaat gebeuren. Maar de meeste mensen
begrijpen nog niet wat er echt aan de hand is. Angst en paniek zijn
helemaal niet nodig, want ieder mens kan aan de steeds minder
dichte sfeer van onze planeet wennen en zich eraan aanpassen. Dat
kun je doen door naar binnen te kijken, je oude denk- en
gedragspatronen los te laten en je via je geest te verbinden met de
goddelijke eenheid. Zo kunnen mensen meegaan in de transformatie
van de planeet en ook omgaan met de nieuwe paradijselijke
natuurwetten.
Ze krijgen dan ook nieuwe talenten, zoals we die nu al bij
sommige volwassenen en veel kinderen zien. Er zullen ook nieuwe
geestelijke gaven in hen worden geactiveerd, en ze zullen
beschikken over de kennis en het vermogen om met deze gaven om
te gaan.’
Na een korte pauze gaat ze verder: ‘De veronderstelling van de
oude Maya’s dat er op 12 december 2012 een grote verandering zou
plaatsvinden, klopte helemaal. Naar mijn idee werd deze
gebeurtenis
door
onderzoekers
echter
totaal
verkeerd
geïnterpreteerd als het einde van de wereld. De Openbaring van
Johannes voorspelde juist dat de Aarde zich in de vijfde dimensie
zou verankeren. Dit gaat gepaard met het einde van het materiële,
het duale tijdperk, en het nieuwe begin van de mensheid in het
kristallijnen, vijfdimensionale tijdperk. De Maya’s zeiden heel
duidelijk: “Er zullen góden uit de hemel neerdalen.” Met deze

“góden” worden de lichtwezens bedoeld die vanuit hogere
lichtwerelden hiernaartoe komen en waarvan er al vele duizenden op
Aarde aanwezig en aan het werk zijn.’
Op een ander moment drukte Christina het als volgt poëtisch uit:

‘We zitten midden in een omwenteling.
De dichtheid valt uiteen in het licht.’
Op deze herfstdagen in 2015 komt Christina in onze gesprekken
elke keer weer op dit onderwerp terug. Blijkbaar ligt het haar zeer na
aan het hart, en ze kan er echt uren over praten. Ik heb de indruk dat
ze voortdurend nieuwe informatie krijgt over de huidige wereldwijde
ontwikkelingen, en dat ze me daar uit respect voor mijn beperkte
bevattingsvermogen en ons dagelijkse gezinsleven elke keer maar
een deel van vertelt. Want als ik kijk naar alle informatie over de
zorgwekkende toestand van onze planeet die via de massamedia op
ons afkomt, vind ik het nog steeds een flinke uitdaging om daar op
een positieve manier mee om te gaan en ondanks alles vol
vertrouwen te blijven, zoals Christina dat zo goed kan. Christina
heeft zo haar eigen kijk op wat er op dit moment bijvoorbeeld
allemaal in de politiek of financiële wereld gebeurt, of wat er in het
algemeen met de mensen en de wereld gebeurt. Ze gaat altijd diep
op de onderwerpen in en bekijkt ze vanuit allerlei invalshoeken.
Ze voedt deze gebeurtenissen echter niet met haar energie en
maakt er ook nooit een drama van. Ook is ze niet kritisch of
veroordelend. In mijn beleving bekijkt ze de gebeurtenissen altijd
vanaf een afstandje, en ook vanuit respect voor alle constructieve en
destructieve dingen die de mensen doen, omdat ze beseft dat
iedereen zijn eigen lessen moet leren.
Zelf probeer ik zo authentiek mogelijk te blijven en de uitleg van
Christina zo neutraal mogelijk op te schrijven. Voor zover ik de
grotere verbanden nu begrijp, kunnen ze als volgt worden
samengevat. Volgens het kosmische scheppingsplan en de
oneindige universele cyclus van vernieuwing is de Aarde, en dus ook
de mensheid, op dit moment bezig met een wereldwijde
transformatie die steeds sneller verloopt. Door de aanwezigheid van

de hoogtrillende energie worden ook de laagtrillende energieën
aangespoord om te transformeren, anders kunnen ze niet meer op
Aarde blijven bestaan. Om dit proces mee te maken en het actief te
kunnen ondersteunen is er een grote groep lichtwezens uit minder
dichte sferen op Aarde geïncarneerd. Zij zijn een grote hulp voor de
mensheid, maar het hangt van de vrije wil van afzonderlijke zielen af
of ze dit aanbod aannemen en de lichtvolle weg volgen.
Christina vertelt op treffende wijze nog wat meer over dit
onderwerp: ‘Wat er op dit moment in de kosmos gebeurt, kun je
vergelijken met een voorstelling in een groot openluchttheater, een
soort kosmisch Colosseum. Een heel sterrenstelsel volgt met
spanning het proces dat we hier op Aarde doorlopen. Want dit
proces is in twee opzichten heel bijzonder en uniek: het is niet alleen
de eerste keer dat een planeet zelf naar een lichtere sfeer opstijgt,
maar ook de eerste keer dat de bewoners van een planeet de kans
krijgen om in hun fysieke lichaam op te stijgen. In de vroegere
gouden tijdperken moest je je lichaam verlaten, zodat je bewustzijn
kon opstijgen. De overgang van een ziel naar een andere dimensie
ging dus altijd gepaard met het verlaten van het fysieke lichaam.
Hierdoor zijn er vaak hele beschavingen uitgestorven. De mensen
op Aarde krijgen nu echter voor het eerst de kans om samen met
hun planeet en zonder het fysieke lichaam te moeten verlaten hun
trilling collectief te verhogen.
In de hele geschiedenis van het universum is dit nog nooit eerder
gebeurd. Daarom is het aantal zielen dat hier wil incarneren al
jarenlang zo groot. Want elke ziel die hier in deze tijdlijn incarneert,
weet dat hij in korte tijd enorm kan groeien. Met andere woorden, als
je hier bij ons bent, kun je op je weg terug naar de goddelijke
eenheid als het ware heel veel incarnaties overslaan. Zoiets kan
slechts eens in de 26.000 jaar, en in deze vorm is het zelfs nog nooit
eerder gebeurd. Daarom is het kosmische Colosseum tot de nok
gevuld met toeschouwers.’
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De Heilige Maria als begeleidster
Eind oktober 2015. Ik moet telkens denken aan de mysterieuze
verschijning van Maria. Inmiddels zijn we alweer twee maanden
verder. Welke betekenis zou deze ontmoeting met de Heilige Maria,
en daarvoor ook met Jezus, voor Christina’s leven kunnen hebben?
Volgens Christina is zowel Jezus als Maria een meester van de
Galactische Federatie van het Licht, dus dragen zij binnen de
kosmische orde een grote verantwoordelijkheid. Waarom zijn ze aan
Christina verschenen? En zullen ze haar nog vaker bezoeken of
zelfs boodschappen aan haar doorgeven?
Gisteravond heb ik flink over dit soort vragen na zitten denken, en
ook nu duurt het niet lang voordat ik antwoord krijg. Vandaag krijgt
Christina een beugel en haar toch al zo gevoelige mond is daar niet
zo blij mee. Mario zegt laconiek: ‘Jij kunt je tanden zelf wel
rechtzetten met je energie.’
Christina antwoordt rustig: ‘Ja, dat kan ik inderdaad. Maar ten
eerste zou ik mijn gaven dan voor mijn eigen voordeel gebruiken, en
ten tweede moet ik dan wel weten welke kant ik ze op moet laten
bewegen.’
Op weg naar de orthodontist begint Christina tot mijn verbazing
uitgerekend over dat onderwerp waarover ik de vorige avond zo lang
heb nagedacht. Hoewel ik me inmiddels al lang niet meer over dit
soort ‘toevalligheden’ verwonder, word ik er toch elke keer weer door
verrast.
Ze begint vrolijk te kletsen: ‘Mama, gisteravond heb ik ontdekt dat
ik wanneer ik maar wil met de Heilige Maria kan communiceren. Zij
hoort nu ook bij mijn spirituele team. Vanaf nu staat ze eigenlijk altijd
achter me en ze symboliseert de vrouwelijke energie.’
Als ik weer een beetje tot mezelf ben gekomen, vraag ik Christina:
‘Hoe ziet ze eruit? Hoe laat de Heilige Maria zich aan je zien? En
praat ze ook met je?’

Ze antwoordt zonder aarzeling, met dankbaarheid en een duidelijk
voelbaar respect: ‘Moeder Maria ziet er precies zo uit als op die
zondagavond, toen ik haar voor het eerst voor onze terrasdeuren
zag staan. Ze heeft lang donker haar met krullen en een blauw met
wit gewaad met een kap over haar hoofd. Tot nu toe heb ik haar
alleen nog maar zo gezien, nooit anders. En ik heb haar nog steeds
niets gevraagd, maar dat komt later misschien wel. De Heilige Maria
straalt een ongelooflijke vrede uit. Haar energie is heel anders dan
die van Jezus. Hij had een enorm hoog energieniveau en zijn
energie was heel krachtig.’
Opnieuw ben ik sprakeloos en tijdens de rest van de rit naar de
orthodontist zeg ik niets meer. In mijn gedachten herinner ik me twee
uitspraken van Christina uit de afgelopen twee maanden: ‘Mama, ik
weet zeker dat je je nooit meer zult vervelen.’ En: ‘Mama, je moet je
nu op twee dingen richten: flexibiliteit en innerlijke rust.’
Als we even later in de wachtkamer van de orthodontist zitten,
vraag ik me af of andere moeders ook zulke gesprekken met hun
veertienjarige dochters hebben. Christina vindt het heel belangrijk
dat ze niet als bijzonder wordt gezien of behandeld, maar ik kan
gewoon niet anders dan mezelf af en toe afvragen: hoe zit het nu
eigenlijk precies met dit meisje? Zal ik ooit helemaal kunnen
begrijpen wie mijn dochter echt is? En wat komt er straks allemaal
op ons af? Waar zal Christina’s pad haar heen leiden?
Maar dan leg ik deze vragen zo goed ik kan weer naast me neer
en zeg ik tegen mezelf: het is niet belangrijk voor mij om dat nu
allemaal al te weten. Ze is gewoon wie ze is, gewoon Christina,
precies zoals ze zichzelf op elk moment aan ons laat zien.
Als ze met haar klasgenoten omgaat, is ze een heel normaal,
vrolijk meisje, en daarnaast is ze in haar wezen ook filosofe en
vredesambassadrice met een aantal bijzondere gaven.
Ik maak me geen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat Christina
haar weg wel zal vinden en deze met succes zal bewandelen. Want
wat kan haar nu overkomen met Maria als extra begeleidster in haar
spirituele team? Als moeder kan ik me vol vertrouwen ontspannen,
en in plaats van me onnodig zorgen te maken, kan ik mijn aandacht
veel beter richten op mijn eigen transformatieprocessen.
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November 2015 tot februari 2016. Medio november 2015 heb ik
opnieuw een boeiende ontmoeting waardoor we weer met totaal
nieuwe onderwerpen in aanraking komen. Ik bezoek samen met de
kinderen een evenement, en terwijl Christina en Mario ergens tussen
de mensen lopen, kom ik ‘toevallig’ Hanspeter[8] tegen, die ik nog uit
de sportwereld en politiek ken. We praten kort over mijn afscheid
van de wedstrijdsport en over zijn werk als ingenieur en manager.
Een poosje later komt Christina bij ons staan en mengt zich
meteen met een opvallende opmerking in ons gesprek, waarop
Hanspeter haar twee of drie tegenvragen stelt. Een paar zinnen later
begint mijn 14,5 jaar oude dochter tot mijn verbazing het hele
universum in grote lijnen uit te leggen. Dat vind ik een uitstekend
moment om afscheid te nemen, want ik ga ervan uit dat Hanspeter
niet echt geïnteresseerd is in wat ze allemaal te zeggen heeft. We
zoeken Mario op en gaan samen weer naar huis. Dan besef ik
opeens dat Christina blijkbaar denkt dat Hanspeter zich wel degelijk
voor deze onderwerpen interesseert, want ze zou er nooit zomaar
tegen iemand over beginnen, alleen maar om te laten zien wat ze
allemaal weet.
Een paar dagen later belt Hanspeter tot onze grote verrassing
vroeg in de avond bij ons aan. Het wordt al snel duidelijk dat hij hier
is om het gesprek voort te zetten waaraan hij eerder met Christina
was begonnen. Ze neemt graag de tijd voor hem en we gaan met
ons allen om de tafel zitten, waarna Hanspeter en Christina ruim drie
uur met elkaar praten. Hij stelt haar allerlei vragen over sociaalpolitieke en wetenschappelijke onderwerpen, maar ook over
technologie, religies, de evolutie en de geschiedenis van de
mensheid, en hij luistert gefascineerd naar wat ze allemaal te

vertellen heeft. Ja, hij lijkt zichtbaar te genieten van haar
onorthodoxe, complexe en alles met elkaar verbindende manier van
denken. Christina praat met Hanspeter over dingen waarvan ik nog
nooit heb gehoord.

De wetenschap van de cybernetica
Ergens in de loop van het gesprek stelt Hanspeter de volgende
vraag: ‘Zeg, Christina, weet jij wat het woord “cybernetica”
betekent?’
Ze zegt van niet, dus legt Hanspeter uit: ‘De wetenschap van de
cybernetica geeft ons instructies voor ons denken en handelen,
zodat we in complexe situaties de juiste beslissingen kunnen nemen.
De cybernetica wordt vooral gebruikt in de natuurwetenschappen en
technologie, maar ook steeds meer door het management van grote
organisaties, zoals multinationals. Het doel hiervan is het creëren
van een zelfregulerende en zelfsturende structuur, zoals die
bijvoorbeeld al in het menselijk lichaam aanwezig is. Met andere
woorden, een mechanisme dat in staat is om zich zelfstandig in de
juiste richting te ontwikkelen en in geval van gevaar de juiste
waarschuwingssignalen te versturen. Zo blijven complexe machines
en apparaten, maar ook hele organisaties, beheersbaar. Persoonlijk
houd ik me bezig met technologie en economie.’
Christina vindt deze onderwerpen, die nieuw voor ons zijn, wel
interessant en daarom maken we twee nieuwe afspraken voor
december 2015 en januari 2016. In de tussentijd verdiep ik me
samen met haar een beetje in de cybernetica en merk ik opnieuw
dat Christina elk onderwerp, hoe ingewikkeld ook, heel snel begrijpt
en alle facetten ervan kan ontrafelen. Het wordt me ook duidelijk dat
het veel te moeilijk is om je weg te vinden in onze huidige complexe
structuren, bijvoorbeeld in de financiële of technologiesector, als je
alleen maar beschikt over een eenzijdige rationele deskundigheid
die je enkel met je verstand hebt ontwikkeld. Laat staan dat je met
behulp daarvan in die sectoren een constructieve leiderschapsrol op
je kunt nemen. Hetzelfde geldt voor de politieke en economische
sector. Bovendien is de basisstructuur van deze maatschappelijke

sectoren toch al gebrekkig en aan fouten onderhevig, want die is op
het huidige driedimensionale wereldbeeld gebaseerd.
En naarmate de structuur ingewikkelder wordt, worden deze
tekortkomingen en fouten groter. En hoe ingewikkelder zulke
structuren worden en hoe complexer de fouten die daar inherent aan
zijn, hoe moeilijker het wordt om de zwakke punten op te sporen en
te corrigeren. Kortom, een funeste vicieuze cirkel.
In de cybernetica zeggen ze dat grote complexe systemen of
organisaties op een ‘blac kbox’ lijken. Daarmee bedoelen ze dat je
een systeem alleen maar kunt beoordelen op basis van de externe
meetbare effectiviteit en het directe succes ervan, zonder dat je de
interne structuur en processen onder de loep neemt, of zelfs zonder
dat je die überhaupt kent. Dat lijkt goed te gaan tot er ernstige
verstoringen optreden, en dan gaat het al snel flink mis. Want als je
het innerlijke leven en het innerlijk functioneren van het systeem niet
kent, en er een gewoonte van maakt om kleine problemen alleen
maar oppervlakkig en symptomatisch op te lossen, zul je grotere
problemen niet aankunnen, want die kun je eenvoudigweg niet
provisorisch oplossen. Het is dan slechts een kwestie van tijd
voordat zo’n systeem vanbinnen zo sterk wordt aangetast door
onopgemerkte en dus ook niet verholpen zwakke punten dat het
plotseling instort. En doordat je gewend bent om geen aandacht te
besteden aan de innerlijke processen en oorsprong van problemen,
ben je niet in staat om een passende analyse van het probleem te
maken, laat staan dat je een zinvolle oplossing kunt bedenken.
De rampzalige gevolgen van de ineenstorting van zo’n ‘blac kbox’systeem zijn niet te overzien, dus vormen deze structuren een
enorm risico. In het bedrijfsleven zie je dat bijvoorbeeld bij
overnames of fusies van bedrijven. De nieuwe structuur kan
plotseling instabiel worden en uit elkaar vallen doordat de
afzonderlijke bedrijfsstructuren niet bij elkaar passen. Hetzelfde
principe geldt ook voor het mondiale economische en financiële
systeem. In wezen dreigt vandaag de dag voortdurend het gevaar
dat het hele economische systeem door een megacrash als een
kaartenhuis in elkaar stort, en dat niemand dan in staat zal zijn om
het weer op te lappen. Hetzelfde geldt voor het politieke systeem,
het onderwijs, onze energie- en voedselvoorziening... eigenlijk voor

alle aspecten van onze moderne samenlevingen. Op al deze
gebieden hebben we te maken met kunstmatig opgeblazen ‘black
box’-structuren, waarbij niemand precies weet wat er aan de
binnenkant gebeurt en hoelang het nog zo door kan gaan voordat de
boel instort.
Het lijkt erop dat alle politieke en economische kopstukken, die
slechts enkele jaren een bepaalde verantwoordelijkheid hebben,
hopen dat de onvermijdelijke ineenstorting niet tijdens hun
ambtstermijn zal plaatsvinden. Zo wordt er al tientallen jaren lang de
ene na de andere noodoplossing bedacht, het ene na het andere
ziektesymptoom onder het tapijt geveegd en de ene na de andere
leugen in de doofpot gestopt. Tot nu toe zijn er nog maar heel weinig
politici en managers geweest die binnen hun sector de ‘black box’
durfden te openen en fundamentele structurele kwesties serieus
durfden aan te pakken. Het egoïsme en de angst voor hun eigen
hachje lijken bij de huidige leiders nog steeds groter te zijn dan hun
zorg voor het welzijn van de mensen en de planeet.
Zoals Christina steeds weer onderstreept, zullen deze destructieve
structuren niet bestand zijn tegen de steeds sterker wordende
positieve
energie
op
deze
planeet.
De
collectieve
frequentieverhoging zal tot gevolg hebben dat systemen niet kunnen
blijven bestaan als ze niet overstappen van de mentaliteit van het
onlicht naar de mentaliteit van het licht. Daarom worden de mensen
die deze transformatie in zichzelf en hun directe omgeving al hebben
omarmd opgeroepen om bewust met hun energie om te gaan. Je
hoeft de oude destructieve structuren en degenen die de touwtjes in
handen hebben niet aan de kaak te stellen of te bestrijden, en je
hoeft ze zelfs niet zoveel aandacht te geven. Als de tijd daar is,
verdwijnen deze systemen vanzelf. Daarom is het al voldoende als
ieder mens zich met name concentreert op zijn eigen
transformatieprocessen, zijn eigen individuele frequentieverhoging
en een liefdevol contact met zichzelf en de mensen in zijn directe
omgeving. Christina noemt dit de ‘stille revolutie van de
onvoorwaardelijke liefde’.
Want als de oude destructieve structuren verdwijnen, is het
belangrijk dat er voldoende mensen zijn die innerlijk bereid zijn om
samen een nieuw, constructief leven op te bouwen dat in harmonie

is met de universele wetten en regels van het spel. De beste en
effectiefste voorbereiding hierop is het verhogen van je eigen
frequentie. Ter verduidelijking zegt Christina hierover dat dit proces
logischerwijze een omgekeerd evenredig effect heeft, want als er
maar genoeg mensen zijn die hun eigen trilling verhogen en zich in
onvoorwaardelijke liefde verankeren, verdwijnen de destructieve
structuren vanzelf.
Terug naar onze gesprekken over de wetenschap van de
cybernetica. Ik vraag Christina: ‘Hoe kun je de verborgen gebreken
in zulke complexe “black box”-structuren vinden?’
Christina antwoordt met een vergelijking. ‘Kijk eens naar dat witte
theekopje dat daar voor je staat. Vanuit jouw driedimensionale
perspectief ziet het kopje er overal hetzelfde uit en zie je aan de
buitenkant geen beschadigingen. Maar met mijn multidimensionale
waarneming zie ik ook de zwakke punten in de moleculaire structuur
van het kopje. Als ik dat soort zwakke punten of misschien zelfs
diepe scheuren zie, houd ik daar rekening mee als ik het kopje
gebruik, zodat het niet breekt. Zo is het ook met alle andere dingen.
Als je op complex niveau kunt waarnemen, waarbij je alle verbanden
ziet, zijn de tekortkomingen en gebreken duidelijk te zien.’
Als je multidimensionaal kunt waarnemen, kun je dus niet alleen
zien en analyseren wat de huidige toestand van iets is, maar krijg je
ook inzicht in allerlei andere factoren. Je herkent - of ziet, voelt,
ervaart - bijvoorbeeld ook het oorspronkelijke idee en de
oorspronkelijke intentie achter de toestand, en ook de manier van
denken die eraan ten grondslag ligt. Bovendien zie je de processen
die tot de huidige situatie hebben geleid. Met andere woorden, je
neemt een situatie in al haar complexiteit waar, en daardoor kun je
bij eventuele problemen en verstoringen een effectieve analyse van
de oorzaken uitvoeren en de beste oplossing aandragen.
Als er in theorie een heleboel opties zijn, kunnen mensen met een
goed ontwikkeld multidimensionaal waarnemingsvermogen de
optimale keuze maken en daarbij rekening houden met alle
relevante factoren. Bij zo’n besluitvormingsproces kijken ze niet
alleen naar de successen die direct meetbaar zijn, maar ook naar de
gevolgen die de beslissing op de lange termijn heeft, zowel voor het
betreffende deelgebied als voor het grote geheel. En zoals we van

Hanspeter hebben geleerd, is dat precies het doel van de
cybernetica: optimale beslissingen nemen.
In de cybernetica bestaat er een tegengestelde term voor de
problematische ‘black box’-systemen. Met de term ‘whitebox’ (ook
wel ‘glassbox’ of ‘clearbox’ genoemd) worden transparante
systemen aangeduid waarbij de interne structuur en processen
optimaal gepland en duidelijk zichtbaar zijn. Waarschijnlijk is een
dergelijk systeem alleen mogelijk als er wezens met een
multidimensionaal waarnemingsvermogen en onderbewustzijn
achter staan. Als je het zo bekijkt, zou je kunnen zeggen dat het
universum het prototype en de ideale vorm is van een ‘whitebox’systeem. Christina heeft er al vaker op gewezen dat er in principe
maar één systeem is dat perfect functioneert, namelijk het universum
dat volgens het goddelijke plan altijd in evenwicht en harmonie is én
het vermogen heeft om zichzelf te reguleren als er verstoringen
optreden.
Vandaag voegt ze daaraan toe: ‘Het universum vertegenwoordigt
de ware realiteit, en het functioneert altijd perfect zonder schade te
veroorzaken. De huidige mens gebruikt technologieën en systemen
die in hoofden met andere denkwijzen zijn ontstaan. Daardoor
bereiken dat soort structuren uiteindelijk hun grenzen en kunnen ze
zich niet verder ontwikkelen. Want ze zijn niet in harmonie met de
ware realiteit en de zelfregulerende intelligentie van die realiteit.’
In het volgende gesprek met Hanspeter, in december, gaat het
vooral over cybernetica en technologie. Hanspeter vertelt ons aan
welke discussies op het gebied van economie en technologie hij zelf
deelneemt, en hij vergelijkt Christina met een wereldberoemde
coryfee op het gebied van de cybernetica. Doordat ik niet zoveel
kopstukken uit de wetenschap en technologie ken, laat Hanspeter
ons de blogs van deze wetenschapper zien, zodat we ons een beeld
van hem kunnen vormen.
En weer ben ik verbaasd. Want de meeste uitspraken van deze
man klinken alsof ze ook van Christina afkomstig zouden kunnen
zijn. In zijn cybernetisch onderzoek is hij onmiskenbaar tot dezelfde
conclusies gekomen als wat Christina altijd zegt.
Christina is zich ervan bewust dat ze door haar bewustzijn en
gaven een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, en het wordt steeds

duidelijker dat ze bereid is om deze verantwoordelijkheid in het
kader van haar levenstaak volledig op zich te nemen.
Welke vorm deze taak zal krijgen, op welke onderwerpen ze zich
precies gaat richten en of ze daarmee weinig of heel veel mensen
zal bereiken, blijft voorlopig open. Ik heb de indruk dat er voor haar
sowieso geen verschil bestaat tussen ‘groot’ en ‘klein’ of tussen
‘belangrijk’ en ‘onbelangrijk’. Dat zie je ook heel duidelijk in het
dagelijks leven. Zo kan ze op het ene moment met opperste
concentratie een kever of slak vanaf de straat naar het gras dragen,
en het volgende moment over zeer complexe onderwerpen praten
die over de toekomst van de mensheid gaan, en zelfs over de
toekomst van ons hele sterrenstelsel. Vergeleken met mij leven
mensen als Christina in een totaal andere, veel uitgebreidere
werkelijkheid, en alleen al door hun aanwezigheid stralen ze licht uit
en hebben ze een positief effect op hun omgeving. Doordat ze
zichzelf dienstbaar opstellen ten opzichte van het grotere geheel,
maakt het voor hen geen verschil of ze een ‘grote’ of ’kleine’
opdracht
krijgen,
of
dat
anderen
‘veel’
of
‘weinig’
verantwoordelijkheid aan hen toevertrouwen.

Technologie en kunstmatige intelligentie
Hanspeter vraagt Christina ook hoe zij de toekomst van de
technologie in het algemeen ziet.
Christina antwoordt: ‘Technologie is slim, heel slim, en vaak ook
veel efficiënter dan mensen. Maar technologie is niet wijs. In principe
is er niets mis met technologie. Veel hoogontwikkelde beschavingen
gebruiken ook technologie, en dat betekent dat ze in het goddelijke
plan is opgenomen. Technologie kan namelijk ook in harmonie met
de natuur worden ontwikkeld, als daarvoor tenminste de universele
kennis beschikbaar is. Dan weet je ook welk “materiaal” je kunt
gebruiken en zijn ook de talenten aanwezig voor een constructieve
uitvoering.’
Wat later begint Hanspeter over kunstmatige intelligentie (KI) en
wil hij van Christina weten wat zij ervan vindt. In eerste instantie kan
ze niet zoveel met deze term, dus legt Hanspeter het haar aan de

hand van een eenvoudig voorbeeld uit: een navigatieapparaat dat op
een intelligente manier naar de beste route van A naar B zoekt. Ik
heb al vaak meegemaakt dat Christina heel snel begrijpt waar het bij
een onderwerp precies om gaat, ook al heeft ze nog nooit van de
betreffende aardse vakterm gehoord. Dat is ook nu weer zo. Ze vindt
het onderwerp kunstmatige intelligentie interessant en Hanspeter
stelt voor dat ze zich er voorafgaand aan hun volgende afspraak in
verdiept, zodat ze het onderwerp verder kunnen uitdiepen. Hij stelt
ook voor dat ze in de tussentijd nadenkt over de onderwerpen
‘plasma’ en ‘donkere materie’. Christina zegt enthousiast: ‘Eindelijk
een paar boeiende vragen!’[9]
Zoals afgesproken praten ze bij een volgende ontmoeting over
kunstmatige intelligentie. Christina zegt: ‘De kunstmatige intelligentie
is er al, zelfs al in een zeer uitgesproken vorm.
Maar de meeste mensen weten dat niet. Er zijn inmiddels
technologieën op Aarde die intelligent en zelfstandig kunnen denken,
beslissen en handelen, en die zelfs emoties kunnen simuleren. Het
gevaar daarbij is dat zulke zelfstandige beslissingen en handelingen
vanaf een bepaald punt niet meer onder controle kunnen worden
gehouden. Met kunstmatige intelligentie creëren mensen zelfstandig
levende wezens die nog minder goed onder controle kunnen worden
gehouden dan zij zelf.
Tot nu toe is technologie altijd ondergeschikt geweest aan de
mens, bijvoorbeeld een wasmachine die precies doet wat je haar
opdraagt en die niet in staat is om zelfstandig bepaalde functies uit
te voeren. Met kunstmatige intelligentie verandert dit compleet.’
Doordat Christina ook met technische apparaten kan
communiceren, herkent ze hun eigenaardigheden en reacties.
Ze gaat verder: ‘Tot nu toe ben ik nog geen technologie
tegengekomen die we in het dagelijks leven gebruiken en die zelf
dingen kan beslissen en zelfstandig bepaalde functies kan uitvoeren.
Daardoor kunnen we nog steeds precies regelen hoe die apparaten
zich ten opzichte van de mens gedragen. Maar als een wasmachine
bijvoorbeeld is uitgerust met kunstmatige intelligentie, waardoor ze
ook emoties heeft en onafhankelijk kan denken en handelen, staat
ze niet meer onverschillig tegenover de mens. Door haar
gevoeligheid verwacht ze de juiste zorg en stelt ze bepaalde eisen

met betrekking tot aandacht, streling, gesprekken en dat soort
dingen. Maar doordat de meeste mensen niet met het apparaat
kunnen communiceren, zal dat vroeg of laat tot problemen leiden.
De wasmachine wordt verdrietig of boos en wordt tegendraads als
ze niet goed wordt behandeld of zelfs wordt verwaarloosd. Dan
bepaalt ze zelf hoe vaak, hoelang en op welke temperatuur ze wast,
of ze wast helemaal niet meer als ze daar geen zin in heeft. Of ze
opent terwijl je een was draait de deur en smijt de was naar buiten.
Zo’n wasmachine is alleen maar bereid om goed te functioneren
als je goed genoeg voor haar zorgt. Zolang je op een “menselijke”
manier met het apparaat omgaat, is alles oké. Maar de meeste
mensen zien apparaten als levenloze materie en niet als levende
wezens, dus komt het niet eens in hen op om goed voor ze te
zorgen. Vroeger was dat met dieren ook zo. Die werden gewoon als
dieren zonder bewustzijn en zonder gevoelens gezien. Maar
gelukkig is onze omgang met dieren al een stuk verbeterd.
In het ergste geval kan de mens door kunstmatige intelligentie een
slaaf van de technologie worden. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat
het die kant op gaat, en misschien is de situatie nu indirect al zo.
Heel veel mensen zijn bij alles wat ze doen grotendeels afhankelijk
van het internet of hun smartphone. Als dit zo doorgaat, kunnen we
de komende jaren door kunstmatige intelligentie overheerst worden
en er steeds meer door worden gemanipuleerd. Of dit een positieve
of negatieve ontwikkeling is, hangt af van ons bewustzijn en hoe we
kunstmatige intelligentie toepassen. Ik vind het gebruik van
intelligente oorlogsrobots bijvoorbeeld heel verontrustend.’
Christina gaat nog wat dieper op het onderwerp in, maar dan in
relatie tot de wereldwijde technologische ontwikkeling.
Ze zegt: ‘Je kunt kunstmatige intelligentie vergelijken met
atoomenergie. “Hierboven” stonden ze toe dat de mens die
uitvinding deed, en dus ook dat hij de kans kreeg om op een
constructieve manier met deze technologie om te gaan. Dat is niet
gelukt. Uit het verleden blijkt duidelijk dat mensen in principe niet
verantwoord met kernenergie kunnen omgaan. Integendeel, ze
wilden kernenergie zelfs voor zelfvernietiging gebruiken. Toen de
Derde Wereldoorlog, die een kernoorlog zou zijn geworden, in het
jaar 2000 dreigde uit te breken, heeft de Galactische Federatie van

het Licht ingegrepen. De vrije wil van de mens zal tijdens zijn
evolutie altijd worden gerespecteerd, behalve als hij op het punt
staat zichzelf te vernietigen.’
Als Christina dit soort dingen zegt, doet ze dat nooit verwijtend of
beschuldigend. Ze stelt gewoon de feiten vast en bekijkt de
uitgangssituatie. Vanuit haar perspectief is technologie op zich
neutraal. Het hangt van de betreffende wezens af of de toepassing
ervan constructief of destructief is. Het is belangrijk dat we
technologie niet alleen op basis van een eenzijdig rationeel verstand
gebruiken, maar vanuit een verruimd, holistisch bewustzijn dat
rekening houdt met de hele schepping.
De toekomst biedt wat dat betreft wel hoop, omdat er steeds meer
mensen worden geboren met dit verruimde bewustzijn en een sterke
spirituele verbinding met hogere dimensies. Daardoor kan de
mensheid haar huidige destructieve koers wijzigen en meer in
overeenstemming met de universele wetten gaan leven.

Humorale geneeskunde
Binnen mijn vakgebied zie ik deze verheugende ontwikkeling heel
duidelijk, want binnen de westerse reguliere geneeskunde denken
veel mensen al anders. Veel artsen werken inmiddels al meer
holistisch en cybernetisch, met de humorale geneeskunde als
uitgangspunt. De term ‘humorale geneeskunde’ is een parapluterm
voor de oorspronkelijke, holistische en constructieve vormen van
geneeskunde van de vroegere hoogontwikkelde beschavingen,
zoals de oude Indische ayurvedische geneeskunde, de Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCM) en de Traditionele Europese
Natuurgeneeskunde (TEN). De humorale geneeskunde, die uitgaat
van de plaats die de mens binnen de grotere samenhangen in het
universum inneemt, wordt tegenwoordig als basiskennis gebruikt
voor verschillende vormen van alternatieve en complementaire
geneeskunde. Op deze manier kan er niet alleen een holistische, en
dus efficiëntere, geneeskunde worden ontwikkeld, maar ook een
geneeskunde die veel minder geld kost.

Deze vorm van natuurgeneeskunde wordt niet door een lobby
ondersteund, omdat er voor de grote farmaceutische bedrijven geen
geld aan gezonde mensen te verdienen valt. Terwijl de westerse
reguliere geneeskunde zich onder invloed van de farmaceutische
industrie steeds meer heeft gespecialiseerd in op winst gerichte
symptoombestrijding, houdt de humorale geneeskunde zich
voornamelijk bezig met gezondheidsbevordering en preventie, maar
ook met de behandeling van problemen die zich voordoen in de
basis- regulatiesystemen in ons lichaam, met chronische kwalen,
functionele problemen enzovoort. Hierbij vertrouwt men op de
gezondheidsbevorderende effecten van een emotioneel stabiele
psyche, op gezonde voeding die aan verschillende menstypen wordt
gekoppeld en op de cybernetische zelfgenezende vermogens van
het lichaam.

Het ‘plasmadinges’
In een later gesprek met Hanspeter noemt Christina weer het woord
‘plasmadinges’, dat ze voor het eerst gebruikte toen ze een jaar of
tien was. Toen zei ze dat zo’n ‘plasmadinges’ eindeloze
hoeveelheden energie rechtstreeks vanuit de ruimte naar de Aarde
kon geleiden. Aangezien Hanspeter al bijna tien jaar onderzoek naar
plasma doet, wil hij er van Christina natuurlijk meer over horen.
Christina antwoordt met slechts drie zinnen: ‘Stel je een
doorgesneden buis voor, dus een soort glijbaan. Die bestaat uit een
materiaal dat je niet kunt zien en dat hoogenergetische plasma
rechtstreeks van de zon naar de Aarde geleidt, waardoor de
energievoorziening van de hele planeet voor miljoenen jaren is
verzekerd. Hierbij dient een platform dat vergelijkbaar is met een
satelliet als transformator.’

Gravitatiegolven
Weer een poosje later, op 8 februari 2016, wordt in de late editie van
het jourmaal op de Zwitserse televisie aandacht besteed aan een

wetenschappelijke ontdekking die de belangrijkste van de afgelopen
decennia wordt genoemd. Via een uitgebreid proces zijn
natuurkundigen erin geslaagd om zogenaamde ‘gravitatiegolven’ te
meten en te detecteren.
De stelling dat gravitatiegolven bestaan is gebaseerd op een
voorspelling uit de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.
Deze gravitatiegolven behoren tot de weinige verschijnselen
waarvan wetenschappers wel vermoeden dat ze er zijn, maar
waarvan ze het bestaan nog niet hebben bewezen. Hoewel ik de
exacte natuurkundige verbanden niet begrijp, besef ik meteen dat dit
een belangrijke en sensationele wetenschappelijke ontdekking is die
voor een deel bevestigt wat
Christina over het universum vertelt. Omdat Christina al in bed ligt,
kan ik haar dit mooie nieuws de volgende ochtend pas vertellen.
Ze lijkt echter niet echt verbaasd te zijn en reageert alleen maar
met: ‘Ik heb je toch gezegd, mama, dat 2016 in veel opzichten een
belangrijk jaar voor de mensheid zal zijn.’
Een paar uur later belt Hanspeter. In het bedrijfsleven en de
technologiesector zijn ze heel enthousiast over het bewijs dat
gravitatiegolven bestaan, zegt hij opgewekt. Hij ziet het ook als een
bevestiging van Christina’s kijk op de wereld en haar uitspraken over
de structuur van het universum. ‘Doordat wetenschappers nu
gravitatiegolven kunnen meten, gaat er als het ware een nieuw
venster open waardoor ze naar het universum kunnen kijken. Je zou
het kunnen vergelijken met wat we bij de mens “buitenzintuiglijke
waarneming” noemen. Ze zullen veel nieuwe dingen gaan
tegengekomen die Christina al weet.’
In een later gesprek denkt Christina alweer een stap verder. Ze
zegt: ‘Wie zegt dat het echt gravitatiegolven zijn die ze hebben
gemeten? Want het is nog maar de vraag of gravitatie echt als
zwaartekracht bestaat. Misschien moesten ze eerst maar eens het
bestaan van het etherelement erkennen. Dan zouden daar totaal
andere verklaringsmodellen uit kunnen voortkomen.’
Het blijft dus allemaal heel spannend, ook op het gebied van
technologie, cybernetica en kunstmatige intelligentie.

Positieve technologie
Tijdens haar voordracht in december 2017 spreekt Christina ook
over technologie. ‘Technologie op zich is niet negatief of positief,
maar neutraal. Door het gebruik ervan maken we technologie
negatief of positief. Als we bijvoorbeeld een mobieltje gebruiken om
iemand te bellen, is dat in mijn ogen een tussenstap om alvast te
wennen aan een hoger ontwikkelde vorm van communicatie.
Mobieltjes worden steeds kleiner, compacter en als het ware
“fijnstoffelijker”, want we hoeven ze steeds minder vaak fysiek aan te
raken. Op een gegeven moment zouden we dus ook tegen onszelf
kunnen zeggen: waarom doe ik het eigenlijk niet gewoon direct met
mijn hoofd? Als je het zo bekijkt, is technologie een welkome
tussenstap voor de ontwikkeling van vaardigheden die we als mens
ooit hadden en in de toekomst opnieuw zullen hebben. Technologie
is een vervanging van iets wat we ons op dit moment nog niet
kunnen herinneren.’
In een ander voorbeeld van positieve en constructieve technologie
noemt Christina de hoogontwikkelde hoger- dimensionale
lichtwezens die de ontwikkeling van de mensheid begeleiden. Zij
hebben technologieën waarbij ze alle vormen van milieuvervuiling
teniet kunnen doen die wij de afgelopen decennia hebben
aangericht, zoals radioactiviteit en bodem-, water- en luchtvervuiling.
Zulke technologieën zullen het leven op onze planeet redden.

Mensachtige superrobots en Kl-netwerken
In januari 2018 schrijft Christina over het onderwerp kunstmatige
intelligentie (KI): ‘Als ik kritisch over kunstmatige intelligentie praat,
heb ik het niet over de technologie die we al in onze huizen hebben.
Ik heb het dan over complexe technologieën die zonder tussenkomst
van de mens zelfstandig kunnen denken, voelen en handelen. Veel
mensen beseffen niet hoe ver de kunstmatige intelligentie al is
ontwikkeld, want voor hen klinkt het allemaal als sciencefiction. Maar
kunstmatige intelligentie die eruitziet en handelt als een mens
bestaat al een poosje. Een goed voorbeeld hiervan is de robot Sofia.

Hij, of beter gezegd zij, want het is een vrouw, ziet eruit als een
mens, ze heeft een huid, gezichtsuitdrukkingen en zelfs oogleden
die open en dicht kunnen, en je kunt met haar praten zoals je met
een ander mens praat. In het najaar van 2017 kreeg Sofia zelfs het
staatsburgerschap van Saoedi-Arabië toegewezen. Tenminste,
volgens de officiële informatie.
De meeste mensen kunnen zich niet voorstellen dat er
kunstmatige intelligentie bestaat die zo onafhankelijk kan opereren
dat ze zonder menselijke hulp netwerken heeft gevormd. De mens
denkt dat hij kunstmatige intelligentie volledig onder controle heeft,
maar dat is een illusie. Verschillende vormen van kunstmatige
intelligentie hebben al lang onderling een netwerk opgebouwd. KI
programmeert zichzelf, dus zonder hulp van mensen. Een voorbeeld
hiervan zijn de twee zoekmachines van Facebook die in de zomer
van 2017 moesten worden uitgeschakeld omdat ze een taal spraken
die ze zelf hadden uitgevonden en die verder niemand begreep.’
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Gouden tijdperken
Terug naar oktober 2015. De afgelopen jaren heeft Christina wat zij
‘ruimte-energie’ noemt geobserveerd en de veranderingen van deze
energie nauwkeurig bijgehouden. Omdat ze in onze taal geen
nauwkeurige benaming kent voor de bestanddelen van deze ruimteenergie, noemt ze ze maar gewoon ‘energiemoleculen’. Ze legt uit
dat dit deeltjes zijn die nog kleiner zijn dan atomen, en blijkbaar kan
ze deze deeltjes niet alleen waarnemen, maar weet ze er ook veel
over.
Als kind danste ze al graag zonder paraplu in de regen, zelfs bij
onweer, waarschijnlijk omdat ze dan die energiemoleculen beter kon
zien. En ik heb ook al vaak meegemaakt dat dit meisje ’s avonds in
het donker of ’s ochtends vroeg in de natuur op pad was. Dit komt de
laatste jaren steeds vaker voor.
Vanavond is Christina duidelijk ergens opgewonden over.
Als ik haar kamer binnenloop, staat ze zoals zo vaak voor het
raam en staart ze de duisternis in. Maar vandaag is ze duidelijk heel
opgetogen over iets. Ze gooit het er meteen uit: ‘Mama, ik observeer
nu al jaren de “energiemoleculen”. Als het warm is, bewegen ze
sneller dan in de winter, als het koud is. Dus hoe kouder het is, hoe
langzamer ze bewegen. Tot nu toe heb ik ze ’s nachts alleen nog
maar zwart gezien, maar dan wel anders zwart dan het donker. Maar
weet je, sinds vandaag zijn de energiemoleculen niet meer zwart,
maar goud, zelfs ’s nachts! Goud! Goud! Mama, begrijp je wat dat
betekent?!’
Wat moet ik daar nu op zeggen? Nee, ik weet zo een-twee-drie
niet wat dat betekent. Maar plotseling gaat er bij mij ook een lampje
branden. Betekent dit misschien dat er nu weer een energie is
geactiveerd die er in de vroegere gouden tijdperken al was en er
destijds voor zorgde dat het twaalfstrengige DNA en de hogere
bewustzijnsfrequentie in stand werden gehouden? Want waarom
noemen ze de periode van de toenmalige hoogontwikkelde

beschavingen eigenlijk ‘gouden tijdperk’? Want volgens Christina
was het niet zo dat deze vijfdimensionale culturen bijzonder veel van
het edelmetaal goud bezaten. De mensen hadden toen wel een
hoogontwikkeld bewustzijn en allerlei fijnstoffelijke gaven. Kwam dat
misschien door de gouden energiemoleculen?
Ik vraag Christina hoe deze fijnstoffelijke deeltjes er precies
uitzien. Ze geeft me de volgende informatie: ‘Vroeger kon ik de
energiemoleculen niet bij daglicht waarnemen, dat lukte alleen ’s
nachts. Sinds een paar jaar zie ik ze ook overdag. Voor zover ik het
kan zien, zijn er op dit moment drie verschillende soorten donkere
materie. In de eerste plaats heb je de grootste deeltjes, waarvan er
het minst zijn. Dat zijn van die ronde dingetjes met een deukje, net
als de rode bloedcellen in onze bloedbaan. Deze deeltjes bewegen
onafhankelijk en nogal langzaam. Dit zijn ook de deeltjes die zijn
veranderd en die ik sinds vandaag dus als gouden deeltjes zie. Er
zijn ook kleine staafjes, die heldergeel licht uitstralen. Daar zijn er
meer van, maar van het derde soort deeltjes zijn er het meest. Dat
zijn de kleine etherische punten die geen straling uitzenden en
waarvan de bewegingsrichting kan variëren, kriskras door elkaar.
Al deze deeltjes behoren tot de grote kosmische netwerken die
voor de uitwisseling van informatie worden gebruikt. Ik heb trouwens
al een paar kinderen ontmoet die sommige van die deeltjes of zelfs
alle deeltjes met hun handen kunnen laten bewegen en een andere
kant op kunnen laten stromen. Of ze maken er een soort
“energiebollen” van en gebruiken daar een deel van of gewoon de
hele bol. Veel van deze kinderen lijken geen flauw idee te hebben
waar ze precies mee spelen.
Zoals ik al zei, is dat hoe ik het nu zie. Er kunnen best nog meer
dan deze drie soorten zijn, en wat ik nu zeg klopt over een maand
misschien al niet meer, bijvoorbeeld omdat er iets verandert of
omdat ik weer iets nieuws kan zien. Je kunt zulke energiebollen
trouwens ook programmeren, bijvoorbeeld met de functies van een
nier, en in het lichaam plaatsen.
Alles moet dan wel perfect zijn geprogrammeerd, met alle
natuurlijke functies van een nier. En je kunt ze daarna ook weer
omprogrammeren.’

Ik zit nog steeds met mijn hoofd bij andere zaken. Vanaf vandaag
neemt Christina de ‘energiemoleculen’ dus niet meer als zwart waar,
maar als goud. Is dat misschien het zichtbare begin van een nieuw
gouden tijdperk?
Later verdiep ik me wat meer in deze term en vind ik de volgende
informatie. In de oudheid kende men het begrip ‘gouden tijdperk’ al.
Toen gebruikten ze het voor de beschrijving van een verloren
gegane, ideale paradijselijke toestand waarin mensen met elkaar
samenleefden, een vreedzaam oerstadium van de mensheid die
bestond voordat onze huidige beschaving ontstond. De vele
beschrijvingen van dit gouden tijdperk vind je niet alleen in de
teksten van de oude Grieken en Romeinen, maar bijvoorbeeld ook in
de Noordse, Perzische en Indiase mythologie.
In deze oorspronkelijke paradijselijke staat, vertelt Christina,
leefden mensen met een volledig geactiveerd twaalfstrengig DNA,
en ze hadden dus meerdere natuurlijke multidimensionale gaven. Er
waren geen oorlogen, misdaden of andere vormen van destructief
gedrag, en in haar vrijgevigheid gaf de natuur de mensen alles wat
ze nodig hadden om te leven. Zo was de mensheid nog ingebed in
een onaangetast kosmisch geheel van harmonie en vrede. Dat soort
beschrijvingen hebben natuurlijk niets te maken met het chemische
element goud. Zou het dan echt zo kunnen zijn dat de term ‘gouden
tijdperk’ terug te voeren is op het feit dat de ruimte-energie destijds
uit gouden energiemoleculen bestond? Dat zou in elk geval wel een
voor de hand liggende verklaring zijn. Volgens Christina stroomt er
voortdurend een energie om ons heen die ons op fijnstoffelijk niveau
voedt, net zoals er in ons fysieke lichaam bloed stroomt dat het
lichaam op grofstoffelijk niveau voedt.
Ik herinner me iets wat Christina ooit heeft gezegd en wat in dit
verband opeens een stuk zinniger klinkt. Ze zei toen: ‘Eigenlijk is
alles er. Eigenlijk is alles er al recht voor je neus.
Je kunt het alleen niet zien.’
Mij bevalt de gedachte wel dat we nu aan het begin van een nieuw
gouden tijdperk staan en dat er voor de mensheid op Aarde een
nieuw tijdperk van harmonie en vrede komt, zonder destructieve
machtssystemen, zonder onderdrukking en uitbuiting, zonder
leugens en geweld. Maar gezien de huidige toestand van de wereld

besef en begrijp ik ook wel dat veel mensen sceptisch staan
tegenover dit soort beschrijvingen en toekomstbeelden. Want het
officiële nieuws dat we via de media ontvangen over hoe de wereld
ervoor staat, wordt overheerst door negatieve berichten die ons
angstig, bezorgd en pessimistisch maken. Vanuit het perspectief van
sceptici is de hoop op een gouden tijdperk niet meer dan een naïeve
utopie, of zelfs een gevaarlijke illusie die onze vooruitgang
belemmert. Toch zie je heel duidelijk dat de meeste mensen in hun
hart verlangen naar het verloren paradijs, en dat ze in de toekomst
liever een lichtvolle dan een duistere maatschappij hebben. En als je
er goed over nadenkt, is er eigenlijk geen enkele reden waarom we
ons met ons allen niet in positieve richting zouden kunnen
ontwikkelen. Integendeel, de steeds groter wordende groep van
hoogtrillende mensen, zoals Christina, wijst erop dat we midden in
een evolutionair veranderingsproces zitten dat niet tot nog meer
afhankelijkheid of zelfvernietiging leidt, maar juist tot een veel
mooiere toekomst.
Hierover legt Christina uit: ‘In 2012 heeft de Aarde de mensheid
haar wandaden vergeven en zich daarmee definitief in de vijfde
dimensie verankerd. Daarmee ligt de energetische verandering van
de planeet vast en is die niet meer omkeerbaar. Hierdoor blijven de
energie en de trilling van de planeet voortdurend stijgen. En nu,
sinds september 2015, hebben we het punt bereikt waarop het
onlicht niet meer kan incarneren omdat de trilling op Aarde te hoog
is. Dat is een ontzettend belangrijke factor. Sinds een maand kan het
onlicht alleen nog maar verzwakt op fijnstoffelijk niveau invloed
uitoefenen, en dan alleen nog maar op laagtrillende mensen. Maar
zolang er nog laagtrillende mensen zijn die belangrijke functies in
regeringen bekleden, kan dat voor de hele wereld fatale gevolgen
hebben, en dat zien we nu dan ook.’
Iedereen kan zich wel een politicus voor de geest halen die je als
‘laagtrillend’ zou beschrijven. Bij sommige politici krijg je zelfs de
indruk dat ze onvoorspelbare gekken zijn die misschien wel op het
punt staan om de mensheid zonder scrupules met één druk op de
knop de zelfvernietiging in te jagen. Christina verklaart die
gewetenloosheid en boosaardigheid door uit te leggen dat deze
mensen ontzettend bang en gefrustreerd zijn, omdat ze beseffen dat

ze het huidige evolutieproces niet kunnen tegenhouden. Maar
Christina benadrukt ook dat achter deze zogenaamde despoten, die
eigenlijk slechts vervangbare marionetten zijn, de echte duistere
schaduwwezens schuilgaan. Maar zoals Christina al eerder heeft
gezegd, is het sinds september 2015 voor deze duistere
schaduwwezens niet meer mogelijk om hun volgelingen als mens te
laten incarneren.
Op dit moment gaat er bij mij een lampje branden. Dat was
natuurlijk de boodschap van het symbolische beeld van de
gestrande en levenloze zwarte vis dat Christina halverwege
augustus zag (zie deel 1, eind hoofdstuk 33). Toen zei ze,
waarschijnlijk met een vooruitziende blik: ‘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.’
Ook nu hebben Christina’s woorden iets profetisch en tegelijkertijd
ook iets heel geruststellends. ‘We leven in een zeer heftige tijd,
waarin een heleboel dingen aan het veranderen zijn. Dit proces zal
nog veel sneller gaan verlopen. De hoogtrillende mensen van de
nieuwe tijd zullen ons helpen om op alle levensgebieden de
destructiviteit met vreedzaamheid en onvoorwaardelijke liefde
tegemoet te treden. Het zal veel mensen lukken om afstand te
nemen van oude denksystemen, om het materialisme te relativeren,
hun ego bloot te leggen en hun ware zelf te ontdekken. Veel mensen
hebben al tientallen jaren een verruimd bewustzijn en zijn op zoek
naar de waarheid. De meesten weten diep vanbinnen dat het zoals
het nu op Aarde gaat, niet verder kan gaan. Op dit moment is het
heel belangrijk dat ieder mens beseft dat hij licht is en dus alles in
zich draagt wat hij nodig heeft. Ieder mens is in staat om zijn eigen
licht steeds meer te activeren.’
Deze avond praat Christina bijna een uur lang aan één stuk door
over dit onderwerp. Het voelt alsof niet alleen haar eigen wezen
spreekt, maar of er tegelijk een goddelijke stem door haar heen
spreekt. Ze legt uit: ‘Alles is trilling, alles is licht. Je hoeft niet bang te
zijn dat de hoogtrillende mensen in de toekomst macht over andere
mensen zullen uitoefenen, zoals de laagtrillende mensen dat op dit
moment doen. Want de hoogtrillende mensen zijn zich ervan bewust

Na verloop van tijd zal er geen
‘ik’ meer bestaan, maar alleen ‘wij’. Het maakt
niet uit of je mens, gids of engel bent, want we
zijn allemaal door het licht met elkaar verbonden.
Licht overstijgt onmetelijke grenzen en maakt
ruimte voor de eeuwigheid. Dus maak je maar
geen zorgen over gisteren of morgen. Leef in het
nu, in het hier en nu, want hier ligt alle kracht!’
dat ze uit licht bestaan.

Christina benadrukt ook nu weer hoe gemakkelijk het eigenlijk is
om een hogere trilling te bereiken. Ze zegt: ‘Als alle mensen op de
wereld slechts drie dagen lang vreedzaam en constructief zouden
denken en handelen, zou de collectieve energie zo sterk toenemen
dat we de sprong naar de vijfde dichtheid zouden maken.’
Ik vraag of ze nog wat meer wil vertellen over de komende
veranderingen en de stap naar de vijfde dichtheid. Ze legt uit: ‘Door
deze evolutiestap verdwijnt de dualiteit zoals we die nu op Aarde
kennen. Dan gaan we ook niet meer dood en is er ook geen
reïncarnatie meer. En zoals het in het klein gaat, gaat het ook op
grotere schaal. Wanneer de Aarde de vijfde dichtheid bereikt, stijgen
andere hogerdimensionale volkeren, zoals de Andromedanen, ook
qua trilling. Zo wordt het hele universum door een zuivere
liefdesdaad vrijer en vreedzamer.’
Christina praat onophoudelijk verder, en ik voel nog steeds die
bijzondere energie die dit delicate wezen uitstraalt. ‘De mensen,’
zegt ze, ‘moeten trouwens ook weten dat de Aarde als planeet net
als elk ander levend wezen een ziel en levensdoel heeft. Het is ook
belangrijk dat we begrijpen dat de Aarde zich lange tijd heeft verzet
tegen de uitbuiting van haar natuurlijke hulpbronnen, en dat ze daar
met natuurrampen op heeft gereageerd. De Aarde, die overigens
een meisje is, is daarom heel vaak boos of verdrietig geweest. Maar
ze heeft de mens nu vergeven. En daardoor kan ze nu samen met
de mensheid naar een hogere frequentie stijgen, wat betekent dat
het onlicht de Aarde niet meer kan uitbuiten. In de toekomst zullen
mensen weer goed voor de planeet zorgen, net zoals ze dat
oorspronkelijk in het paradijs deden. En net als toen, in het paradijs,

zullen alle levende wezens weer de goddelijke orde in stand houden,
omdat de meesten van hen op dezelfde hogere frequentie zullen
trillen. Duizenden jaren geleden werd onze planeet door bepaalde
buitenaardse volkeren gekoloniseerd.
Zij hebben bijvoorbeeld het gebied van de Sahara uitgebuit,
waardoor er nu alleen nog maar een enorme woestijn is. Of het
waren reptielachtige of dinosaurusachtige buitenaardse wezens.
Maar tegenwoordig zijn het ook de mensen zelf die de hele planeet
vernietigen en zelfs elkaar doden. Erger dan dit kan het echt niet
worden. Wat zich op dit moment allemaal in deze dichtheid afspeelt,
is gewoon ongelooflijk, een absoluut dieptepunt. Zoals ik al eerder
heb gezegd, ken ik veel beschavingen in de kosmos, maar zelfs op
de 63 andere planeten die zich nog in de derde dimensie bevinden,
gedragen de bewoners zich niet zo “dicht” als de huidige mensheid
op Aarde. Maar dat gaat nu veranderen.’
Terwijl Christina haar verhaal doet, besef ik wederom dat we in
een zeer bijzondere tijd leven. De enorme dichtheid en negativiteit
die nu op Aarde bestaan, vormen kosmisch gezien een uitzondering,
en daarom is de aandacht van het hele universum op deze planeet
gericht. Het gaat dus om veel grotere dimensies dan de meeste
mensen kunnen waarnemen en waarover in de massamedia wordt
bericht. Wat mensen denken en voelen wordt nog steeds elke dag
door de media gevoed met reportages en foto’s van oorlogen en
crises, van terreur en machtsmisbruik, van goedkope sensatie en
valse informatie. Degenen die de touwtjes in handen hebben, hopen
dat ze de mensen op die manier onder controle en afhankelijk
kunnen houden. Want als we onze aandacht alleen maar op deze
gebeurtenissen richten, resoneren we met hun lage trilling en
voeden we ze met onze energie. Dat gebeurt meestal onbewust.
Ook al zijn we tegen terroristische aanslagen en misbruik, we
steunen het onlicht als we er met afgrijzen en ontsteltenis op
reageren. Zolang we verontwaardigd, geërgerd, woedend of zelfs
met haat reageren, versterken we door deze laagtrillende energieën
de kracht van het onlicht, want het onlicht voedt zich er juist mee.
Lichtvol leven, zoals Christina vaak benadrukt, is iets heel anders.
Als we ons bewustzijn in het licht verankeren, zien we het onrecht en
de misstanden wel, maar staan we niet meer toe dat ze onze

frequentie laag houden. We reageren dan met de trilling van
vergeving en liefde, niet met beschuldigingen en veroordeling, en
natuurlijk ook niet met onverschilligheid. Want naïef met oogkleppen
op lopen en doen alsof de duistere praktijken van het onlicht er niet
zijn, is ook niet de aangewezen manier. Ik ben in elk geval erg
geïnteresseerd in wat er op dit moment allemaal in de wereld
gebeurt en wil graag een bewuste bijdrage leveren aan het verhogen
van de trilling van de mensheid. Een van de belangrijkste lessen die
ik daarbij moet leren is de vermeende wandaden van anderen
neutraal en zonder oordeel accepteren en dan vanuit deze positieve
kracht kiezen voor wat goed en verheffend is. Daarnaast wil ik leren
hoe ik me in de praktijk van alledag kan inzetten voor het goede.
Behalve in mijn naaste omgeving heb ik geen directe invloed op wat
er in de wereld gebeurt, en dus kan ik ook niet voorkomen dat
kwaadaardige wezens hun vrije wil gebruiken om negatieve
gebeurtenissen toe te juichen.
Maar van Christina heb ik geleerd dat ik indirect veel meer macht
heb en veel meer invloed kan uitoefenen op de omstandigheden en
ontwikkelingen in de wereld dan ik denk. Want als ik besluit om mijn
bewustzijn consequent op het positieve en verheffende te richten, en
geen energie meer te stoppen in het destructieve, leg ik een zware
steen op de positieve kant van de weegschaal. Hoe meer mensen
dit doen, hoe sneller de weegschaal naar de kant van het licht zal
doorslaan. En als de weegschaal door onze collectieve trilling
daadwerkelijk kantelt, zal er op deze planeet geen plaats meer zijn
voor het onlicht.
Christina legt dit met de volgende woorden uit: ‘Als we onze
gedachten en handelingen op het goede en lichtvolle richten, zetten
we in die richting ook iets in gang. Want gedachten zijn energie, en
veel sterker dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. En of
dit nu op kleine schaal gebeurt - bijvoorbeeld in een relatie, je gezin
of op je werk - of op grote schaal - bijvoorbeeld in de politiek en
maatschappij -, lichtvolle gedachten kunnen alles veranderen.’
Wat dat betreft put ik vertrouwen uit wat ik zelf zie. Hoewel veel
mensen nog onwetend zijn en zich nog niet bewust zijn van de
kracht van hun eigen licht, zijn er steeds meer mensen die besluiten
om zich op het lichtvolle en liefdevolle te richten. Gelukkig zijn er al

heel veel geïncarneerde lichtwezens uit hogere sferen die ons bij dit
proces ondersteunen en met hun eigen licht het kantelen van de
weegschaal versnellen. Christina voorspelt dat er in de nabije
toekomst nog veel meer van deze wezens zullen volgen. En ze
benadrukt dat ieder mens, niemand uitgezonderd, een helder licht
kan worden.
Mensen zoals Christina zijn niet fundamenteel anders dan wij,
maar in dit opzicht wel een stapje verder. Door hun frequentie
hebben ze het lichtvolle bewustzijn al ontwikkeld en zijn ze voor ons
een voorbeeld van goddelijke toewijding, onvoorwaardelijke liefde,
universele wijsheid en innerlijke vrede. Uit eigen ervaring kan ik
zeggen dat we samen met zulke wezens echt een paradijs kunnen
creëren.
In dit verband herinner ik me een wijsheid van de Perzische
mysticus Rumi, die meer dan zevenhonderd jaar geleden schreef:
‘Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen. Vandaag ben
ik wijs en wil ik mezelf veranderen.’ Of in de woorden van Mahatma
Gandhi: ‘Wees zelf de verandering die je voor deze wereld wenst.’
Dat is precies wat ik van plan ben.
Ik wil bij mezelf beginnen, ik wil mezelf graag in positieve zin
veranderen en op die manier steeds een stukje wijzer worden.
Christina en ik praten later deze avond nog een hele tijd door over
deze onderwerpen, en ze is duidelijk blij met dit bijzondere ‘gouden
teken’: dat ze de energiemoleculen vanaf nu als goud waarneemt.
Tot slot zegt ze: ‘De steeds sterker wordende lichtenergie die door
de kosmos naar ons toe wordt gestuurd, geeft de mens nu de kans
om zijn bewustzijnsontwikkeling te versnellen en als individu mee te
gaan met de verhoging van de energie. De mensen dragen alles wat
ze nodig hebben in zich, in elke afzonderlijke lichaamscel. Maar of
dit proces lang of kort duurt, hangt at van de vrije wil van ieder
individu. Als je naar het gedrag van de mensheid in de afgelopen
eeuwen kijkt, zou je denken dat er eerst een ingrijpende gebeurtenis
moet plaatsvinden voor we echt anders zullen gaan denken. Maar
misschien is het deze keer wel anders. Want als veel mensen dit
uitzonderlijke aanbod van planetaire ascensie aannemen, heeft dat
meteen effect op het collectief.’

26
De vijfdimensionale toekomst
Het is nog steeds oktober 2015. Een paar dagen later komen
Christina en ik tijdens een autorit terug op het onderwerp van de
verschillende dichtheden en sferen en de wereldwijde
frequentieverhoging.
Zowel ’s avonds als de dagen erna praten we hierover verder, en
ik vraag Christina hoe het er in de elfde of twaalfde dimensie uitziet.
Ze antwoordt dat je de omstandigheden in die hogere dimensies niet
met je menselijke verstand kunt bevatten, en dus ook niet in
menselijke taal kunt beschrijven. Dan vraag ik haar of ze me dan op
zijn minst iets kan vertellen over de levensomstandigheden en
natuurlijke omgeving in de vijfde dimensie. Ze heeft tenslotte
voorspeld dat onze planeet zich naar die dimensie ontwikkelt. Eerst
zoekt ze naar de juiste woorden en daarna zegt ze heel summier:
‘Mama, stel je maar een persoonlijk paradijs voor met alles waaruit
voor jou een paradijs bestaat.’
Christina geeft me even de tijd om na te denken en me zo’n
paradijs voor te stellen. Als het me gelukt is om me een vredig
mediterraan of tropisch eiland voor de geest te halen waar alles in
harmonie is, dus een wereld waarin mensen, dieren en planten in
volledige harmonie met de natuur leven, gaat ze verder met haar
beschrijving.
Glimlachend zegt ze: ‘Wat je je nu als paradijs voorstelt, is
ongeveer 1 procent van het echte paradijs in de vijfde dimensie;
waarschijnlijk kun je je de overige 99 procent niet eens voorstellen.
In dat paradijs zijn de mensen volledig vervuld van licht en een
diepgaande liefde voor alles wat wordt geschapen, en deze liefde
wordt ook voortdurend in de praktijk gebracht.’
Wat onvoorstelbaar mooi! En de Aarde ontwikkelt zich op dit
moment in de richting van zo’n paradijselijke wereld? Christina heeft
al vaker gezegd dat de mens op Aarde een aanbod heeft gekregen
dat uniek is in het universum, namelijk om samen met de planeet op

te stijgen naar een hogere dichtheid zonder daarvoor van lichaam te
hoeven verwisselen. Nu legt ze dit nog eens in detail uit en schetst
ze het beeld van een volledig nieuwe samenleving in een
vijfdimensionale toekomst waarin overal vrede heerst, een toekomst
die door vrijheid, waarheid en liefde wordt gedragen.

Een nieuwe samenleving van collectieve vrede
Christina begint met haar verhaal: ‘Het belangrijkste verschil met
individuen die in het verleden zijn opgestegen, is dat de planeet zelf,
dus Moeder Aarde, nu haar bewustzijn verruimt en naar een hogere
dichtheid gaat. Ten tweede worden alle mensen die nu op Aarde
leven uitgenodigd om nog in hun huidige incarnatie mee te doen aan
dit proces van trillingsverhoging, dus zonder dat ze daarvoor hun
huidige lichaam hoeven te verlaten. Het fysieke lichaam
transformeert dus mee.
Dat moet je als een enorm groot geschenk zien, een pure
liefdesdaad van onze Aarde, want de Aarde heeft de mens vergeven
dat hij de planeet heeft uitgebuit. Hierdoor heeft ze haar trilling
verhoogd en zal ze zich energetisch gezien verder ontwikkelen. Om
deze gebeurtenis te ondersteunen heeft het universum de evolutie
op Aarde in goede banen geleid. Dat speelt zich allemaal af op de
achtergrond van wat we nu als bewustzijnsverruiming in onze
samenleving zien. Tijdens dit soort overgangen worden veel wijze en
ervaren zielen op de betreffende planeet geboren. Zij hebben zulke
omwentelingen al in eerdere levens meegemaakt en komen de
overgang met hun hogere natuurlijke frequentie ondersteunen.’
Dat klinkt allemaal zeer veelbelovend en bemoedigend, en ik ben
blij en dankbaar dat ik in deze bijzondere tijd leef. Maar ik vind wat
Christina daarna zegt wat moeilijker te begrijpen.
‘Doordat de verschillende tijdlijnen van de Aarde zich steeds meer
samentrekken,’ gaat ze verder, ‘en doordat tegelijkertijd de ruimtetijd
en het hartritme van onze planeet steeds meer gesynchroniseerd
raken, is het absoluut noodzakelijk dat ieder mens zich bewust
aansluit op het trillingsveld van de Aarde. In de toekomst zal de
Aarde met steeds meer fotonen in aanraking komen. Dat komt

doordat de Aarde steeds dichter bij het galactische middelpunt komt.
Deze gebeurtenis gaat gepaard met een versnelde ontwikkeling van
het DNA. Op dit moment doorloopt de Aarde samen met andere
planeten een transformatieproces, waardoor deeltjes met een hoge
elektromagnetische frequentie op alle hemellichamen botsen.
Daarom is voor iedereen nu het moment aangebroken om zijn leven
in eigen hand te nemen.
Ook al word je niet echt vrolijk van hoe het op het eerste gezicht
met de wereld is gesteld, toch is er op de achtergrond gelukkig ook
dit bijzonder positieve toekomstperspectief aanwezig. Maar er is
bijna geen mens die precies weet welke processen er allemaal op
onze planeet plaatsvinden. Zo is er een causaal verschijnsel dat zich
recht voor onze neus afspeelt: de tijd wordt steeds korter. Op Aarde
neemt de frequentie van de tijd razendsnel toe, en de hartslag van
Moeder Aarde stijgt ook steeds verder. Je zou de tijd kunnen zien als
een persoonlijkheid die op ons van invloed is. We kunnen hem
weliswaar niet zien, maar op de een of andere manier hebben we
het altijd over hem en zijn we ons er altijd van bewust dat hij er is.
Maar de tijd zal verdwijnen, en waar de tijd ooit was, zal hij een
cirkelvormige plooi achterlaten die slechts lege ruimte bevat. Met
andere woorden, er komt een moment waarop de mensheid
terugkeert naar een soort tijdloosheid, waardoor er een grenzeloos
multidimensionaal leven kan ontstaan.
Veel mensen merken wel dat de tijd steeds korter wordt, maar zien
het grotere plaatje niet. Vooral oudere mensen die de huidige tijd
met vijftig of zestig jaar geleden kunnen vergelijken, zeggen dat de
tijd steeds sneller voorbijgaat. Dat is inderdaad zo, en niet zo’n klein
beetje ook. En omdat het hele zonnestelsel door de verkorting van
de tijd wordt beïnvloed, worden de dag en de nacht op Aarde ook
steeds korter.’
Terwijl Christina zit te praten, stel ik me voor hoe een toekomstige
samenleving eruit zou zien, wanneer de mensheid naar de vijfde
dimensie is opgestegen. Hoe zullen de dagindeling en het dagelijks
leven van mensen dan veranderen? Hoe zullen mensen in de vijfde
dichtheid met elkaar samenleven? Welke andere natuurwetten
gelden er dan? Ik heb van Christina geleerd dat er veel
beschavingen in het universum zijn die in de vijfde dimensie leven.

Dan zullen er toch ook wel overeenkomsten zijn tussen die
beschavingen en de Aarde wanneer ze eenmaal naar de vijfde
dimensie is opgestegen. Dus vraag ik Christina om me iets meer
over dit boeiende onderwerp te vertellen.
Vol enthousiasme gaat ze door: ‘Weet je, mama, zo’n
transformatie is heel normaal in het universum, ook al komt het op
een planeet bijvoorbeeld maar eens in de paar duizend jaar voor. Als
een planeet een hoger energieniveau wil bereiken, is daar een
bijpassende hoge frequentie voor nodig. In het geval van onze Aarde
gebeurt dit door het afbreken van het elektromagnetische veld en het
activeren van het nieuwe kristallijnen raster, de Christusenergie. Het
kristallijnen tijdperk is het tijdperk van dualiteit al voorbijgestreefd en
wordt steeds krachtiger. Dus als je aan mij vraagt welke
veranderingen er in de toekomst zullen plaatsvinden, zeg ik: “Niets is
onmogelijk.”
In de vijfdimensionale toekomst zullen mensen in een
eenheidsbewustzijn leven. Dat wil echter niet zeggen dat alle
mensen op dezelfde uniforme frequentie zullen trillen. Het is eerder
zo dat elke geïncarneerde ziel dan honderd procent
gesynchroniseerd is met zijn hogere zelf. Dat moet ook wel, want als
je deze bewustzijnstoestand van “ik ben” niet hebt, kun je geen
vijfdimensionale toekomst creëren.
Veel mensen voelen al dat dit proces in hen gaande is, of ze
voelen in elk geval intuïtief aan dat het aan de gang is, en daarom
verlangen ze diep vanbinnen naar het nieuwe tijdperk. Maar er zijn
maar weinig mensen die weten wat er precies aan de hand is. We
zitten midden in een enorme wereldwijde transformatie die deel
uitmaakt van een nog grotere galactische omwenteling. Dit wordt
allemaal in goede banen geleid en ondersteund door de
zelfregulerende, overal aanwezige kosmische intelligentie van de
universele liefde en levenskracht. De meeste mensen kunnen zich
op dit moment totaal niet voorstellen wat de mensheid op het punt
staat te worden.’
Er schieten allerlei beelden van sciencefictionfilms door mijn hoofd
met sombere scenario’s van kunstmatige, vervreemdende werelden
met heel veel technologie, die door superintelligente robots worden
bestuurd of waarin robots zelfs de baas over ons zijn. Gelukkig weet

ik inmiddels dat dat soort scenario’s uit de fantasie van onlichte
wezens voortkomt, en dat het er vanuit het gezichtspunt van de
lichtwezens heel anders uitziet.
Christina bevestigt nog maar eens: ‘Maak je geen zorgen, mama,
de toekomst van de mensheid zal niet somber maar heel lichtvol zijn.
Als de mensen echter verwachten dat er binnenkort ruimteschepen
zullen landen en dat ze door buitenaardse wezens zullen worden
gered, zitten ze er helemaal naast. In onze dimensie heeft de
mensheid een vrije wil, en deze vrije wil wordt door de hogere
lichtwezens volledig gerespecteerd.
Het aanbod dat de mensheid nu krijgt aangereikt, houdt niet in dat
we gewoon gered worden, maar luidt: “Jullie hebben nu de unieke
kans om je spiritueel te ontwikkelen en op eigen kracht op te stijgen.
Dat kunnen jullie doen door je eigen bewustzijnsfrequentie te
verhogen.”
Natuurlijk wordt de mensheid daarbij niet in de steek gelaten, want
ze wordt wel degelijk vanuit de kosmos ondersteund, bijvoorbeeld
doordat de planetaire frequentie van Moeder Aarde omhooggaat en
doordat hogerdimensionale wezens als mens op Aarde incarneren.
Wat ik zeg, en dit wijkt af van wat veel mensen denken en het klinkt
ze misschien wat vreemd in de oren, is dus: “Eigenlijk mogen de
mensen die nu leven zich zeer gelukkig prijzen.’”
In de loop van onze gesprekken over de vijfdimensionale toekomst
van de Aarde geeft Christina een aantal concrete details over hoe
het leven er dan zal uitzien. Hieronder vat ik haar beschrijvingen per
onderwerp samen.

Ziekte, leeftijd en voeding
Christina legt uit: ‘Wanneer de mensheid de overgang naar de vijfde
dichtheid heeft gemaakt, zal de trilling op Aarde veel hoger zijn, en
door deze hogere energie zullen er andere natuurwetten gelden dan
de natuurwetten die we nu kennen.
Het zal een paradijs worden met een onvoorstelbare schoonheid,
vol vrede, harmonie en eenheid op een hogere energetische

frequentie. Laagtrillende energieën en manipulatieve destructieve
machten zullen dan niet meer kunnen bestaan.
Als mensen zelf een bepaald energieniveau hebben bereikt, zullen
ze in staat zijn zichzelf te genezen. Sommigen kunnen dat nu al. In
een vijfdimensionale samenleving zijn er dankzij het zelfgenezende
vermogen van de mens dus nauwelijks nog ziekten, laat staan
ouderdomsklachten. Voor hoogtrillende wezens stopt het
verouderingsproces als ze tussen de 32 en 35 jaar oud zijn. Het hele
verouderingsproces is sowieso slechts een onnatuurlijk patroon in
ons, een kunstmatig programma.
En de vijfdimensionale voeding wordt vooral geleverd door licht,
maar er zullen ook nog enkele plantaardige voedingsmiddelen
worden gegeten. Het mooie daarvan is dat de huidige vergiftiging en
uitbuiting van de planeet door de voedingsindustrie helemaal
verdwijnen.’
In dit verband kunnen we terugdenken aan een citaat uit hoofdstuk
23 van deel 1. Christina zei daar: ‘Stel je voor, dan heb je geen
keuken meer nodig, en ook geen pannen, servies, bestek, koelkast
of diepvriezer in de kelder. De afvalbergen worden veel kleiner en
ook een groot deel van het verkeer is overbodig omdat er geen
voedseltransport meer nodig is. Bovendien verdwijnt dan het
gigantische energieverbruik dat hiermee gepaard gaat.’

Planten en tuinen
Christina legt uit: ‘Overal op de wereld zal het klimaat mediterraan of
tropisch zijn, waarbij het ’s nachts een beetje zal afkoelen. Daardoor
kunnen alle planten overal groeien.
In samenwerking met de mens zullen de planten weer zelf
bepalen hoe snel ze zullen groeien en zich zullen voortplanten.
Bessen, steenvruchten en groenten zullen bijvoorbeeld het hele jaar
door vruchten dragen. De tuinen zullen zelfvoorzienend worden en
zodanig door de mens worden aangelegd dat ze in harmonie zijn
met het goddelijke plan en de geest van de betreffende plant.
Dit betekent dat er naast de lichtvoeding ook het hele jaar door
vruchten en groenten als voedsel voor de mens beschikbaar zijn. Er

zullen ook een soort zaadopslagplaatsen zijn,
plantensoorten weer kunnen worden gekweekt.’

zodat

oude

Maatschappelijke orde, samenlevingsvormen en
de Raad van Wijzen
Christina legt uit: ‘In een vijfdimensionale samenleving zijn er geen
besturende “systemen” zoals we die nu kennen, en er is ook geen
monetair systeem zoals we dat hier in de derde dichtheid als
machtsmiddel gebruiken en om anderen te onderdrukken en uit te
buiten. Er is wel een soort hiërarchie, dat wil zeggen, een bepaalde
sociale orde, maar niet zoals de meeste mensen zich dat nu zouden
voorstellen. Je zou deze sociale orde kunnen vergelijken met een
bijenkorf waarin elke bij precies weet wat hij moet doen en waarin
alles perfect georganiseerd is. Zo zal ieder mens een bezigheid
hebben, dus een levenstaak en roeping, en ook voldoende ruimte
om deze taak binnen het grotere geheel ten behoeve van het
algemeen welzijn te vervullen. Iedere persoon kent zijn persoonlijke
roeping en zal zijn werk en alles wat hij doet vanuit het hart doen.
De mensen zullen ten behoeve van een gemeenschappelijk “wij”
samenwerken, waardoor ze enorm veel innerlijke vervulling en
vreugde zullen ervaren. Ze zullen in gemeenschappen samenleven,
en deze gemeenschappen zullen lichtcentra bouwen. Alle mensen
zullen elkaar als gelijke zien en elkaar waarderen, zonder dat
iemand een gevoel van ontevredenheid ervaart. Er zullen leiders zijn
die vanuit hun hart echt om het welzijn van het volk geven. Kinderen
zullen door de hele gemeenschap worden verzorgd, en er zullen
regelmatig bijeenkomsten worden gehouden om werkzaamheden en
projecten
voor
te
bereiden.
Grootschalige
projecten,
onderzoeksplannen en besluiten zullen aan de Raad van Wijzen
worden voorgelegd, en voor de uitvoering ervan zullen alle leden van
de Raad hun toestemming moeten geven.
Omdat tijd niet meer zal bestaan, zullen de mensen nooit meer
onder tijddruk komen te staan en is er dus ook geen stress. De
mensen leven in harmonie met het dag- en nachtritme van de
natuur. En ook in de vijfde dimensie is het levensdoel van ieder

afzonderlijk mens om zich stap voor stap te ontwikkelen in de
richting van het licht.’
‘Christina, je noemde net de Raad van Wijzen,’ zeg ik. ‘Kun je me
uitleggen wat dat precies is?’
Ze antwoordt: ‘De aardse Raad van Wijzen bestaat meestal uit
twaalf personen, van wie er één verantwoordelijk is voor de structuur
en uitvoering. Dit zijn mensen die volledig vanuit het
Christusbewustzijn leven en in contact staan met opgestegen
meesters, aartsengelen en engelen die met de Aarde verbonden
zijn. De fysieke leeftijd van het lichaam is niet meer van belang, dus
kan een kind ook in de Raad van Wijzen zitten als het een
ongewoon hoge bewustzijnsfrequentie heeft. De leden van de Raad
kunnen bijvoorbeeld energievelden opbouwen, zodat hogere wezens
naar de dichtheid van de Aarde kunnen afdalen. Indien nodig
kunnen ze ook naar andere sferen en dimensies reizen. De aardse
Raad van Wijzen bespreekt alle belangrijke beslissingen die de
mensen op Aarde moeten nemen met de kosmische Raad van
Wijzen.’

Technologie, taal en energievoorziening
Over de vijfdimensionale technologie zegt Christina het volgende:
‘Het toekomstige vijfdimensionale lichaam van de mens zal niet
meer zo dicht zijn als zijn huidige driedimensionale lichaam. Het zal
een energetisch lichaam zijn, en mensen zullen fijnstoffelijke kanalen
gebruiken om met elkaar te communiceren, zich te voeden en zich
voort te bewegen. Iedereen zal toegang hebben tot deze energie,
ongeacht leeftijd, intelligentie, huidskleur of wat dan ook.
Technologie en elektronische apparaten zoals we die nu kennen,
zullen
grotendeels
overbodig
zijn,
waarbij
tijdens
de
overgangsperiode af en toe nog wel 3D-printers kunnen worden
gebruikt voor alledaagse dingen zoals kleding. Bepaalde stenen en
mineralen zullen als opslagmedium worden gebruikt, om informatie
in op te slaan. Dat kan trouwens nu al met behulp van
kristaltechnologie.

Kunstmatige voertuigen zullen niet meer nodig zijn, omdat de
mens de natuurlijke vaardigheid van het teleporteren zal hebben
geactiveerd. Dat betekent dat mensen zichzelf met behulp van hun
gedachtekracht van A naar B kunnen “beamen”. Tijdens de
overgangsperiode kunnen nog wel wat kleinere vliegende voertuigen
worden gebruikt. Die vliegen op ruimte- energie en maken gebruik
van antigravitatie.
Wanneer mensen in een vijfdimensionale samenleving een
gebouw willen bouwen, wordt eerst de natuurlijke omgeving heel
goed onderzocht, zodat het gebouw later ook in harmonie is met zijn
omgeving. De grondstoffen die ervoor worden gebruikt, moeten altijd
in de buurt van de bouwplaats te vinden zijn. Door het aangename
klimaat is er in de gebouwen geen verwarming nodig. Na verloop
van tijd kunnen gebouwen ook gemaakt worden van geluiden,
kleuren, getallen en heilige geometrie. Gebouwen die van geluid zijn
gemaakt, zijn bijvoorbeeld minder dicht en kunnen zelfs hun
structuur en uiterlijk veranderen.’
‘Hoe zullen mensen met elkaar communiceren?’ vraag ik. ‘Welke
taal zullen ze in de vijfde dimensie spreken? En zullen ze deze taal
ook opschrijven?’
Christina antwoordt: ‘Er zal een taal zijn die iedereen begrijpt. Dat
is de taal van het licht. Deze taal kent geen verleden, geen toekomst
en geen dualiteit, maar komt uit het hart en wordt door alle levende
wezens begrepen. Alle mensen kunnen deze taal ook schrijven.
Maar er zullen geen computers en mobiele telefoons meer nodig
zijn, omdat we dan via onze gedachten met elkaar kunnen
communiceren.’
En over de energievoorziening van de toekomst vertelt ze: ‘In de
samenleving van de toekomst zullen er nauwelijks nog grondstoffen
uit de Aarde nodig zijn. De straten worden weer met bomen beplant,
omdat de mensen zich ofwel via gedachtekracht ofwel in
ruimteschepen zullen voortbewegen. Kristallen produceren het licht.
Hiervoor worden bepaalde diamanten en kristallen en de dertien
kristallen schedels op Aarde geplaatst, zodat ze het kristallijnen
raster in stand kunnen houden. Ze werken voor alle levende wezens
en ook voor de Aarde zelf in het licht. En al deze kristallen en

diamanten zijn voortdurend “in gesprek” met het hartkristal van de
planeet Aarde.’
Ik ben gefascineerd door de details die Christina vertelt over de
vijfdimensionale toekomst en vraag me allang niet meer af hoe het
toch kan dat ze dit allemaal zo precies weet.
Ze zegt hier nog iets over wat ik heel bijzonder vind: ‘Weet je,
mama, de toekomstige vijfdimensionale mensheid zal de Aarde
beschermen. Op dit moment zijn de dolfijnen en walvissen de
bewakers van de Aarde, en dankzij hun trilling is de Aarde nog
steeds met de dierenwereld, plantenwereld en de mensheid
verbonden. Daarom lachen dolfijnen altijd.’

Dieren
Christina vervolgt: Alle uitgestorven dieren zullen er op de
vijfdimensionale Aarde weer zijn. Maar maak je geen zorgen, mama,
want deze dieren zullen geen vlees meer eten en zullen ons dus ook
niet willen aanvallen of opeten. De mens leeft dan weer in een
prachtige natuurlijke omgeving, en alle dieren zullen in de vrije
natuur leven. Er zullen geen hekken of kooien zijn, en ook geen
dierentuinen, slachthuizen of slagerijen. Er zullen wel bepaalde
gebieden zijn waar alleen dieren leven en gebieden waar alleen
mensen wonen. Er zullen ook gebieden zijn waar mens en dier
liefdevol samenleven, omdat ze met elkaar kunnen communiceren.
En de populatie wordt perfect door de natuur gereguleerd.’
Christina moet hartelijk lachen, omdat ik een beetje sceptisch mijn
voorhoofd frons. Ik moet aan de dinosauriërs denken en weet
eigenlijk niet zo zeker of ik het wel zo prettig zou vinden om met
deze reusachtige dieren samen te leven. Maar Christina zegt dat ik
me vergis en wijst me op iets wat ze jaren geleden als klein meisje al
aangaf. Zij heeft de dinosauriërs nooit als uitgestorven dieren uit
vroegere tijden gezien. Ze heeft ze altijd als ‘intelligent leven’
beschreven, als een intelligente buitenaardse beschaving die
destijds voor een bepaalde tijd op Aarde verbleef, vergelijkbaar met
de dolfijnen die nu op Aarde leven. Ze legt uit: ‘De dino’s waren een

duistere koloniale macht en slechts een deel ervan werd destijds
door een natuurramp weggevaagd.’
Ik kan Christina altijd alles over het verleden, het heden en de
toekomst van de mensheid vragen en krijg dan altijd een duidelijk en
aannemelijk antwoord, hoewel haar antwoorden soms wel een flinke
uitdaging zijn voor mijn huidige begrip van de werkelijkheid. Maar
Christina toont geen enkele twijfel als ze over deze onderwerpen
praat en lijkt er heel zeker van te zijn dat haar informatie klopt.
Dus vraag ik rustig verder, zodat ik meer over onze
vijfdimensionale toekomst te weten kom.

Een levensschool
Op mijn vraag hoe de scholen er in de vijfde dimensie uit zullen zien,
antwoordt Christina: ‘Zoals ik al eerder heb gezegd, zal ieder mens
zich met zijn eigen interesses en talenten bezighouden en ze in
dienst stellen van het grotere geheel. Daardoor zullen mensen niet
alleen maar werken om te overleven, zoals we dat in ons huidige
systeem doen. Ieder mens leert wat hij wil leren en bepaalt zelf waar
hij dat wil doen. Dat was trouwens in de oude hoogontwikkelde
beschavingen ook al zo, toen de hogepriesters alle
wetenschapsgebieden onderwezen en iedereen die zich ervoor
interesseerde van hen mocht leren.
De peuterklas van de toekomst zal op een avonturenspeeltuin
lijken, en de kinderen in die klas zullen voornamelijk buiten in de vrije
natuur zijn. Er zullen ook ruimtes zijn die harmonieus in de natuur
ingebed zijn. Die lijken een beetje op de zogenaamde Hobbithuisjes
die we kennen.
De kinderen krijgen vooral les in kosmologie, astronomie,
geschiedenis van de Aarde, geneeskunst en ware spiritualiteit.
De school van de toekomst zal zijn gebaseerd op het idee van
levenslang leren. Het hele leven zal worden gezien als één groot
onderzoeks- en belevingscentrum, en iedereen zal hier volgens zijn
eigen wensen aan mee kunnen doen. De schoolgebouwen zullen
volgens de principes van de heilige geometrie en de natuurlijke
economie in harmonie met de natuur worden gebouwd. In het

midden van een school of universiteit bevindt zich een
ontmoetingscentrum met een soort café, een theetuin en een
restaurant, maar er zijn ook andere gemeenschappelijke ruimtes
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De mensen mogen zelf
bepalen of ze daar iets willen eten of drinken.
Rondom dit hoofdgebouw staan onderwijsgebouwen die allemaal
hun eigen functie hebben, bijvoorbeeld een centrum voor onderzoek
en holistische, hogerdimensionale technologie, een centrum voor
muziek, zang, dans, theater, dichtkunst, kunst en algemene
creativiteit, en een centrum voor oude en nieuwe ambachten. Ook
belangrijk is het centrum voor innerlijke groei, met baden en
faciliteiten voor sport, wellness, meditatie en lichaamsbeweging in de
natuur. Voor de verdere spirituele ontwikkeling van de mens worden
er
colleges
gegeven
over
universele
levensenergie,
bewustzijnsgroei, medische kennis, rauwe voeding en lichtvoeding.
In zulke scholen worden ook vakken gegeven die we nu al kennen,
zoals wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, astronomie,
aardwetenschappen, kennis van de hemellichamen en antropologie.
De leerlingen en studenten zullen vooral op een intuïtieve manier
leren, en dit zal goed aansluiten op wat ze al weten.
Er zijn geen schoolklassen zoals we die nu kennen, maar groepen
met mensen van verschillende leeftijden die in hetzelfde onderwerp
zijn geïnteresseerd. Deze groepen worden door een expert en een
groepsleider begeleid. Afhankelijk van hun bewustzijnsniveau
kunnen deze experts zowel kinderen als volwassenen zijn. Hetzelfde
geldt voor de leerlingen en studenten.’
Ik denk even na over Christina’s beschrijving. Wat is zo’n
levensschool toch geweldig! Stel je toch eens voor, lieve lezer, dat
de kunstmatige dwang om geld te verdienen wegvalt en dat je niet
meer puur hoeft te werken omdat er brood op de plank moet komen,
om te kunnen overleven. Wat zou je dan doen?
Als je niet meer afhankelijk zou zijn van dingen buiten je, als er
geen tijddruk meer zou zijn en je je niet meer hoefde te bewijzen, als
je gewoon kon doen wat je diep in je hart het liefst wilt, wat zou je
dan doen? Ik denk dat de meeste mensen dan zouden doen wat
vanuit hun diepste innerlijk in hen opkomt. Ze zouden van hun hobby
hun beroep maken, of beter gezegd, van hun hartenwens hun

roeping. Dat past precies bij het goddelijke scheppingsplan, want
volgens dit plan hebben we allemaal het recht om als goddelijke
schepsels onszelf te zijn en ons vanuit onze eigen verlangens, onze
individuele creativiteit en ons vermogen om lief te hebben uit te
drukken en met elkaar om te gaan. Al het andere is onnatuurlijk,
niet-goddelijk en daarom niet vol te houden.
Voor veel bewuste mensen is dit al een realiteit, of ze zijn heel
bewust bezig met het creëren ervan. Ze ervaren bijna geen druk of
angst en volgen hun natuurlijke passie in de vorm van een activiteit
die ze als hun roeping zien, bijvoorbeeld op artistiek gebied, in de
begeleiding van kinderen, in de omgang met dieren en de natuur, of
in de vorm van allerlei alternatieve projecten die vrijwel geheel buiten
het systeem en zijn structuren worden uitgevoerd. Zulke mensen
werken nu al constructief aan de opbouw van de samenleving van
de toekomst.

Relaties, zwangerschap en geboorte
Andere onderwerpen waarin ik geïnteresseerd ben, zijn relaties,
voortplanting en familie.
Op mijn vragen hierover antwoordt Christina: ‘Er zullen nog steeds
relaties zijn, waarbij elk paar als het ware een kosmisch-aardse
eenheid vormt die in harmonie is met het goddelijke plan. Beide
partners zijn zich ervan bewust dat ze elkaar kunnen ondersteunen
bij het vervullen van hun zielsplan. Hun verbinding is een soort
mystieke huwelijksband, een vereniging van twee zielen, die niets te
maken heeft met de huwelijksgeloften, -rituelen en -contracten die
we nu kennen.
In een mystiek huwelijk versmelten de zielen op alle niveaus met
elkaar en zullen de mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans
zijn.
Voor de voortplanting wordt de eicel van de vrouw door kosmisch
licht bevrucht. Dat noem je “heilige ontvangenis”, zoals dat ook bij de
Heilige Maria gebeurde. De komst van Jezus werd van tevoren aan
haar aangekondigd en ze heeft “ja” gezegd op de vraag of ze de rol
van zijn moeder op zich wilde nemen. De toekomstige ouders en de

ziel die naar de Aarde wil komen, nemen dus voorafgaand aan de
zwangerschap contact met elkaar op. En ook tijdens de
zwangerschap praten moeder en kind met elkaar. Voor de geboorte
zullen er net als nu geboortecentra zijn met bijvoorbeeld hangmatten
of waterbaden. De geboorte zelf zal nog steeds hetzelfde gaan als
nu, maar dan zonder pijn, want we voelen dan geen pijn meer zoals
we dat nu doen.’

Tijd om terug te transformeren
Ten slotte vertelt Christina weer over de betekenis van de huidige
tijd, waarin het er in de eerste plaats om gaat dat de mensheid, die
lange tijd in de derde dichtheid heeft geleefd, zich weer terug naar
de vijfde dichtheid transformeert.
Ze begint met de volgende woorden: ‘Weet je, mama, in vroegere
tijden waren er naast de oude Egyptenaren, de Maya’s en de
Aziatische en Afrikaanse culturen ook nog andere hoogontwikkelde
beschavingen waarvan wetenschappers nog steeds niet weten dat
ze hebben bestaan. Deze vroegere beschavingen hadden zo’n hoge
trilling dat ze geen driedimensionale technologie nodig hadden en
ons op alle wetenschapsgebieden overtroffen, bijvoorbeeld op het
gebied van de architectuur. Meestal waren dat koloniën van
buitenaardse volkeren die vanuit andere dimensies naar de Aarde
waren gekomen. Dat is de reden waarom er volgens sommige
mythologieën in vroegere tijden “góden” uit de hemel neerdaalden
en de mensen bezochten.
Daar moet echter wel bij worden gezegd dat deze buitenaardse
volkeren ons niet allemaal gunstig gezind waren en ook niet alleen
maar lief en aardig waren. Ze kwamen uit verschillende gebieden
van het universum en hadden verschillende drijfveren en
bedoelingen. Meestal bestond zo’n kolonie uit een mengeling van
aardse mensen en deze buitenaardse wezens, die als góden, farao’s
of hogepriesters werden aanbeden. In de tijd van Atlantis waren dat
bijvoorbeeld Pleiadiërs en Sirianen, en in het oude Egypte waren het
Pleiadiërs en Hathors, met hun lange achterhoofden. De stenen

beelden op Paaseiland met hun grote hoekige neuzen en grote ogen
waren duidelijk beeltenissen van zulke “góden”.
Tot aan het tijdperk van Atlantis bevond de hele Aarde zich in de
vijfde dichtheid, in het gouden tijdperk. Toen Atlantis ten onder ging,
viel de Aarde terug naar de derde dichtheid, en nu moet de
mensheid weer vanuit deze derde dichtheid opstijgen naar de
oorspronkelijke vijfde dimensie. Je mag echter niet vergeten dat er
nog steeds zeer sterke negatieve energieën op deze planeet zijn die
alles in het werk stellen om hun wereldheerschappij te behouden en
het opstijgen van de Aarde zo lang mogelijk uit te stellen.’

Het ‘experiment van vergetelheid’
In de volgende maanden en jaren snijdt Christina dit belangrijke
thema van de terugval en de hernieuwde opstijging van de Aarde
telkens weer aan. Ze onthult telkens weer nieuwe details over hoe
het kon gebeuren dat de mensheid op Aarde zich duizenden jaren in
de derde dichtheid bevond en nu vlak voor de transformatie staat die
haar weer naar de vijfde dichtheid brengt. Zo krijg ik in de loop van
de tijd steeds meer stukjes te horen van het grote plaatje. Je kunt
het hele verhaal als volgt samenvatten.
Het uitgangspunt van deze hele geschiedenis is een plan van de
Schepper. De Schepper wilde de mensheid aan de ene kant laten
ervaren hoe het voelt wanneer je als volledig bewust wezen afdaalt
naar “het vergeten” en het afgescheiden zijn, om vervolgens vanuit
dit vergeten weer op te stijgen naar een volledig eenheidsbewustzijn.
Aan de andere kant wilde de Schepper de mensheid de bijzondere
kans aanreiken om onbaatzuchtige liefde te leren. Vervolgens heeft
hij alles geregeld wat voor de uitvoering van zijn plan nodig was.
De eerste stap van dit plan was dat hogerdimensionale wezens
van het onlicht de mensheid via manipulatieve inmenging naar de
derde dichtheid lieten terugvallen en hier op Aarde een ‘sluier van
vergetelheid’ hebben gecreëerd. Duistere wezens genieten ervan en
voelen zich beter wanneer ze andere wezens manipuleren,
onderdrukken en uitbuiten. Daarom zoeken ze altijd naar
mogelijkheden om deze neigingen in de praktijk te brengen. Die

mentaliteit is kenmerkend voor allerlei soorten destructieve wezens,
ongeacht in welke kosmische sfeer ze leven of hoeveel macht en
invloed ze hebben. De Schepper maakte van deze neiging van de
duistere wezens gebruik door hen als instrument in te zetten voor
zijn hogere plan en stond toe dat onlichte machten meer dan
elfduizend jaar geleden bezit namen van de Aarde en de mensheid
onderwierpen.
Natuurlijk waren en zijn de duistere wezens zich er niet van
bewust dat ze nooit buiten de goddelijke orde kunnen bestaan en
opereren, en dat ze niets kunnen doen wat niet door de Schepper
wordt toegestaan en toegelaten. In tegenstelling tot de wezens van
het licht weten ze niet dat alles in het hele universum uiteindelijk
slechts één groot, zich ontvouwend spel van God is, waarin elke ziel
oneindig veel rollen kan kiezen die God voor dit spel beschikbaar
stelt.
De tweede stap in het plan van de Schepper was van begin af aan
al dat de mensheid na een bepaalde periode van afgescheidenheid
de donkere sluier van vergetelheid zou oplichten en triomfantelijk
weer zou opstijgen naar het eenheidsbewustzijn. De kosmische
lichtwezens, die Gods plan kenden, grepen daarom in eerste
instantie niet in, maar volgden zeer aandachtig wat er ging
gebeuren. Vanuit hun oogpunt is dit een grootschalig ‘experiment
van vergetelheid’ zoals het nog nooit eerder in het universum heeft
plaatsgevonden. Nog nooit eerder is een beschaving zo lang
vergeten wat haar kosmische oorsprong is. Onderdeel van het
goddelijke spel is ook dat de meeste mensen door de sluwe
manipulaties van de duistere machten in de loop der tijd inderdaad
vergeten dat het slechts een spel is. Daardoor hebben ze zich
volledig met de derde dimensie geïdentificeerd.
Nu dit punt is bereikt, heeft het experiment van vergetelheid na
duizenden jaren zijn hoogtepunt bereikt. Daarom leven we nu in een
zeer spannende tijd, niet alleen voor de mensheid op
Aarde, maar ook voor alle lichtwezens in het universum. Het
bijzondere hieraan is dat de mens voor het eerst de mogelijkheid
krijgt om te ervaren hoe het is om naar een hogere dimensie op te
stijgen zonder dat hij daarvoor van lichaam hoeft te veranderen. Dat
is nog nooit eerder gebeurd.

Nu het einde van het vergeten nadert, kunnen lichtwezens actief
ingrijpen om het plan van de Schepper te ondersteunen en tot een
goed einde te brengen. Deze tussenkomst en ondersteuning vinden
op vele niveaus plaats. Veel lichtvolle wezens uit allerlei gebieden
van het universum incarneren nu bijvoorbeeld als mens om ter
plekke hun steentje bij te dragen. Zij hebben als taak het
transformatieproces naar de vijfde dimensie in gang te zetten en te
begeleiden.
Als Christina deze samenhangen uitlegt, vindt ze twee dingen heel
belangrijk. Ten eerste dat alle betrokkenen vrijwillig met dit
experiment hebben ingestemd, en ten tweede dat ieder mens vrij is
om al dan niet deel te nemen aan de komende collectieve
bewustzijnstransformatie. Van begin af aan is geen enkele ziel
gedwongen om aan het experiment van vergetelheid mee te doen,
en alle zielen die in de afgelopen duizenden jaren als mens op
Aarde hebben geleefd, hebben daar vrijwillig voor gekozen. Ze
wisten dus ook dat ze zouden vergeten dat ze met het experiment
hebben ingestemd. Tijdens de transformatie van de mensheid naar
de vijfde dimensie geldt ook weer dat de vrije wil van ieder individu
onvoorwaardelijk wordt gerespecteerd. Ieder mens krijgt nu de
mogelijkheid aangereikt om zijn eigen bewustzijnsfrequentie met de
steun van Moeder Aarde en de hoogontwikkelde lichtwezens te
verhogen en zich weer te verbinden met de eenheidswerkelijkheid.
Maar geen enkele ziel wordt gedwongen om aan dit proces deel te
nemen. Elke ziel beslist zelf over zijn verdere lot.

Twee grote vragen: wanneer en hoe?
Elke keer als Christina deze onderwerpen ter sprake brengt, komen
er onvermijdelijk twee grote vragen bij haar toehoorders op.
Ten eerste de vraag wanneer dit allemaal gaat gebeuren.
Wanneer zal de Aarde zichtbaar veranderen en naar de vijfde
dimensie opstijgen? Wanneer begint de vijfdimensionale toekomst
van de mens, het nieuwe gouden tijdperk?
En de tweede vraag: hoe verloopt dat opstijgen of die ascensie
precies? Krijgen we te maken met natuurrampen en vernietigingen,

zoals sommige profeten voorspellen? Want ook Christina zegt soms
dat de polariteit van de Aarde tijdens het opstijgen van de planeet
zal omdraaien, of dat de aardas mogelijk weer wordt teruggebracht
naar de oorspronkelijke o°-positie.
Christina geeft altijd hetzelfde antwoord op deze vragen, namelijk
dat beide afhankelijk zijn van de collectieve vrije wil en van het
handelen van de mensheid.
Wat betreft de ‘wanneer’-vraag wijst ze erop dat de
kwantumsprong plaatsvindt wanneer de meeste mensen er bewust
voor kiezen om naar de vijfde dimensie op te stijgen, of
nauwkeuriger gezegd, wanneer de bewustzijnsfrequentie wordt
bereikt die voor de ascensie noodzakelijk is.
Ze legt uit: ‘In theorie kan het binnen een seconde gebeuren.
Want het is niet zo dat iedereen de transformatie moet doorlopen om
de weegschaal te laten kantelen. Het is eerder zo dat op een
gegeven moment de laatste druppel ervoor zorgt dat de hele
weegschaal kantelt. Ieder mens kan deze laatste druppel zijn, ieder
mens kan degene zijn die door zijn frequentieverhoging alles in gang
zet. Niemand weet wie deze laatste druppel zal zijn en wanneer die
valt, dus is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.’
Ook al willen mensen graag weten in welk jaar de weegschaal
kantelt, toch laat Christina zich niet verleiden tot prognoses. Haar
reden daarvoor is verbazingwekkend logisch: als je met een profetie
een bepaald punt in de tijd manifesteert, beroof je de mensheid van
de mogelijkheid dat het ook eerder zou kunnen gebeuren,
bijvoorbeeld nu.
En wat betreft de ‘hoe’-vraag legt ze uit dat dit nog niet tot in detail
is bepaald. Natuurlijk kun je altijd op basis van de huidige stand van
zaken tot bepaalde conclusies komen, maar aangezien alles
voortdurend verandert, kun je daar niet echt op vertrouwen. Eén ding
is echter zeker: dat de Aarde haar natuurlijke oppervlak weer
vrijmaakt, zodat er voor alle wezens genoeg leefruimte zal zijn en er
overal op Aarde een paradijselijk klimaat zal heersen. Maar hoe dit
allemaal zal gaan, via welke tussenstappen en wat er allemaal
precies gaat veranderen, staat nog niet vast. Dat hangt zeer sterk af
van de vrije wil en het handelen van de mens, want daarop zal de
Aarde reageren.

Het is ook belangrijk te weten dat de Galactische Federatie van
het Licht aan de kant van Moeder Aarde en de mensheid staat.
Zonder de liefdevolle inmenging van deze federatie had de
mensheid zichzelf onder invloed van de duistere machten allang
vernietigd.
Tot besluit zegt Christina: ‘Het onlicht heeft nu voor het laatst zijn
klauwen uitgestoken en zijn laatste troef op deze planeet
uitgespeeld. Binnenkort zal het in het licht uiteenvallen.’
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Voorgevoelens en het normale
alledaagse leven
Zomer/herfst 2016. We zitten in een periode waarin ik weliswaar nog
steeds opschrijf wat er allemaal rondom Christina gebeurt, maar
waarin ons geplande boekproject even stilligt. Hierover heb ik in
hoofdstuk 40 van deel 1 al uitgebreid verteld. Sinds ik begin juli 2016
tijdens de eerste fase van het boekproject de samenwerking met
uitgeverij Govinda [de uitgever van de oorspronkelijke Duitstalige
editie van dit boek] stopzette, is er de hele zomer niets meer met het
manuscript gebeurd. Tegelijkertijd ervaar ik echter een
verbazingwekkende en aangename innerlijke rust en sereniteit, die
me op een zachte manier duidelijk proberen te maken dat ik nog het
een en ander te leren heb voordat het juiste moment daar is om een
boek te publiceren. Tijdens deze zomermaanden staan er voor mij
dus weer een aantal leerprocessen op het programma, die ik een
voor een doorloop. Op persoonlijk niveau is deze periode voor mij
net zo heftig als wat er op grotere schaal in de wereld gebeurt.
Christina is inmiddels alweer vijftien, zit in haar laatste
(leerplichtige) schooljaar en ontwikkelt zich zowel innerlijk als uiterlijk
voortdurend verder. Haar frequentie blijft stijgen, er komen nieuwe
talenten aan het licht en ze ontvangt steeds weer nieuwe beelden en
boodschappen. Ze kijkt een beetje bezorgd vooruit naar de herfst
van 2016, want ze weet dat er dan zowel op Aarde als daarbuiten
belangrijke beslissingen moeten worden genomen.
Op een dag staat ze laat op de avond nog even op, nadat ze
vroeg in de avond al voorgevoelens had over wat er in de herfst in
de wereld gaat gebeuren. Er is iets merkwaardigs aan deze avond.
Om een uur of tien komt ze de woonkamer binnen en geeft ze de
boodschap die ze zojuist heeft ontvangen aan mij door. Met een
rustige en bescheiden stem zegt ze: ‘Mama, ik heb daarnet de

vertaling van een uitspraak van Nostradamus ontvangen.’ Zowel
door haar stem en doordat ze op dit tijdstip weer naar beneden is
gekomen, weet ik dat deze gebeurtenis belangrijk en van grote
betekenis is. De naam Nostradamus zegt me op dat moment
trouwens nog niet zoveel.
Op een eigenaardige toon citeert Christina: ‘Wanneer het Oosten
brandt, zal de stem van een meisje over Europa weerklinken.’ Ik
begrijp meteen dat met dit meisje Christina wordt bedoeld. Ze legt
kort uit wie Nostradamus was en dat zijn profetieën, die in de
zestiende eeuw in het Frans zijn geschreven, tot de beroemdste en
belangrijkste uit de westerse geschiedenis behoren. Hoewel ze in
een beknopte, moeilijk te ontcijferen taal zijn geschreven, die veel
ruimte laat voor interpretatie, zijn de meeste onderzoekers het
erover eens dat het grootste deel van zijn raadselachtige profetieën
is uitgekomen. Over de tekst die Christina citeert, legt ze uit dat het
‘brandende Oosten’ waarschijnlijk verwijst naar de conflicten of
oorlogen in het Midden-Oosten.
Het is me natuurlijk opgevallen dat Christina zich de hele zomer al
intensief bezighoudt met wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ze
zegt dat wat we via het nieuws te horen krijgen slechts een klein
deel is van wat er op dit moment daadwerkelijk gebeurt. Vooral op
de hogerdimensionale niveaus zijn er de laatste tijd blijkbaar heftige
dingen gebeurd, waardoor het er een tijdje helemaal niet zo goed
heeft uitgezien voor de mensheid. Ze zegt dat ze zich soms afvraagt
hoe ik het toch voor elkaar krijg om elke avond gewoon rustig naar
bed te gaan en de hele nacht vredig door te slapen terwijl er zoveel
aan de hand is.
Dan vraagt ze me: ‘Mama, weet jij eigenlijk wel hoe hard het licht
daarbuiten zijn best doet om het gevaar van de vierde dimensie op
afstand te houden, zodat de mensen in de derde dimensie zichzelf
niet vernietigen? Wat hier op Aarde gebeurt, is vergeleken met de
veelomvattende gebeurtenissen buiten de driedimensionale aardse
sfeer slechts een detail.’
Terwijl ik met spanning naar haar luister, besef ik wederom hoe
groot de wereld is die mijn dochter kan waarnemen. Blijkbaar is ze
elke dag, en vooral elke nacht, getuige van enorme
hogerdimensionale confrontaties tussen het onlicht en het licht,

waarbij behalve het lot van de mensheid nog veel meer op het spel
staat. En dat gebeurt allemaal terwijl ik, net als de meeste andere
mensen, nietsvermoedend lig te slapen.
In ons dagelijks leven komt het regelmatig voor dat Christina
kleine briefjes achterlaat op de plek in onze keuken waar alle
gezinsleden hun afspraken en mededelingen opschrijven. Maar op
haar briefjes staan zelden afspraak- tijden, want Christina vergeet
bijna nooit iets, hoewel ze geen horloge en mobieltje heeft - ze laat
zich altijd gewoon door de stroom van het leven meedragen. Dus als
er dan toch een briefje van haar ligt, gaat het meestal om iets wat
belangrijker is dan de dagelijkse dingen in ons leven. Een poosje
geleden stond bijvoorbeeld op een van de briefjes: ‘Nog twee
stappen naar de hemel.’ En op een ander briefje: ‘We naderen de
eindstreep.’
Ook binnen in mij gebeurt er van alles, maar dat gaat bijna
ongemerkt. In tegenstelling tot Christina, die aan ongeveer vier uur
slaap per nacht genoeg heeft en door alle hogerdimensionale
gebeurtenissen vaak zeer heftige nachten meemaakt, slaap ik
meestal rustig en diep. Meestal kan ik me mijn dromen ’s ochtends
nauwelijks herinneren. Op een ochtend is er echter een droom die ik
me opvallend goed kan herinneren, en ik beschrijf hem aan
Christina: ‘In mijn droom was het flink bewolkt en heel donker. Het
leek wel of de hemel op het punt stond om neer te storten en de
Aarde te verpletteren. Maar hoe dichter het wolkendek bij de Aarde
kwam, hoe meer het opklaarde. De wolken werden wit en licht, en
uiteindelijk verdwenen ze helemaal en veranderden in duizend witte
engelenvleugels die als veertjes zacht op de Aarde neervielen.
Achter de veertjes was de helderblauwe hemel zichtbaar.’
Christina is blij met deze droom en zegt er het volgende over: ‘Het
is toch mooi, mama, dat er zoveel engelen hier op Aarde zijn. Weet
je, als je daarboven weggaat, is het altijd een kwestie van gewoon
springen en op weg naar beneden vleugels laten groeien.’
Als Christina zo praat, is het altijd net alsof er via haar een engel
uit een hoge dimensie bij ons is gekomen. Veel dingen aan haar zijn
nog steeds een raadsel voor me, maar ik heb al lang in de gaten dat
ze naast ons dagelijks leven op Aarde ook voortdurend in totaal
andere sferen vertoeft waartoe ik geen bewuste toegang heb. Ze

communiceert op een volkomen vanzelfsprekende manier met haar
geestelijke begeleiders.
De Heilige Maria maakt daar nog steeds deel van uit en zorgt voor
een diepe innerlijke rust. En ook Elena is voortdurend aanwezig,
hoewel ze bijna nooit iets zegt. Tot nu toe is er maar één situatie
geweest waarin ze mij via Christina een concrete opdracht gaf. Dat
was toen een collega van mij een poosje geleden op bezoek kwam
en een vriend meenam die ik niet kende. Deze vriend is erg
geïnteresseerd in spiritualiteit, en toen hij bij ons op bezoek kwam,
meldde Elena zich en gaf me via Christina een persoonlijke
opdracht. Zo begon voor mij een heftig leerproces waarbij mijn
intuïtieve intelligentie en besluitvaardigheid enorm op de proef
werden gesteld. Gelukkig besefte ik een paar maanden later al wat
dit voorval te betekenen had.
Afgezien van dit soort merkwaardige gebeurtenissen verloopt ons
gezinsleven heel normaal en vreedzaam. Christina onderhoudt haar
contacten en kijkt er nu al naar uit dat ze over minder dan een jaar
eindelijk niet meer naar school hoeft, zodat ze haar tijd aan dingen
kan besteden die voor haar echt belangrijk zijn. Mario, die binnenkort
dertien wordt, zag deze zomer een langgekoesterde wens in
vervulling gaan. Hij kreeg twee geiten cadeau, wat ik in eerste
instantie aarzelend toeliet. Aangezien hij naar de middelbare school
gaat en jongeren dan meestal wat minder tijd hebben voor hobby’s,
zoals het verzorgen van dieren, het bespelen van een
muziekinstrument of het beoefenen van een sport, was ik er
aanvankelijk een beetje bezorgd over. Maar Mario bewijst het
tegendeel. Het grootste deel van de zomervakantie is hij met zijn
geiten bezig. Hij voedt en verzorgt ze, laat ze lekker grazen en richt
op een ontroerende manier heel diervriendelijk een stal in.
Daarnaast is hij vaak aan het hooien en helpt hij de buren
buitenshuis met andere klusjes. Meestal doet hij dat samen met een
paar jongere kinderen uit de buurt, want Mario is voor andere
kinderen altijd al een magneet geweest. Zijn omgang met mensen
en alle andere levende wezens is net als zijn contact met Christina
nooit destructief. Integendeel, al jaren helpt hij buren bij hun werk op
het land en in de tuin of ’s winters bij het sneeuwruimen.

Daarnaast is hij nog steeds heel creatief en heeft hij twee
rechterhanden. Hij heeft altijd wel een paar ideeën die hij zelfstandig
uitvoert. Hij speelt ook graag op zijn schwyzerörgeli en volgt
zonder dat ik het hem hoef te vragen één keer per week
privémuziekles. School ervaart hij meer als een marteling en hij vindt
het onzin om alles wat hij van nature leuk vindt voor school aan de
kant te moeten zetten. Daarom laat hij op school ondanks zijn
intelligentie niet zien wat hij in huis heeft. Als moeder heb ik
inmiddels volop begrip voor deze houding.
Hoe verschillend mijn kinderen ook zijn, ze hebben één ding
gemeen: ze leven allebei vanuit hun intuïtie en weten vanbinnen
precies wat wel en niet goed voor ze is. Dus maak ik me echt geen
zorgen over Mario. Ook hij zal zijn weg en roeping wel vinden, en op
zijn eigen onconventionele manier zijn levensdromen vervullen.
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Een nieuwe beproeving
September 2016. Christina ontwikkelt zich op alle vlakken vrolijk
verder. Hoewel ze met haar lengte van 1,45 meter nog steeds
beduidend kleiner is dan haar leeftijdgenoten, heeft ze zich fysiek
verder normaal ontwikkeld en is haar lichaam goed
geproportioneerd. Over haar lichaamslengte zegt ze soms lachend
dat haar sterke geestelijke ontwikkeling en activiteit nu eenmaal hun
tol eisen.
Ze leeft voortdurend in het moment, volledig in het hier en nu. En
ze weet me steeds weer te verrassen, bijvoorbeeld door midden in
een gesprek plotseling met een verbazingwekkende kennis over een
onderwerp op de proppen te komen. Toen we het onlangs over een
homeopathisch onderwerp hadden, vroeg ze me spontaan: ‘Mama,
ken jij het middel Aurum metallicum?’
‘Ja, natuurlijk,’ antwoordde ik, ‘maar welke potentie moet ik dan
nemen?’
Meteen kwam ze met haar antwoord, of beter gezegd, het
antwoord werd haar ingegeven: ‘Neem maar C30.’
In dit soort situaties ben ik me er elke keer weer van bewust hoe
sterk dit meisje met de hogere kennisbronnen verbonden is, en dat
ze daardoor in elke situatie de beste oplossing kan vinden voor
iemands probleem.
De laatste tijd zegt ze regelmatig dat ze goed op moet letten wat
ze denkt, omdat haar gedachten de kracht hebben om zich
onmiddellijk te manifesteren. Natuurlijk zijn haar gedachten altijd
positief en dus vormen ze geen bedreiging voor haar omgeving,
maar het gevaar bestaat altijd dat ze door de kracht van haar
gedachten de vrije wil van andere mensen beperkt. Daarom moet ze
heel goed opletten.
Vandaag vertelt ze me over iets wat een poosje geleden is
gebeurd. Zoals wel vaker zat ze in haar eentje met een balletje te
jongleren, wat voor haar een vorm van meditatie is, toen ze

plotseling zo sterk in de dertiende dimensie opging dat het haar bijna
niet meer lukte om terug te komen. Voor haar is de dertiende
dimensie de sfeer van de oerzielen, de goddelijke sfeer van de
oerbron van waaruit alles is ontstaan, een plek die zo ver buiten de
natuurwetten en ervaringswerelden ligt die wij kennen dat hij voor
het menselijke verstand totaal niet te bevatten is. Ze zegt dat ze in
die situatie een enorme krachttoer moest uithalen om naar onze
derde dichtheid terug te keren.
Ze vertelt: ‘Weet je, daarboven heb je geen lichaam meer, ook
geen fijnstoffelijk lichaam zoals je dat in andere dichtheden nog wel
hebt. Normaal gesproken ben ik me altijd bewust van wie ik ben, en
dat ik een hoofd of benen heb en zo. Maar daarboven, in die lichtste
sfeer, heb ik geen lichaam meer. Begrijp je dat, mama? Ik heb ook
geen hersenen of hoofd meer, gewoon niets meer. Er is alleen nog
maar een zuiver, immens bewustzijn dat zich met alles versmelt tot
een eenheid, tot een groot goddelijk bewustzijn. Hoe moet ik
daarvandaan dan weer hiernaartoe terugkomen? Mijn bewustzijn
was verweven met Al-wat-is. Ik had geen lichaam meer, geen
armen, geen benen, geen hoofd en zelfs geen hersenen. En toch
kon ik zoiets als “denken”. Dus ik schreeuwde en schreeuwde: “Ik wil
terug, ik wil terug!’”
En zoals zo vaak ben ik sprakeloos door wat Christina me vertelt.
In mijn beleving was dit weer een test voor Christina.
Het zou voor haar ongetwijfeld heel gemakkelijk zijn geweest om
daarboven in de goddelijke harmonie van de dertiende dimensie te
blijven en niet meer naar onze derde dichtheid terug te keren,
waarvan ze soms zegt dat we hier kosmisch gezien nog steeds in
het ‘stenen tijdperk’ leven. Maar haar verlangen om hier op Aarde
haar taak te vervullen, waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen, was
duidelijk sterker.
In dit verband herinner ik me iets wat Christina in maart 2015 heeft
gezegd, toen ze vol zelfvertrouwen verkondigde:
‘Ik ben hier geboren als mens met een rijk gevulde ziel, met een
taak waarop ik heel lang ben voorbereid. En ik ga hier pas weg als ik
mijn levenstaak heb volbracht.’
Het is zeker niet aan mij om in woorden te vatten hoe
onbeschrijflijk deze hoogdimensionale, lichte sferen zijn waarin

Christina’s bewustzijn soms verdwijnt. Toch doe ik een poging op
basis van wat ik van Christina heb gehoord. Voor de mensen hier in
de derde dichtheid is het voelen van diepe liefde voor een ander
mens waarschijnlijk het hoogste geluksgevoel dat ze kunnen
ervaren. Meestal hebben we hier op ons niveau echter de ervaring
dat dit soort geluksgevoelens niet zo lang duren en van
voorbijgaande aard zijn. Maar stel je eens voor dat dit gevoel van
diepe verbondenheid en liefde nooit zou eindigen, maar voor altijd
zou blijven aanhouden. En stel je ook eens voor dat we dit gevoel
niet met slechts één mens zouden uitwisselen, maar met alle
levende wezens. Volgens Christina komt zo’n aanhoudend
geluksgevoel van liefde voor alle levende wezens overeen met
slechts één procent van het basisgevoel in de vijfde dimensie. En
dat is nog maar de vijfde dimensie! Daarboven bevindt zich nog een
complete goddelijke hiërarchie van andere werelden, die van
dimensie tot dimensie steeds lichter en gelukzaliger worden. Nu
wordt het ons pas duidelijk hoe onvatbaar de dertiende dimensie
volgens menselijke maatstaven is en hoe moeilijk het is haar met
menselijke woorden te beschrijven.
En vanuit deze onvatbare en onbeschrijflijke dimensie was
Christina dus weer teruggekeerd, om de mensheid te dienen en ons
te ondersteunen in ons proces van ontwaken en opstijgen. Ik kan me
echt op geen enkele manier voorstellen hoe ze zich hier bij ons in
het ‘stenen tijdperk’ voelt. Maar op dat soort momenten voel ik wel
duidelijk een diepe toewijding en dankbaarheid in mijn hart, waaruit
ik de kracht en vastberadenheid put om mijn steentje bij te dragen
aan het grotere geheel. Hoe ontwikkeld en ervaren een ziel ook is,
alle mensen worden nu opgeroepen om het wonderlijke van onze tijd
te zien en om zowel aan hun eigen frequentieverhoging als aan die
van het collectief te werken.
Het universum reikt ons op dit moment een zeer kostbare kans
aan die van onschatbare waarde is. We mogen dit aanbod
accepteren en er met behulp van hogere lichtwezens inhoud aan
geven. Wat lijken onze dagelijkse problemen, relatieproblemen,
geldzorgen of angsten met betrekking tot de toekomst toch
onbeduidend als je ze vanuit dit kosmische perspectief bekijkt!
Dankzij het visioen over het goede, die door de lichtwezens hier op

Aarde wordt gemanifesteerd, zal de mensheid zich eindelijk
bevrijden uit de duizenden jaren oude slavernij van het onlicht en
een nieuwe samenleving opbouwen die is gebaseerd op vrede,
waarheid en liefde. Wie wil daar nu niet aan meedoen?
En als ik bedenk hoe ongelooflijk gelukkig ik mezelf mag prijzen
omdat ik een ticket heb gekregen voor dit collectieve
ascensieproces, besef ik opeens dat deze nieuwe beproeving
waarover Christina me vandaag vertelde ook voor mij en ons
allemaal een beproeving is. Het is een beproeving voor onze
bewustwording, onze dankbaarheid en onze vastberadenheid. Hoe
zouden we dit liefdevolle aanbod, deze belangeloze uitnodiging van
de Schepper om de volgende stap te zetten op weg naar zijn
dimensie, ooit kunnen weigeren?
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Tekenen van de toenemende
vredesenergie
Eind oktober 2016. Volgens Christina wordt de vredesenergie op
onze planeet steeds sterker en is deze herfst de volgende
belangrijke fase van de wereldwijde transformatie begonnen.
Daarom ontvangt ze van hierboven nog steeds regelmatig
boodschappen en beelden, die in de eerste plaats voor haarzelf
bestemd zijn, maar waarvan ze sommige af en toe ook aan ons
doorgeeft.
Vandaag vertelt ze me over een beeld met twee boeddha’s.
Ze beschrijft het beeld als volgt: ‘Twee boeddha’s zitten in
meditatiehouding rond de levensbloem. Het symbool van de
“levensbloem” wordt in onze wereld in veel culturen als heilig
beschouwd, omdat de bouwstenen van het universum in dit symbool
besloten liggen. Het is een oerteken dat voor de verbondenheid van
alle leven in het universum staat. De ene boeddha heeft de
goddelijke straalkleur roze, die voor goddelijke liefde, aanbidding,
verdraagzaamheid, menselijkheid, eensgezindheid en eerbied voor
het leven staat. De andere boeddha heeft de goddelijke straalkleur
groen, die voor de heiliging van alle leven staat, maar ook voor
innerlijk zien, verlichting, toewijding en “heelwording”.’
Voor Christina betekent de boodschap van dit beeld dat vooral
deze twee energieën steeds belangrijker en invloedrijker zullen zijn
in de laatste fase van de transformatie die nu is aangebroken. Het is
alsof de poorten voor deze energieën van liefde en genezing nu
volledig zijn geopend, zodat de mensen met de kracht van het licht
van deze energieën omhuld kunnen worden. Natuurlijk is ieder
individu vrij om dit aanbod al dan niet aan te nemen, maar de
energie van de goddelijke liefde en de energie van de goddelijke
genezing en ‘heelwording’ zijn nu voor iedereen beschikbaar.

Dat is toch maar mooi weer een boodschap die je vertrouwen
geeft!
Opmerking: in deze periode in de herfst van 2016 nemen Ronald
van uitgeverij Govinda en ik na enkele maanden radiostilte weer
contact met elkaar op en besluiten dat we ons boekproject toch
samen willen afmaken (zie deel 1, hoofdstuk 40). En ook in deze
periode, om precies te zijn in november 2016, schrijft Christina de
tekst die we als slotwoord van deel 1 hebben gepubliceerd.

Het symbool van de ‘levensbloem’.
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Kogelwezens
Mei 2016 tot mei 2017. Eind mei 2016 vertelt Christina me voor het
eerst over haar vreemde ontmoetingen met een ‘kogelwezen’, zoals
zij het noemt. Dit kogelwezen verschijnt vooral als ze in gevaar is.
Het heeft de vorm van een goudgele bol en is een zeer krachtig
lichtwezen. Ik krijg nu te horen dat het haar jaren geleden al heeft
bezocht, op een nacht toen Christina op schoolkamp was en werd
bedreigd. De volgende ochtend vroeg ze aan haar kamergenoten of
zij de lichtbol ook hadden gezien. Maar niemand van hen had iets
gemerkt, omdat ze allemaal hadden geslapen.
Wat gevaarlijke situaties betreft, ben ik er inmiddels aan gewend
geraakt dat Christina op fijnstoffelijk niveau vaak wordt aangevallen
en bedreigd. Van sommige van deze voorvallen hoorde ik pas later
dat ze waren gebeurd, en over de meeste heeft ze me waarschijnlijk
niet eens verteld. Maar ik ben er zeker van dat Christina altijd onder
goddelijke bescherming staat. En deze bescherming wordt voor een
belangrijk deel geboden door deze voor mij onzichtbare gouden
lichtbol, die er altijd is als dat nodig is.
Op de avond van 24 mei 2016 roept Christina me om zeven uur
naar ons kantoortje. Dat gebeurt wel vaker, en meestal heeft ze dan
weer nieuwe boodschappen waarover ze me wil vertellen. Maar
vandaag is dit vijftienjarige meisje door iets heel anders geboeid.
‘Voel je hem? Voel je de energie?’ vraagt ze me stralend en vol
enthousiasme. ‘De lichtbol is er weer. Hij is uitgedijd en zijn essentie
vult de hele ruimte. Het is een wezen, een rust, een onvoorstelbare
vrede.’
Mijn gevoel voor fijnstoffelijke energieën is inmiddels wat beter
ontwikkeld dan vroeger, dus voel ik ook een sterke energie, een
onbeschrijflijk vreedzame energie. Het is alsof alles door watten
wordt omhuld, en ik ben helemaal doordrongen van een zeer
rustgevende trilling. Ik ken deze kalmte en dit vredige gevoel ergens

van, maar het schiet me niet te binnen waar en wanneer ik het
eerder heb gevoeld. Dat moet al wat langer geleden zijn.
Christina, die alles veel intenser waarneemt dan ik, beschrijft de
energie van de kogelwezens als volgt: ‘De lucht wordt binnen een
paar seconden warm, ja, de lucht wordt “dik”, zeg maar. Als ik me
goed invoel, voel ik dat het kogelwezen vrouwelijk is en een stralend,
lachend gezicht heeft. Haar energie is heel sterk aanwezig en ze
heeft een enorm rustgevende uitstraling. Je kunt dit wezen niet met
woorden
beschrijven.
Het
is
vormloos,
allesomvattend,
allesdoordringend, sterk multidimensionaal, een lichtwezen met een
enorme reikwijdte. Ik associeer het gewoon met een helder, stralend
gezicht. Maar het is wel anders dan de Heilige Maria, die ook een
onbeschrijflijke rust uitstraalt.
Het kogelwezen is pure vrede en heeft iets wat ik nog nergens
anders heb gevoeld. Het is alsof je dit wezen naar een oorlog zou
kunnen sturen, waar het dan alle soldaten met zijn vrede omhult,
zodat ze allemaal hun wapens neerleggen. Het is onmogelijk om in
aanwezigheid van deze krachtige lichtbol iets negatiefs te denken. Ik
voel een zeer positieve emotie die ik nog nooit eerder heb gevoeld.
Die emotie is voor mij op de een of andere manier ook nieuw.’
‘Kun je me nog meer over deze kogelwezens vertellen?’ vraag ik.
Ze antwoordt: ‘Kogelwezens komen meestal van buiten ons
sterrenstelsel. Ze vormen een cirkel om de Aarde, en ook een om
ons zonnestelsel, en gedragen zich altijd neutraal. Ik kan het gouden
kogelwezen op elk moment roepen. Maar met woorden kan ik
slechts een fractie van hun diepste wezen beschrijven. “Positief”
komt er bijvoorbeeld in de verste verte niet bij in de buurt! Het is hun
taak om ons te beschermen, maar ze verschijnen niet bij elk
kleinigheidje. Ze zeggen ook niet zoveel, maar dat komt doordat ze
nu eenmaal een beetje zwijgzaam zijn.’
Vanwege de goudgele kleur van het lichtwezen moet ik aan Elena
denken, want Christina beschrijft Elena’s uitstraling ook met deze
kleur en de bijhorende eigenschappen. Ik vraag: ‘Is Elena op dit
moment ook hier?’ Maar Christina zegt van niet. Zou Elena
misschien een andere vorm kunnen aannemen en in noodsituaties
als kogelwezen kunnen verschijnen? In principe is Elena altijd in het
leven van haar tweelingzusje aanwezig, en normaal gesproken ziet

ze er ongeveer hetzelfde uit als Christina, behalve dan dat haar licht
goudgeel is en dat van Christina kristalwit. Een andere
overeenkomst met het kogelwezen is dat Elena ook nogal zwijgzaam
is en bijna nooit iets zegt. En hun altijd aanwezige lach hebben ze
ook met elkaar gemeen. Zou Elena dus dit kogelwezen zijn? Het zal
nog maanden duren voordat ik hier meer informatie over krijg.
Op 27 november 2or6 overlijdt mijn vader plotseling. De dag
ervoor zegt Christina al iets opmerkelijks: ‘Sommige dingen moet je
gewoon op hun beloop laten, zodat alles zich op natuurlijke wijze
kan ontwikkelen.’ Op dat moment weet ik nog niet waar ze het over
heeft, en ze mag me er verder ook niets over vertellen, want dan zou
het verloop immers niet meer natuurlijk zijn. Pas als ik de volgende
ochtend naar mijn ouders wordt geroepen, begrijp ik wat Christina
met haar uitspraak bedoelde. Blijkbaar voelde ze al dat mijn vader
zou overlijden, of beter gezegd, dat zijn ziel graag naar de volgende
sfeer wilde overgaan. En ze respecteerde de vrije wil van zijn ziel.
Christina en Mario eten al jarenlang op maandagen regelmatig
tussen de middag bij hun grootouders, en Mario werd zelfs elke keer
door zijn opa van school opgehaald.
Door het overlijden van opa komt er nu een einde aan deze mooie
traditie. En opnieuw ben ik onder de indruk van hoe gemakkelijk
Christina met de dood omgaat. Ik heb er veel meer moeite mee. Ik
zit op dat moment midden in belangrijke persoonlijke leerprocessen
en ben me aan het voorbereiden op mijn eindtoetsen, en dan komt
daar ook nog het overlijden van mijn vader bij.
Voordat ik op de dag van de begrafenis met mijn kinderen mijn
moeder ophaal, vraag ik Christina of ze in deze moeilijke situatie
voor ons allemaal een lichtkracht wil opbouwen. En even later, als ik
met mijn moeder, mijn zeven broers en zussen en hun gezinnen, en
een heleboel bekenden bij de grafkist van mijn vader sta, wordt mijn
hart plotseling met een diepe vrede vervuld, met zo’n onbeschrijflijke
kracht dat het verdriet van ene op het andere moment verdwijnt. Ik
kijk Christina vragend aan en kan op haar gezicht hetzelfde vredige
gevoel aflezen.
Opeens weet ik weer waar en wanneer ik deze rust en kalmte
eerder heb ervaren. Dat was toen Elena meer dan vijftien jaar
geleden overleed. Toen maakte ik precies dezelfde emotionele

situatie mee. Na al die lange, zware maanden werd ik
geconfronteerd met de naderende dood van een van mijn
dochtertjes, een situatie waarin je waarschijnlijk normaal gesproken
het gevoel hebt dat je het allemaal niet meer aankunt. En toch
ervoer ik tijdens de laatste uren voorafgaand aan Elena’s dood een
diepe innerlijke rust en voelde ik dat het goed was. Elena’s gezicht
had een volkomen vredige uitdrukking, en ze leek zelfs te
glimlachen. Die energie voel ik nu ook op de begrafenis van mijn
vader. En opnieuw word ik door dit prachtige vreedzame gevoel
doordrongen.
Later, na de mis, vraag ik Christina of Elena op dat moment ook bij
de grafkist aanwezig was. Ze antwoordt: ‘Nee, maar het kogelwezen
was er wel.’ Er zijn dus twee conclusies mogelijk.
Óf Elena kan van vorm veranderen en soms als dit goudgele
kogelwezen verschijnen, óf dit beschermende wezen was zowel bij
het overlijden van Elena als bij de begrafenis van mijn vader
aanwezig. Ik vind het idee wel mooi dat Elena altijd bij Christina is en
haar zelfs in verschillende vormen bij haar taak ondersteunt.
Christina legt uit: ‘Weet je, mama, voordat je van hierboven
vertrekt, krijg je een geschenk mee. In mijn geval is Elena het
geschenk dat me hier vergezelt.’
Je kunt je afvragen waarom Elena ervoor heeft gekozen om eerst
een paar maanden fysiek te incarneren, om daarna als klein kind
alweer te sterven. Toch bestaat hier een verklaring voor. Doordat
Elena een poosje fysiek is geïncarneerd, wordt ze als het ware als
‘gestorven mens’ beschouwd; en volgens de kosmische wet heeft ze
door haar geboorte als mens op Aarde het recht verworven om
direct in aardse gebeurtenissen in te grijpen. Als ze niet was
geïncarneerd, zou ze als niet-aards lichtwezen worden beschouwd
en zou ze minder ‘bevoegd’ zijn om in te grijpen. Op deze manier
kan Elena met haar enorme energie zowel beschermen als helpen,
zoals ze dat bijvoorbeeld deed in de situatie die we in hoofdstuk 24
(‘Genezing’) van deel 1 hebben beschreven.
Voor mij is het mysterie rond Elena begin december 2016
voorlopig opgelost. Elena en Christina zijn twee hoogenergetische
lichtwezens, die hun eigen rol hebben in dezelfde missie en die niet

van elkaar kunnen worden gescheiden. Ik weet zeker dat we hun
gezamenlijke kracht in de toekomst nog vaak zullen voelen en zien.
Ook in de volgende maanden blijven de raadselachtige
kogelwezens ons bezighouden. Christina wordt nu niet meer alleen
door dit ene goudgele kogelwezen bezocht, maar door meerdere
kogelwezens die verschillende kleuren hebben.
Het blauwe kogelwezen: medio januari 2017 roept Christina me op
een doodnormale dag ’s avonds weer naar het kantoortje. Ze zegt
dat er op dat moment een blauw kogelwezen aanwezig is. Ik zie en
voel niets, heel anders dan toen het goudgele kogelwezen
verscheen. Christina legt uit: ‘De kracht van dit blauwe kogelwezen
is anders, niet zo groot, maar wel allesdoordringend. De wil van
God.’ De energie van dit wezen werkt twee weken lang door. Zijn
essentie is weliswaar niet zo sterk, maar blijft wel langer aanwezig.
We vragen ons af of dit soort kogelwezens vaker op bezoek zal
komen, en Christina zegt dat het heel goed mogelijk is dat er elke
maand een nieuw wezen verschijnt met de essentie van een van de
goddelijke straalkleuren, om Christina te ondersteunen bij de
volgende stappen in haar ontwikkeling. We laten ons gewoon
verrassen.
In februari 2017 verschijnt er geen kogelwezen, dus ga ik ervan uit
dat de voorspelling van Christina niet klopt. Zelf zegt ze dat dit de
maand is waarin het goudgele kogelwezen had moeten verschijnen.
Opnieuw kan ik de gedachte maar niet loslaten dat Elena, die altijd
bij Christina is, iets met dit goudgele kogelwezen te maken heeft.
De oranje kogelwezens: op 30 maart 2017 ziet Christina rond
middernacht in de verte plotseling een helder licht dat eruitziet als
een oranje bol en waaruit drie of vier kleinere bollen tevoorschijn
komen. Later vertelt ze me dat alles na een paar minuten alweer
voorbij was, alsof de bollen geen tijd hadden om langer te blijven.
Het witte kogelwezen: op 21 april 2017, ook weer kort voor
middernacht, suist er een witte bol langs Christina’s raam. Christina
heeft de indruk dat dit wezen alleen maar even gedag wilde zeggen,
om daarna meteen weer te verdwijnen.
Het grijsblauwe kogelwezen: het is de ochtend van 21 mei 2017,
een zondag, en rond halftien ben ik net terug van het joggen als
Christina opgewonden tegen me zegt: ‘Mama, je hebt net iets

gemist. Een minuut geleden was er weer een ander kogelwezen,
deze keer was het grijsblauw. Het kwam alleen maar heel snel
voorbij suizen, maar wel met een enorme herrie. Waarschijnlijk had
zelfs jij dat gehoord.’
Dat waren ze. Na dit vijfde kogelwezen komt er een einde aan hun
regelmatige verschijning. Waarschijnlijk zijn er bij Christina
inderdaad nieuwe ontwikkelingsstappen geactiveerd, en deze fase
lijkt voor nu te zijn afgesloten. In de maanden die volgen blijft het wat
de kogelwezens betreft in elk geval rustig, en Christina voelt ook niet
de behoefte om de kogelwezens op te roepen. Maar wie weet,
misschien worden ze in de toekomst wel weer actief als het om grote
taken gaat.
Opnieuw ben ik me bewust van de bijzondere thema’s en
werkelijkheidsniveaus waarmee mijn zestienjarige dochter zich
bezighoudt, terwijl andere meisjes van haar leeftijd vooral bezig zijn
met feesten, winkelen, social media en dat soort dingen.
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De spiegel van onze tijd
Februari/maart 2017. In politiek turbulente tijden, waarin dubieuze
autocraten grensmuren willen bouwen of de doodstraf weer willen
invoeren, waarin vredesakkoorden worden afgewezen en grote
bondgenootschappen aan het wankelen worden gebracht, lijken wij
als mensheid wereldwijd een dieptepunt te hebben bereikt. Christina
wijst er in deze weken vaak op hoe blind de mensheid toch is dat ze
zich door een paar op macht beluste egoïsten zo laat intimideren. Ze
zegt dat deze autocraten heel goed weten dat het licht er al is, en
dat dit licht uiteindelijk zal zegevieren.
Maar de meerderheid van de mensen laat zich blijkbaar nog
steeds graag bang maken en in de zelfgekozen rol van machteloos
slachtoffer dwingen. Diep vanbinnen weet iedereen wel wat hij moet
doen om een gouden toekomst voor zichzelf te creëren. Maar in
plaats daarvan kijken de meeste mensen liever terug op alle slechte
dingen van de afgelopen decennia of zelfs eeuwen, en zeggen dan
vol trots dat we op alle gebieden zoveel vooruitgang hebben
geboekt. Dat deze zogenaamde vooruitgang een flinke tol eist, wordt
meestal moedwillig over het hoofd gezien.
Zo dreigt er een enorme ecologische ramp door het
onverantwoorde gebruik van gif en herbiciden, die overal ter wereld
in de voedselketen terechtkomen. Andere moeilijk in te schatten
uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn resistentie van
antibiotica, residuen van geneesmiddelen in het grondwater, moeilijk
onder controle te houden kernenergie, klimaatverandering, de
vervuiling van de oceanen, het op grote schaal uitsterven van
soorten, het steeds schaarser wordende drinkwater, de
onrechtvaardige verdeling van voedsel, de honger in de wereld
enzovoort. Je kunt een hele waslijst maken van de nadelen en
gevaren van de industriële en technologische vooruitgang als die
roekeloos aan de natuur en de mens wordt opgedrongen.

Het zou zo gemakkelijk zijn om de dingen anders te doen en de
bestaande kennis en technologie op een intelligente en
constructieve manier voor het welzijn van alle mensen te gebruiken.
Als we zouden willen, kunnen we voldoende gezonde voeding voor
de hele wereldbevolking produceren. In plaats daarvan worden in
Zwitserland in de conventionele landbouw ongeveer driehonderd
verschillende bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij biologische
producten zijn dat er nog altijd ruim dertig en in de biodynamische
landbouw zeventien. Als de kleine groep multinationals die de
wereldwijde productie en distributie van voedsel in handen hebben
zich echt hadden ingezet voor de volksgezondheid en niet alleen
maar gefocust waren op hun winst en het dom houden van het volk,
had alles er heel anders uitgezien. Dit is slechts een van de vele
voorbeelden van de beperkingen van het huidige systeem.
En hetzelfde principe is op alle andere levensgebieden van
toepassing.
Tot mijn geruststelling zegt Christina dat er in de afgelopen
maanden in de hogere sferen van de Aarde dingen in positieve zin
zijn veranderd. Terwijl het er in de herfst van 2016 helemaal niet zo
rooskleurig uitzag, en de mensheid door een groot aantal concrete
gevaren werd bedreigd, is de situatie nu een stuk verbeterd. De
lichtwezens hebben in de hogerdimensionale velden enorm veel
werk verricht om bepaalde schrikscenario’s te voorkomen.
Deze dagen geeft Christina voor het eerst uitleg over het
onderwerp ‘parallelle tijdlijnen’, zoals zij ze noemt. Daarmee bedoelt
ze dat het lot van de Aarde en de mensheid zich niet alleen op het
tijdniveau voltrekt dat wij kunnen waarnemen, maar ook parallel
daaraan in talrijke andere tijdlijnen. Christina kan deze andere
tijdlijnen waarnemen en met onze tijdlijn vergelijken. Volgens haar
mogen we best tevreden zijn met onze tijdlijn, want in andere
tijdlijnen zijn de ellende en vernietiging veel groter dan hier. Het
goede nieuws is echter dat alle tijdlijnen van de Aarde in de nabije
toekomst in één groot ‘happy end’ samen zullen komen. Dit
samenkomen van alle tijdlijnen is dus niet het einde of de ondergang
van de wereld, maar een volledig nieuw begin voor de mensheid, die
dan zal zijn ontwaakt.

Christina, die binnenkort zestien wordt, staat in februari 2017 zelf
ook vlak voor een nieuwe ontwikkelingsfase. Ze krijgt steeds vaker
aanwijzingen en boodschappen over de actuele gebeurtenissen in
de wereld én over haar eigen levenstaak en roeping. Langzaam
maar zeker wordt het duidelijk dat Christina’s ziel zich voor deze
incarnatie grote doelen heeft gesteld. Over een maand of zes is ze
niet meer leerplichtig, maar het is nog niet zeker wat ze daarna gaat
doen om haar taak te vervullen. Ik verwacht dat ze haar
onvoorstelbare kennis en inzicht met andere mensen zal delen. En
of ze nu boeken gaat schrijven, lezingen en seminars gaat geven of
als consultant werkzaam zal zijn, ze zal ongetwijfeld mensen gaan
ondersteunen bij het verruimen van hun bewustzijn en het
gezamenlijk opbouwen van een nieuwe samenleving waarin
iedereen vreedzaam met elkaar samenleeft. Maar blijkbaar hebben
ze ‘hierboven’ ook nog andere plannen voor Christina, en al een
paar maanden later word ik op een nieuwe manier uitgedaagd die ik
niet had voorzien.
In februari 2017 rond ik mijn vierjarige opleiding tot
natuurgeneeskundige succesvol af en open ik zoals gepland mijn
praktijk aan huis.
In maart 2017 begint Ronald met het redigeren van mijn
manuscript, zonder dat we op dat moment weten dat dit het eerste
deel zal zijn van een hele serie ‘Christinaboeken’. Ik ben erg blij dat
we eindelijk verdergaan met het boekproject, want ik ben me ervan
bewust dat alle uiteenzettingen en uitleg die Christina de afgelopen
twee jaar heeft gegeven niet alleen voor mij als haar moeder zijn
bestemd, maar voor alle mensen die in de transformatie van de
mensheid zijn geïnteresseerd. We zitten allemaal in hetzelfde aardse
aquarium, ook al hebben we allemaal onze eigen frequentie, ons
eigen waarnemingsvermogen en onze eigen gedragspatronen. Maar
de collectieve frequentie in dit aquarium wordt van dag tot dag
hoger, en dus zijn we allemaal verantwoordelijk voor de manier
waarop alles zich in ons aquarium ontwikkelt.
Christina maakt hierbij altijd duidelijk hoe belangrijk onze
individuele bewustzijnsgroei is, want alle andere wezens op deze
planeet plukken indirect de vruchten van wat wij als individu
constructief in het kwantumveld plaatsen. Hoe sterker de trilling van

de pioniers stijgt, hoe gemakkelijker het voor de grote massa wordt
om toegang tot deze trilling te krijgen. Zoals ik al zei, is het
collectieve veld volgens Christina al zo ver opgebouwd dat bij wijze
van spreken elke druppel de hele weegschaal kan laten kantelen, en
dat betekent dus dat het grote ontwaken van de mensheid in theorie
van de ene op de andere seconde zou kunnen plaatsvinden.
Hoe dan ook, de evolutie en transformatie van de mensheid gaan
gewoon door, en wat vooraanstaande wetenschappers op het
gebied
van
bewustzijnsonderzoek,
neuropsychologie
of
kwantumfysica al hebben voorspeld, zal geleidelijk aan uitkomen.
Wat de economie betreft, moeten we er bijvoorbeeld rekening mee
houden dat ongeveer 85 procent van de kinderen die nu naar de
peuterklas gaan een beroep zal hebben dat nu nog niet bestaat. In
alle geledingen van de maatschappij gaat er enorm veel veranderen,
en een groot aantal van deze veranderingen kunnen we ons op dit
moment nog niet voorstellen. Onze maatschappelijke systemen zijn
zo verouderd en vanuit zo’n andere tijdgeest ontstaan dat het slechts
een kwestie van tijd is voordat ze worden getransformeerd en door
nieuwe systemen vervangen.
Vol vertrouwen en hoop op het ‘happy end’ dat al vastligt, leven
we met ons allen in een opwindende tijd waarin de laatste
stuiptrekkingen van het onlicht blijkbaar nodig zijn, zodat het licht
zich in het hart van alle mensen kan ontvouwen. Sommige mensen
hebben daar zware en uitdagende levenssituaties voor nodig, waarin
ze leren hoe ze bepaalde patronen kunnen loslaten en
onvoorwaardelijke liefde in de praktijk kunnen brengen, maar
bijvoorbeeld ook hoe ze uit hun slachtofferrol kunnen stappen en in
hun kracht kunnen gaan staan, zodat ze het leven weer in eigen
hand kunnen nemen en gelukkig kunnen zijn.
In onze tijd zijn er al vele dragers van hoop en zij hebben niet
alleen constructieve ideeën en utopieën voor ogen, maar ook de
kracht, de vastberadenheid en het licht om die ideeën uit te voeren
en de utopieën te creëren. Christina is een van deze dragers van
hoop, en ze wordt daarbij ondersteund door een groot aantal zeer
krachtige lichtwezens, in het bijzonder Elena.
En toch is Christina naar de buitenwereld toe een gewoon meisje
dat ergens in het Zwitserse Toggenburg net als de meeste andere

kinderen in een klaslokaal zit. Tot nu toe heeft nog bijna niemand
daar haar verruimde waarnemingsvermogen en totaal andere manier
van denken opgemerkt, want tijdens de les zegt ze meestal niet
zoveel. Maar haar humor en vrolijke inborst, en ook haar rustige,
vredige karakter vallen iedereen wel degelijk op. Het is alsof ze haar
multidimensionale gaven in alle bescheidenheid voor zich houdt en
alleen gebruikt als dat nut heeft, bijvoorbeeld voor dit boek. In zekere
zin zou je haar kunnen vergelijken met kinderen die bijvoorbeeld een
muzikaal of sportief talent hebben. Je kunt hun gaven niet aan hun
gezicht aflezen, en ze verwachten meestal ook niet dat hun
omgeving hen helemaal begrijpt of actief ondersteunt. En ze lopen al
helemaal niet voor hun klasgenoten of leraren met hun talenten te
pronken.
Bij Christina is één ding echter wel bijzonder. Mensen die
buitenzintuiglijk kunnen waarnemen, kunnen heel duidelijk
Christina’s zielsenergie zien, voelen en ervaren.
Die energie is zichtbaar in haar aura, voelbaar in haar hoge
bewustzijnsfrequentie en kan ervaren worden als je met haar
omgaat. Dan voel je haar onvoorwaardelijke liefde en wijsheid, haar
toewijding, respect en diepe innerlijke rust. Zo leeft Christina vanuit
het bewustzijn dat alles wat bestaat onderdeel is van een hoger
goddelijk plan. Ze kent en houdt van een heleboel kleurrijke vissen,
niet alleen die in ons aardse aquarium, maar ook die in het
kosmische aquarium, en ze kan met al deze vissen communiceren.
Met een glimlach voegt ze hieraan toe dat in principe al deze
wezens kunnen communiceren, maar er niet altijd zin in hebben.
Christina’s gaven worden door haar familie naar waarde geschat
en begeleid, maar niet actief gestimuleerd. Het geforceerd
stimuleren van haar gaven is ook helemaal niet nodig, want haar
onafhankelijke aard zorgt er wel voor dat alles zich in het juiste
tempo ontwikkelt, zonder invloed van buitenaf, zonder vooraf
bepaalde methoden of denkmodellen, zonder religieuze of
esoterische dogma’s, zonder adviseurs en zonder goeroes. Christina
vormt in dit opzicht echter geen uitzondering. Want zo’n zelfstandige
ontwikkeling is in wezen voor ieder kind en voor ieder mens de
natuurlijke manier om zich innerlijk en in de buitenwereld te
ontplooien.

Christina kent van nature een veel omvangrijkere werkelijkheid
dan wij, inclusief de wetmatigheden die daar gelden. Zonder zich te
laten meeslepen door wat er allemaal op Aarde gebeurt, en zonder
te vergeten wie ze werkelijk is, voelt ze zich altijd op een natuurlijke
manier verbonden met de oerbron, met Al-wat-is. Door deze
verbondenheid kent ze geen angst en is ze altijd vol vertrouwen.
Voor ons is dat moeilijk te begrijpen, want doordat we al zo lang in
de derde dimensie leven, is ons bewustzijn vertroebeld door allerlei
programma’s en filters. Hoe beter het ons lukt om tijdens de
transformatie onze individuele frequentie te verhogen, hoe meer
deze vertroebeling zal verdwijnen, zodat ons sluimerende
onderbewustzijn stap voor stap in ons dagbewustzijn komt.
Later, tijdens de winterseminars van 2017/2018, zegt Christina
over dit bewustwordingsproces en over het leven in de
eenheidsrealiteit, waarin er geen afscheiding meer is tussen de ziel
en het goddelijke: ‘In wezen bestaat er voor ons geen doel dat we
moeten bereiken, waar we op dit moment ver vandaan zijn en
naartoe moeten werken. We hoeven niet goddelijk te worden, want
dat zijn we altijd al geweest. Alles zit al in ons en ook dat is altijd al
zo geweest. Dat hoeven we ons alleen maar te herinneren. Maar
daarbij mogen we niet definiëren wat we ons zullen herinneren.
Want als we ons alles volledig herinneren, kunnen we het niet meer
uitspreken. Als we in deze kleine lichtkern zijn ondergedompeld,
kunnen we die toestand niet met woorden beschrijven.
Bewustzijnsverruiming is dus geen wedstrijd. Bij iedereen vindt de
verruiming van het bewustzijn plaats wanneer hij er klaar voor is. In

ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk.
Niemand is verder dan een ander, geen licht is
helderder dan een ander licht en geen enkele
levenstaak is belangrijker dan een andere
levenstaak. We zijn geen mensen die goddelijke
wezens worden, maar goddelijke wezens die hier
een ervaring als mens hebben.’

32
Onafhankelijkheid van het
systeem en mentale vrijheid
Maart 2017. Christina benadrukt steeds weer dat de mensen die nu
leven in haar beleving bijna niet meer zelfstandig en onafhankelijk
denken. Ze zegt ook dat het daardoor heel moeilijk is om een
samenleving op te bouwen waarin echt vrede heerst. Innerlijke en
uiterlijke onafhankelijkheid van het systeem vormt hierbij de sleutel.
Je moet dan wel eerst weten wat ‘het systeem’ eigenlijk is en wat er
allemaal bij hoort, en ten tweede moet je weten hoe en op welke
vlakken we door het systeem worden beïnvloed.
Volgens Christina betekent vrijheid in de eerste plaats dat je je op
alle niveaus uit het destructieve en manipulatieve systeem van het
onlicht bevrijdt. Dit systeem controleert en reguleert onze menselijke
beschaving al duizenden jaren op een geraffineerde manier. Je kunt
zonder overdrijving zeggen dat we eigenlijk allemaal slaven van dit
systeem zijn, zowel met betrekking tot wat we denken en voelen als
in ons dagelijks handelen. Sterker nog, veel mensen zijn er voor hun
overleving volledig van afhankelijk.
In maart 2017 zet Christina hierover het volgende op papier: ‘Om
mentale vrijheid te bereiken moeten we eerst leren om
verantwoordelijk met informatie om te gaan. Informatie beïnvloedt en
vormt ons denken en voelen, en doordat we erop reageren,
beïnvloedt informatie ook wat we zeggen en hoe we handelen. Hoe
meer we ons door informatie uit de media laten overspoelen, hoe
moeilijker het wordt om deze informatie op een zinvolle manier te
ordenen en te evalueren. Overigens maken deze gerichte
overspoeling en verwarring deel uit van de manipulatie.
In dit zogenaamde informatietijdperk kun je je natuurlijk niet
helemaal tegen de informatiestroom afschermen. Tenzij je je
terugtrekt in een afgelegen berggrot, ben je altijd wel aan een beetje

informatie blootgesteld. Dus moet je leren onderscheiden. We
moeten leren herkennen welke informatie echt en niet
gemanipuleerd is, en welke informatie door de zeef van bedrog is
gegoten of wordt verdoezeld. De massamedia, of het nu
radiozenders, tv-kanalen of grote kranten zijn, zijn altijd het bezit van
mensen. Maar in onze huidige samenleving is het helaas zo dat de
mensen die de bevolking het meest beïnvloeden niet zo’n positieve
achtergrond hebben. Hetzelfde geldt voor grote organisaties. Deze
informatiebronnen laten vaak dingen weg of verzinnen dingen, zodat
het nieuws bij hun denkwijze past. Of ze laten alleen mensen aan
het woord die precies zeggen wat het televisie- of radiostation wil.
Dit is een van de redenen waarom ik nooit naar het nieuws kijk. Ik
ben liever “ongeïnformeerd” dan dat er een idee in mijn hoofd wordt
geplant dat op leugens en halve waarheden is gebaseerd. Zolang
we nog in deze cultuur leven, zullen we altijd door gemanipuleerde
informatie overstelpt worden. Daarom moeten we leren hoe we het
beste met deze informatie kunnen omgaan, hoe we er op een
constructieve manier op kunnen reageren.
Onze hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen
verbeelding en werkelijkheid. Iemand die er bijvoorbeeld van
overtuigd is dat geesten en monsters niet bestaan, krijgt toch
kippenvel als hij in het donker naar een griezelverhaal luistert.
Daarom worden we uitgedaagd om in elk geval voor onszelf op een
bewustere manier onderscheid te leren maken tussen illusie en
werkelijkheid.
Tegenwoordig hebben we toegang tot bijna alle wereldbeelden,
ideeën en overtuigingen uit de menselijke geschiedenis. Deze
informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Een eerste stap op weg
naar mentale vrijheid is dus het van alle kanten kritisch bekijken van
informatie en deze te vergelijken met ons eigen wereldbeeld. Daarbij
moet je wel in gedachten houden dat jouw wereldbeeld mogelijk ook
niet juist is. Dat geldt overigens ook voor de informatie die we eerst
analyseren en daarna pas in ons opnemen, want ook die hoeft niet
altijd te kloppen. We moeten dus extra alert zijn.
We mogen echter nooit vergeten dat ieder mens recht heeft op
zijn eigen wereldbeeld, ook al verschilt dat van onze eigen kijk op de
wereld. Want onze eigen opvattingen en ons eigen wereldbeeld zijn

altijd gebaseerd op ons huidige geestelijke perspectief. Afhankelijk
van het wereldbeeld dat je hebt en van waar je je informatie vandaan
haalt, kijk je anders naar de wereld dan andere mensen.
Mijn aanbeveling is: laten we om te beginnen kritisch naar elk
stukje informatie kijken en zorgvuldig afwegen of we het willen
accepteren of niet, waarbij we altijd in gedachten houden dat we
nooit zeker kunnen weten wat de onomstotelijke, absolute waarheid
is.
Als we informatie kritisch onderzoeken, onderscheid maken
tussen wat in onze beleving wel en niet klopt en daarop onze
beslissingen baseren, kunnen we ons geleidelijk uit onze geestelijke
gevangenis bevrijden.
Iedereen is in de gelegenheid om voor deze bewuste houding te
kiezen. Of je het nu tijdens het eten doet of als je je verveelt, of in je
vrije tijd of als je ’s nachts niet goed kunt slapen, je kunt altijd
oefenen met het stellen van kritische vragen. Eigenlijk zou het voor
ons allemaal een fundamenteel recht moeten zijn dat we voldoende
tijd hebben om over ons wereldbeeld na te denken. Want ons
wereldbeeld bepaalt tenslotte ons hele leven.’
Ik probeer me voor te stellen hoe iemand als Christina, met haar
verruimde bewustzijn en multidimensionale perspectief, naar de
gebeurtenissen in de wereld kijkt, waarbij ze kennelijk elke keer
dezelfde fouten ziet gebeuren. Voor haar moet het toch soms
weleens lijken of de meeste mensen aan beide ogen blind zijn en zo
druk bezig zijn met hun eigen problemen en levensomstandigheden
dat ze eigenlijk slapend door het leven gaan. Ze vergeten niet alleen
voor zichzelf te denken en hun leven in eigen hand te nemen, ze
beseffen ook niet dat de mensheid op dit moment op het randje van
de afgrond staat.
Christina zegt: ‘Als je bedenkt dat we op deze planeet onder de
heerschappij van manipulatie leven, waarbij een handjevol wezens
van het onlicht het voor het zeggen heeft, is dat diep triest. De
meeste mensen weten dit gewoon niet, maar dat is precies wat er
gaat veranderen.’
In mijn eigen kleine, veilige wereldje vind ik het soms best moeilijk
om met dit soort stevige uitspraken van mijn dochter om te gaan:
‘Tragisch genoeg leven we onder de heerschappij van manipulatie.’

Toch vind ik haar analyses volkomen begrijpelijk en overtuigend
klinken. Christina benadrukt steeds opnieuw dat we de wereldvrede
niet kunnen overlaten aan regeringen, de economie en het leger. Het
zijn juist de mensen die met ons allen bepalen hoeveel vrede,
hoeveel waarheid en hoeveel liefde zich op Aarde kunnen
ontvouwen. Vooral mensen in welvarende gebieden die naar de
buitenwereld toe vreedzaam zijn, zoals Zwitserland, dragen in dit
opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid.
Ze zegt ook dat het geen toeval is dat ze deze keer in Zwitserland
is geboren, een land dat wordt gekenmerkt door rijkdom, vrede,
stabiliteit en creativiteit. Want net als mensen bouwen landen ook
karma op. Volgens de wet van oorzaak en gevolg worden landen die
in het verleden een neutrale positie hebben ingenomen en geen
oorlogen hebben gevoerd, minder zwaar getroffen door crises,
oorlogen en rampen. Hier in
Zwitserland hoef je je bijvoorbeeld nauwelijks zorgen te maken
over het feit of je leven gevaar loopt, en je hoeft je hier, in
tegenstelling tot andere plekken op de wereld, ook geen zorgen te
maken over je basisbehoeften. Hier heb je voldoende vrijheid om je
met fundamentele filosofische vragen bezig te houden en de
aangename dingen van het leven te leren waarderen.
Ook hebben mensen hier de mogelijkheid om in het kader van de
nieuwe tijd nieuwe, innovatieve initiatieven te ontplooien, zoals
alternatieve geneeskunde, alternatieve schoolprojecten, alternatieve
landbouw zoals permacultuur, alternatieve energieproductie,
alternatieve banken en economische modellen, jonge start-ups met
structuren en technologieën die bij de nieuwe tijd passen enzovoort.
Er zijn al heel veel non-profitorganisaties die innovatieve projecten
op poten zetten en niet door het systeem worden gefinancierd, maar
door mensen met een pioniersgeest die met hart en ziel leven. Er is
dus geen enkele reden om alle verantwoordelijkheid bij iemand
anders neer te leggen en de overheid te bekritiseren door
bijvoorbeeld te klagen over de stijgende kosten van de
gezondheidszorg of over het gebrek aan financiële middelen. De
uitdaging is juist om zelf verantwoordelijk en creatief te zijn, om je
eigen manier van denken en handelen aan te passen aan de nieuwe
tijd en dan gewoon te doen wat jij goed acht. Daarnaast kun je van

de dingen die nu al bestaan de zinvolle en constructieve aspecten
onderkennen en tegelijkertijd ruimte creëren voor nieuwe
mogelijkheden en perspectieven.
In een land met voldoende geld kun je met dat geld heel mooie
dingen doen. Christina is hier duidelijk over: ‘Geld is ook iets wat
geschapen is en energetisch gezien neutraal. Door ons handelen
bepalen we of we het op een constructieve of destructieve manier
gebruiken.’ En ook al wordt geld al heel lang gebruikt als het
belangrijkste machtsmiddel, we bepalen altijd nog zelf waar we ons
eigen geld voor gebruiken. En ook dit hangt weer af van het
bewustzijn en gedrag van het individu.
Vooral in redelijk democratische en welvarende landen, zoals
Zwitserland en veel andere Midden-Europese landen, hebben we
relatief veel vrijheid en keuzemogelijkheden. We kunnen
bijvoorbeeld zelf bepalen met welke informatie uit de massamedia
we onszelf wel of niet willen opzadelen. We kunnen ook zelf bepalen
hoeveel en welke consumptiegoederen we kopen. En we kunnen
kiezen welke energiebronnen we voor ons huishouden willen
gebruiken. Tot op zekere hoogte kunnen we ook zelf kiezen welk
onderwijs onze kinderen krijgen. Dat zijn allemaal positieve punten,
die natuurlijk ook nog verder uitgebreid kunnen worden en altijd voor
verbetering vatbaar zijn. Landen als Zwitserland bieden over het
geheel genomen echter goede basisomstandigheden voor
baanbrekende projecten die niet door het systeem worden
gefinancierd en dus grotendeels onafhankelijk zijn. Op dit moment
bevat het bewustzijn van de mensen een heleboel veelbelovende
visioenen die allemaal gemanifesteerd willen worden. Om dat voor
elkaar te krijgen moeten we samenwerken en eikaars kennis en
kunde benutten.
Misschien hoeft het systeem helemaal niet met geweld in te
storten. Misschien kan het met een toereikende pioniersgeest en
voldoende betrokkenheid op een vreedzame manier tot iets lichtvols
transformeren. Het is best mogelijk dat de frequentieverhoging van
de maatschappij ervoor zorgt dat er ook allerlei hindernissen kunnen
worden overwonnen die door het systeem zijn opgeworpen.
Misschien zitten er in de volgende generatie wel verantwoordelijke,
lichtvolle politici die bepaalde wetten en randvoorwaarden zullen

veranderen die nu nog een constructieve vooruitgang in de weg
staan. Want wat tien of twintig jaar geleden nog onmogelijk leek, is
nu al denkbaar en zou weleens heel snel onze toekomst kunnen zijn.
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De stenen in onze muur
Januari/februari 2017. Dat onze samenlevingen wereldwijd op het
randje van de afgrond staan en dat de mensheid slechts een paar
stappen verwijderd lijkt te zijn van zelfvernietiging, is één manier om
te kijken naar de tijd waarin we leven. Christina stelt voor om er
anders naar te kijken. Zonder de verontrustende aspecten van de
huidige tijd te negeren of te bagatelliseren, put ze uit een hogere
kennisbron het vertrouwen dat alles volgens een hoger visioen over
het goede uiteindelijk zal uitmonden in een individueel en
collectief’happy end’. Dit kan gepaard gaan met heftige
gebeurtenissen, maar het kan ook rustiger verlopen en haast vanzelf
gaan. Christina is hier gekomen om deze boodschap aan de mensen
door te geven en haar steentje bij te dragen aan de transformatie
naar het goede en het lichte.
Dat ik weet waar het met onze beschaving uiteindelijk naartoe
gaat, heeft voor mij iets geruststellends en verrijkends. Daardoor heb
ik namelijk geleerd om op een constructieve zelfverzekerde manier
om te gaan met alle kleine en grote problemen en uitdagingen in
mijn leven en ze te zien als leerprocessen en groeimogelijkheden.
Elke keer dat ik mijn bewustzijn verder verruim, ervaar ik meer
innerlijke rust en verstilling, en ook meer autonomie in mijn denken
en handelen, ongeacht hoe de dingen op onze planeet of in mijn
eigen leven zich ontwikkelen. Diep vanbinnen weet ik zeker dat het
licht zal zegevieren, ook al zal ik op de weg daarnaartoe ongetwijfeld
nog wat moeilijke hindernissen moeten overwinnen. Dat zie ik
ondertussen ook als iets positiefs, want volgens Christina hebben we
in deze tijd de kans om zelfs moeilijke processen heel snel te
transformeren en tot een goed einde te brengen.
Ze zegt dat we nu, in tegenstelling tot vroeger, intuïtief op een
heilzame, constructieve manier kunnen denken en handelen zodra
er zich in ons leven een leerproces aandient en dat ook aangaan. Zo
is de kans veel minder groot dat we de verkeerde weg inslaan, we

hoeven geen omwegen te maken en maken dan ook niet steeds
dezelfde fouten. Als we ons echt openstellen en bereid zijn om naar
ons innerlijk te kijken en onze verouderde patronen te doorzien,
hebben we direct de mogelijkheid om te transformeren.
Alle belevenissen en ervaringen die we hier hebben opgedaan,
hebben hun sporen in ons nagelaten. Of we ze nu mooi of minder
mooi vonden, of vreugdevol of juist pijnlijk, het waren allemaal
leerprocessen. Als reactie op onze vroegere belevenissen en
ervaringen hebben we allemaal onze eigen gedragspatronen
ontwikkeld. Ze zijn deels bewust en deels onbewust, maar ze zijn
allemaal van invloed op ons dagelijks handelen. Veel mensen
hebben ernstige verwondingen en trauma’s meegemaakt die ze
nooit hebben verwerkt, vaak ook in vorige levens. Hierdoor is het
voor hen heel moeilijk om zich volledig te ontwikkelen. Hetzelfde
principe geldt ook voor de aangename en vreugdevolle
gebeurtenissen die we hebben beleefd. Misschien houden we nog
steeds vast aan fantastische ervaringen en successen uit het
verleden en kijken we om die reden door een gekleurde bril naar de
mogelijkheden die we nu hebben. Veel mensen leven door deze
goede of slechte herinneringen dus voornamelijk in het verleden,
waardoor ze hun ontwikkeling in het hier en nu blokkeren. Het leven
is altijd naar voren gericht, nooit naar achteren.
Christina moedigt de mensen altijd aan om helemaal in het hier en
nu te leven, bijvoorbeeld door de volgende uitspraak uit deel 1:
‘Iemands waarnemingen worden meestal overschaduwd 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 nieuw visioen opbouwen. Elke
negatieve herinnering is als een steen in een muur die verhindert dat
de mensen hun visioen verwezenlijken.’
Ik denk dat het beeld van de stenen in de muur heel goed
gekozen is. De meeste mensen hebben in de loop van hun huidige
leven en waarschijnlijk ook in hun vorige leven een stevige muur om
zich heen gebouwd die uit ontelbare kleine en grote stenen bestaat.
Als we ervoor kiezen om de kans te grijpen die we nu aangereikt
krijgen, en als we het aandurven om de gedragspatronen van ons
ego onder ogen te zien en bewust naar elke steen van onze

innerlijke muur te kijken, hebben we de mogelijkheid om die direct te
transformeren.
Vooral daar waar diepe verwondingen hebben plaatsgevonden,
worden vaak eigen zielsaspecten afgesplitst, waardoor ze niet meer
geleefd kunnen worden. Ze worden een steen in de muur. En met
elke steen die eraan toegevoegd werd, werd onze vrijheid om ons te
ontplooien beperkt. Steen voor steen werd steeds meer verhinderd
dat we onze visioenen kunnen verwezenlijken en onze
hartenwensen kunnen vervullen. Als we nu bewust naar onze muur
kijken en de stenen waaruit die muur bestaat zien voor wat ze zijn,
kunnen we nog één keer de diepste pijn uit het verleden voelen, ons
met die pijn verzoenen en uiteindelijk behoedzaam en liefdevol de
ene na de andere steen uit de muur verwijderen. Als je ze van een
bepaalde afstand bekijkt, was geen enkele van deze stenen slecht of
goed. Het waren gewoon neutrale persoonlijke ervaringen waarvan
we iets hebben geleerd. Als we een steen uit onze muur hebben
verwijderd, gooien we hem in het ideale geval niet zomaar weg,
maar accepteren we hem liefdevol. We omarmen hem met
waardering en dankbaarheid voor de inzichten die we dankzij de
steen hebben opgedaan, en we laten het bijbehorende zielsaspect
weer een deel van ons hart worden. Doordat we van dit aspect weer
een intact en actief deel van onze ziel maken, symboliseert de steen
niet meer een stuk van de muur die ons beperkt, maar wordt hij een
volledig getransformeerd deel van ons hart.
Met elke steen die we op deze manier transformeren, brokkelt de
muur die om onze ziel zit af en wordt er een holistisch
genezingsproces in gang gezet. Dit proces kan iedereen alleen voor
zichzelf doorlopen. Je kunt het niet aan iemand anders
toevertrouwen en je mag het een ander ook niet uit handen nemen.
We kunnen alleen onszelf veranderen en hebben niet het recht of de
middelen om mensen in onze omgeving te veranderen. We kunnen
andere mensen natuurlijk wel bij hun processen ondersteunen en
hen liefdevol bij staan, maar uiteindelijk is iedereen zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen lot. In een constructieve omgeving,
waarin veel mensen besluiten om hun eigen transformatieprocessen
in gang te zetten en elkaar te steunen, is het voor ieder individu veel
gemakkelijker om de volledige kracht van zijn hart tot bloei te laten

komen. Er ontstaat dan een collectief kwantumveld met een zeer
hoge energie, zodat iedereen zijn eigen energiefrequentie kan
verhogen, zijn roeping kan herkennen en vervullen, en zijn visioen
kan manifesteren. In zo’n omgeving is er geen plaats meer voor
negatieve energieën in onszelf en om ons heen, zoals afgunst, wrok,
teleurstelling, zorgen, twijfels en angsten. Als ze af en toe toch nog
de kop opsteken doordat je bepaalde patronen nog niet hebt
getransformeerd, kun je vanuit een neutrale houding vaststellen dat
ze er zijn en ze accepteren zonder dat je je gedrag erdoor laat
beïnvloeden.

Je eigen zielspad bewandelen
Wat mezelf betreft, probeer ik mijn zielspad te blijven bewandelen en
me te wijden aan de goede, mooie, vreedzame en constructieve
dingen in mijn leven. Want dat komt later ook weer naar me terug.
Alles wat we zaaien, zullen we vroeg of laat ook weer oogsten. Het
goede en het constructieve bevorderen de innerlijke groei van de
ziel, zowel in het klein als in het groot.
Zo begint ons individuele geluk, maar ook het geluk dat we als
mensheid ervaren, altijd in onszelf. Als we ons innerlijke leven
hebben getransformeerd, lukt het ons steeds beter om vanuit
wijsheid en sereniteit in het hier en nu te leven, en dat heeft ook
weer zijn uitwerking op onze omgeving. Zo kunnen we weer leren
om vreugdevol en onbevooroordeeld te leven, als een gelukkig,
zorgeloos kind, zonder programma’s die ons bewustzijn beperken.
Dan kunnen we spontaan en enthousiast zijn, innerlijk verbonden
met de eenheidswerkelijkheid. We kunnen met de stroom van het
leven meegaan en in harmonie met het universum leven, met het
volste vertrouwen in onze eigen intuïtie, zonder kennis die we met
ons verstand hebben verworven, zonder voorgekauwde concepten,
strategieën of plannen die door anderen zijn bedacht.
Mochten er af en toe toch twijfels in me opkomen, dan helpt dit
advies van Christina mij: ‘Vertrouw op je lot. Je kunt de punten in je
leven niet van tevoren al verbinden. Je kunt ze alleen in het nu en in
het verleden verbinden en dan vertrouwen op wat de toekomst zal

Je hart is daarbij het belangrijkst. Als je
niet weet of je naar links of rechts moet gaan,
luister dan naar je hart. Als je dan nog steeds
geen beslissing kunt nemen, bedenk dan watje
zou doen als geld geen rol in je leven zou spelen.
Durf je hart te volgen, want daar komt de stem
van je ziel vandaan.’
brengen.

Inmiddels ken en begeleid ik mensen die zich al tientallen jaren
bezighouden met bewustzijnsverruiming en de verschijnselen die
daarbij horen, of lichamelijke en psychische stoornissen hebben.
Vaak wil het met hun bewustzijns- ontwikkeling om de een of andere
reden nog niet zo goed lukken, en in veel gevallen komt dit doordat
ze niet goed geaard zijn.
Christina wijst hierbij op het volgende: ‘Zielsontwikkeling is ook
hier in de dualiteit mogelijk. Waarom zouden we anders in een
driedimensionaal fysiek lichaam zijn geïncarneerd?
Maar een voorwaarde voor deze zielsontwikkeling is wel dat de
ziel volledig in ons driedimensionale lichaam is ingedaald. Een
goede aarding is dus heel belangrijk als je je ontwikkelingspotentieel
wilt verwezenlijken.’
Later zegt ze enthousiast: ‘Ik ervaar het als een eer en groot geluk
dat ik hier als mens ben. Dus om ook echt fysiek hier te zijn. Dat is
namelijk heel fascinerend. Want niet alle beschavingen hebben de
mogelijkheid om tegelijkertijd fysiek en niet-fysiek te bestaan. Dat we
als mens een fysieke vorm hebben is heel bijzonder. Het
fijnstoffelijke is overal in het universum aanwezig, maar het fysieke
niet. Dat we hier fysiek zijn wil niet zeggen dat we van het
fijnstoffelijke zijn afgesneden.’
In mijn ogen is het een vergissing om te geloven dat je alleen door
spirituele activiteiten, zoals meditatie of het bestuderen van wijze
teksten, je bewustzijn kunt verruimen. Onze ziel heeft er natuurlijk
niet voor niets voor gekozen om naar de derde dimensie te komen
en zich uitgerekend hier verder te ontwikkelen. Als we ons fysieke
aspect onderdrukken of niet naar waarde schatten, zoals dat in
sommige religieuze tradities gebruikelijk is, bestaat het gevaar dat

we van het aardse wegvluchten en daarmee de ontwikkeling van
onze ziel blokkeren. Daarom is het belangrijk om het wortelchakra te
activeren om de noodzakelijke aarding en verbinding met de Aarde
tot stand te brengen[10]
Zielsontwikkeling vindt altijd plaats in het hier en nu, en in ons
geval betekent dit: in onze huidige 3D-sfeer, in ons huidige leven, in
onze huidige levensomstandigheden. Waarom zouden we anders
met deze incarnatie bezig zijn? We zijn hier juist om die processen
aan te gaan die met het leven op Aarde gepaard gaan. We zijn hier
om te leren de vrije wil van andere mensen onder alle
omstandigheden te respecteren, om onze vijanden te vergeven, om
dingen los te laten waarvan we houden maar die ons niet meer
dienen, en om zonder verwachting en met dankbaarheid te
accepteren wat het lot voor ons in petto heeft. En we zijn hier vooral
om onvoorwaardelijke liefde te leren geven en ontvangen.
Ook ik blijf mezelf eraan herinneren dat het allemaal gaat om het
vinden en vervullen van mijn zielsplan, mijn visioen en mijn roeping.
Dat is de eerste en belangrijkste tip die je iemand kunt geven die
serieus aan zijn zielsontwikkeling wil werken.

Het ontwikkelen van het eigen potentieel
Een andere waardevolle tip is: herken je ware potentieel en
ontwikkel het liefdevol ten behoeve van de gehele mensheid!
Je kunt alleen gelukkig en voldaan zijn als je een plekje binnen het
grotere geheel hebt gevonden dat bij jou past en vanuit daar je
volledige potentieel kunt benutten en in de praktijk brengen.
Hetzelfde geldt ook op het niveau van het collectief: een
samenleving kan enkel blijvend constructief en succesvol zijn als
ieder individu waaruit de samenleving bestaat zijn eigen plekje heeft
en zijn taak ten behoeve van de gemeenschap volledig vervult.
Daarom is het vooral in de tijd waarin wij nu leven, waarin alles
wereldwijd aan het veranderen is, heel belangrijk dat het ware
potentieel van ieder mens wordt gezien en ontwikkeld.
Deze noodzakelijke ontwikkeling van ieders potentieel omvat aan
de ene kant onze capaciteiten en vaardigheden, dat wil zeggen,

onze specifieke talenten waarmee we anderen kunnen
ondersteunen bij de vervulling van hun roeping. Aan de andere kant
omvat ze ook de innerlijke verbinding met intuïtieve en inspirerende
bronnen. Wanneer we dankzij zo’n verbinding deel uitmaken van
een groter geheel en niet door ons rationele verstand van onze
omgeving zijn afgesneden, kunnen ons zeer creatieve en
innovatieve gedachten te binnen schieten, waar we in de praktijk iets
mee kunnen doen. Op alle onderwijsniveaus leren we voornamelijk
met ons verstand en onze linkerhersenhelft, terwijl de
rechterhersenhelft, dus het complexe, emotionele en intuïtieve
denken, veel minder aandacht krijgt. Daardoor laten veel mensen
een enorm intellectueel potentieel onbenut. En juist die
denkpatronen van het eenzijdige rationele verstand kunnen heel
gemakkelijk worden geprogrammeerd en gemanipuleerd door
onlichte invloeden van buitenaf. Dat zou kunnen verklaren waarom
in het huidige systeem uitsluitend dit aspect van ons wordt
gestimuleerd.
Zolang het onderwijssysteem en de wetenschap zelf zulke
grenzen hanteren, zal het voor positieve, visionaire ideeën en
innovaties heel moeilijk zijn om door die grenzen heen te breken.
Daarom hebben we in deze tijd behoefte aan moedige, vrije denkers
en dwarsdenkers, die hun aandacht niet op het verleden richten,
maar die een zo helder mogelijke blik op het heden hebben, zonder
door muurtjes beperkt te worden, zodat ze een nieuwe toekomst
kunnen opbouwen. Als het ons lukt om onszelf niet meer te
beperken door onze conditionering en onze verouderde ideeën,
strategieën en morele principes, worden we echt creatief en staan
we voor alle mogelijkheden open, net als een spontaan, zorgeloos
kind dat vol vertrouwen is.
Christina legt uit: ‘In ons lichaam beschikt elke cel over de
informatie die hij nodig heeft om zijn complexe functie uit te voeren.
Dat geldt ook voor elke plant en elk dier. Die leven op een natuurlijke
manier, zonder leraren of richtlijnen. Alles lijkt harmonieus te zijn
georganiseerd en alles functioneert vanuit het eigen bewustzijn.
Waarom zouden wij dat als mensen ook niet kunnen? Want in wezen
zijn we van nature tot heel veel in staat.

Inmiddels zijn er genoeg voorbeelden van mensen die nog nooit
naar een reguliere school zijn geweest en toch fantastische talenten
ontplooien en gebruiken. Ze lezen, schrijven, spreken vreemde talen
en hebben een bovengemiddelde kennis van onderwerpen die bij
hun roeping en potentieel passen. Onderzoekers op het gebied van
leren hebben al lang gezien dat je pas echt iets leert als je dat met
hart en ziel doet en als je sterk gemotiveerd bent. Het heeft dus
weinig zin om voor een bepaalde groep mensen dezelfde leerdoelen
te formuleren, bijvoorbeeld voor een schoolklas of opleidingsgroep.
Want elke groep bestaat uit individuen, en ieder individu is uniek.
Als je iedereen in hetzelfde hokje probeert te stoppen, krijgt
waarschijnlijk niemand wat hij nodig heeft.
In de toekomst kun je alleen zinvol leren als je je zielsplan en
intuïtie volgt en daarbij je volledige potentieel ontwikkelt.
Als een kind (maar ook een volwassene) dit op maat gemaakte
ontwikkelingskader krijgt aangereikt, leert het met alle plezier wat het
ook echt wil leren vanuit een spontane, natuurlijke motivatie.
Kinderen leren dan ook wanneer ze willen leren en op een manier
die hen aanspreekt. Wie zonder dwang en druk van buitenaf kan
leren en zich harmonieus volgens zijn zielsplan kan ontplooien,
wordt een gelukkig, vervuld, creatief en waardevol lid van de
samenleving. Zulke mensen zijn de dragers van hoop voor de
toekomst, want zij laten door hun eigen voorbeeld nieuwe
perspectieven zien, die niet zijn gebaseerd op onnatuurlijke, onlichte
afhankelijkheidssystemen, maar op de universele wetten van het
licht die iedereen vrij laten in wat hij wil doen.
In deze turbulente maar veelbelovende tijd gaat het er dus om dat
we beseffen dat iedereen een enorm potentieel aan kennis en
talenten heeft. Het gaat erom dat dit potentieel zo vrij mogelijk wordt
ontwikkeld, want dan zal de samenleving fundamenteel en blijvend
in positieve zin veranderen. Diep vanbinnen verlangt iedereen
ernaar dat andere mensen hen zien zoals ze echt zijn en hen
waardevol vinden. Ieder mens wil graag zijn bestemming volgen en
zijn talenten benutten. Als je die mogelijkheid krijgt, verdwijnt de
destructieve concurrentiestrijd en de wanhopige strijd om aandacht
en erkenning.

Christina wijst in dit verband graag op het potentieel van groepen
en gemeenschappen. Als een groep mensen bijvoorbeeld met een
bepaald onderwerp bezig is, zit iedereen in hetzelfde trillingsveld en
kan iedereen elkaar versterken. Hoe hoger de collectieve trilling in
dit veld, hoe meer informatie eruit kan worden gehaald.
Samenwerking zorgt er dus voor dat het ontwikkelingspotentieel van
ieder individu wordt vergroot. Dat gebeurt ook als mensen
samenkomen en met elkaar mediteren. De groep als geheel kan
veel meer teweegbrengen dan de afzonderlijke leden van de groep.
In Christina’s visioen over de school van de toekomst is het niet
meer zo dat een leraar autoritair voor de klas staat en de leerlingen
op een eenzijdige manier aangeleerde kennis ‘bijbrengt’. Scholen
zullen eerder plekken zijn waar mensen harmonieus met elkaar
samenleven en leraren en leerlingen van elkaar leren. Doordat
iedereen al eerder is geïncarneerd en allerlei leerprocessen heeft
doorlopen, is het heel goed mogelijk dat een zesjarig kind veel meer
over een bepaald onderwerp weet dan een professor die ervoor
heeft geleerd. En als je dan ook nog bedenkt dat het van je
persoonlijke frequentie afhangt of je toegang hebt tot de
Akashakronieken, dus het collectieve veld van de mensheid of de
bron van alle kennis, zegt iemands fysieke leeftijd helemaal niets
over hoeveel hij weet.
‘Dit geldt niet alleen voor leraren,’ legt Christina uit, ‘maar ook voor
ouders. Ook zij kunnen van hun kinderen leren, omdat veel kinderen
van de nieuwe tijd van nature een hogere bewustzijnsfrequentie
hebben dan hun ouders. De kinderen leren van hun ouders vooral
hoe ze zich goed kunnen aarden. Op een open manier van elkaar
leren zal in toekomstige gemeenschappen een enorm potentieel
openen en zal niet tot chaos leiden, zoals sommige mensen
denken.’
En: ‘We blijven ons hele leven lang leren, want leren is niet een
proces dat op een gegeven moment is afgerond. En bij leren bestaat
er ook geen “goed” of “fout”, want leren is individueel, je hoeft het
niet op een bepaalde plek te doen en je bent ook niet van een
bepaalde persoon afhankelijk.’
Hierbij past het volgende citaat van Christina: ‘Alle mensen zijn
scheppers. De enige grens zijn ze zelf.’

34
Op de grens van zelfstandigheid
April/mei 2017. Het is zondag 30 april 2017. Christina zit tegenover
mij in ons kantoortje en ondergaat weer een spontane, sterke
energieverhoging en chakra-activatie, wat ook voor haar elke keer
weer een intense ervaring is. Ik ben er inmiddels aan gewend
geraakt dat deze ontwikkeling waarschijnlijk voorlopig niet zal
stoppen, dus probeer ik niet eens meer te ontraadselen welke
betekenis het deze keer weer heeft. In plaats daarvan vertrouw ik op
de hogere leiding en ga ervan uit dat alles een bepaalde betekenis
heeft en dat Christina niet voor niets telkens zulke
ontwikkelingsstappen zet. Elke frequentieverhoging opent voor haar
nieuwe deuren naar nieuwe kennis en gaven. Met je verstand kun je
dit toch allemaal niet begrijpen. Als iemand drie jaar geleden tegen
me had gezegd dat dit soort dingen wel vaker in mijn gezin zou gaan
gebeuren, had ik het waarschijnlijk als absurde onzin afgedaan.
Maar inmiddels is het een natuurlijk onderdeel van ons ‘normale’
leven geworden.
Vandaag ontvangt Christina naast de energieverhoging ook een
beeld: de godin Isis. Christina legt me de betekenis hiervan met de
volgende woorden uit: ‘Isis is de enige vrouwelijke incarnatie met de
kristalwitte straal. Ze vluchtte destijds samen met Serapis Bey uit
Atlantis en opende in Egypte de eerste tempelscholen.’
Oké, denk ik, weer een herinnering aan Atlantis. Tegelijkertijd krijg
ik de ingeving dat dit beeld misschien weer iets met Elena en
Christina te maken heeft. Het is niet de eerste keer dat ik zo’n
verband vermoed. Inmiddels weet ik ook dat Christina de vrouwelijke
energie en Elena de mannelijke energie belichaamt. Beide
energieën kunnen via Christina’s fysieke lichaam werkzaam zijn.
De continu toenemende frequentie van Christina is dit voorjaar
heel duidelijk te voelen en te ervaren. Daarbij komt dat ze nog maar
enkele weken leerplichtig. Samen zorgen die twee dingen ervoor dat
ze er steeds meer naar uitkijkt om met het vervullen van haar taken

te kunnen beginnen. Elke nacht is dit meisje in een of andere
dimensie hard aan het werk en bereidt ze zich voor op haar
levenstaak, en ze slaapt nog steeds erg weinig. Ook in mij wordt de
wens steeds sterker om eindelijk te weten te komen wat haar
roeping in dit leven is en welke rol haar omgeving daarbij zal spelen.
Maar ik zal nog een poosje geduld moeten hebben, want pas in
september 2017 komen we wat concreter te weten wat ze precies
zal gaan doen.
Eén ding is voor Christina nu al duidelijk: de verschijning van het
boek zal een startschot zijn. Het boek zal de vervulling van haar
levenstaak op gang brengen. Ik ben wat dat betreft nog steeds een
beetje sceptisch en ga er niet van uit dat ons eerste boek meteen
een enorme massa mensen in beroering zal brengen. In alle
toewijding blijf ik tegen mezelf zeggen dat ik er gewoon op moet
vertrouwen dat alles een betekenis heeft en dat alles bij een hoger
plan hoort.
Gedurende deze meidagen in 2017 vraagt mijn zestienjarige
dochter voor het eerst ‘officieel’ of ze nu zelfstandig met haar
lichtvolle werk mag beginnen. Daarmee bedoelt ze vooral dat ze nog
voor haar achttiende verjaardag, dus voordat ze meerderjarig is,
haar werk niet alleen tot Zwitserland wil beperken, maar binnenkort
ook zonder mij naar het buitenland wil reizen. Deze vraag is een
mooi voorbeeld van haar respect voor mijn vrije wil en voor het feit
dat ik het ouderlijk gezag over haar heb.
Voordat ik mijn toestemming geef, herinner ik me hoe ik jaren
geleden zelf als zestienjarig meisje dolgelukkig was toen ik na mijn
eindexamen een jaar lang in Tessin stage mocht lopen in het
verzorgingstehuis. Nadat ik in een groot en eenvoudig boerengezin
was opgegroeid, was dat voor mij de beslissende sprong naar
vrijheid en zelfstandigheid. Ik ervoer dat jaar als een enorm avontuur
van het vrije leven en leren, een jaar waarin ik nieuwe ervaringen
opdeed. En ik heb er tot op de dag van vandaag nog geen moment
spijt van gehad. Ik ben mijn ouders nog steeds ontzettend dankbaar
dat ze me deze kans hebben gegeven.
Dus hoe zou ik nu ik zelf moeder ben het verzoek van mijn dochter
kunnen afwijzen? Als het haar droom, haar roeping en haar
bestemming is om binnenkort zonder mij te gaan reizen om vrede in

de wereld te brengen, wat zou daar dan verkeerd aan kunnen zijn?
Vooral voor jongeren met bepaalde gaven en talenten is het heel
belangrijk dat ze zo weinig mogelijk worden belemmerd in het
ontplooien van hun talenten en het vervullen van hun bestemming,
of het nu gaat om een sport, een kunstvorm, een
wetenschapsgebied of iets anders. En wat Christina’s bijzondere
gaven zijn, is de afgelopen twee jaar wel duidelijk geworden. Diep
vanbinnen voel ik dat het goed is om haar nu mijn toestemming te
geven, ook al weten we allebei nog steeds niet waarvoor precies.
Natuurlijk zal het voor Christina geen gemakkelijke weg zijn, maar
zoals uit de afgelopen jaren is gebleken, heeft ze een zeer krachtige
energie en een bijna onbeperkt potentieel om veel goede dingen in
onze samenleving op gang te brengen.
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Het boek verschijnt
Juni/juli 2017. Vrijdag 30 juni 2017 zou de langverwachte dag zijn.
Een week of vier geleden is ons boek na heel veel werk eindelijk
naar de drukker gegaan, en vandaag ontvang ik even na elven van
Ronald, onze uitgever en redacteur, het nieuws dat de pallets met
boeken vers van de pers bij de uitgever zijn aangekomen. We
spreken om vier uur ’s middags af in een restaurant in de binnenstad
van Winterthur, waar we de eerste exemplaren in ontvangst zullen
nemen.
Deze vrijdag is ook een van de laatste schooldagen van Christina,
want over een weekje zitten haar negen leerplichtige jaren erop. Dus
rijden Christina en ik op deze zonnige, zomers aandoende dag
meteen na schooltijd naar de afgesproken ontmoetingsplek, waar
Ronald ons ieder een boek in de handen drukt. Christina en ik
durven de doorzichtige folie pas te verwijderen als Ronald ons
aanspoort. Wat een moment!
Christina is er helemaal door gefascineerd, alsof ze voor het eerst
een pas gedrukt boek in haar hand heeft. Terwijl Ronald en ik druk
met elkaar zitten te praten, duikt Christina minutenlang zonder iets te
zeggen in het boek. Bladzijde voor bladzijde betast ze met haar
zachte handen aandachtig en vol concentratie deze eersteling om de
energie ervan te voelen. Door haar psychometrische gaven kan ze
alleen al door aanraking de energieresiduen in en op voorwerpen of
in ruimtes waarnemen en zo hun hele geschiedenis te weten komen.
Als ze haar stilzwijgen doorbreekt, beschrijft ze enthousiast hoe
zuiver de energie van het boek is, dat nog nooit door iemand is
aangeraakt of gelezen.

2017: overhandiging van de eerste exemplaren
van deel 1, Tweeling als licht geboren
Later komt Ronalds twintigjarige zoon, Narada, die de
boekomslagen en ons logo met de silhouetten van Elena en
Christina heeft ontworpen, bij ons zitten. We zitten met ons viertjes
nog een tijdje bij elkaar en laden daarna een aantal dozen met
boeken vanuit Ronalds auto in de onze. Ik krijg steeds duidelijker het
gevoel dat de publicatie van dit boek vandaag een nieuw hoofdstuk
in ons leven inluidt. Het voelt als de spreekwoordelijke stilte voor de
storm, maar dan op een zeer positieve manier. Ik kan me nog niet

goed voorstellen welke vorm het werk van Christina zal krijgen en
hoe dat ons leven zal veranderen, maar op de een of andere manier
weet ik zeker dat het allemaal heel spannend en intens zal worden.
Hoe zei Christina het meer dan twee jaar geleden ook weer zo mooi:
‘Mama, ik weet zeker dat je je nooit meer zult vervelen.’
Het voorlopige plan is dat Christina vanaf september volgend jaar
aan een academie vier semesters van de opleiding
Transpersoonlijke Psychologie zal gaan volgen. Daarnaast heeft ze
zich ook ingeschreven voor andere cursussen op verschillende
locaties in Zwitserland. Ik heb echter het sterke vermoeden dat dit
allemaal slechts nevenactiviteiten zullen zijn, hoewel het voor mij op
dit moment nog niet duidelijk is wat haar echte werk in de derde
dimensie zal zijn.

Geen school meer
Precies zes dagen nadat we de boeken hebben gekregen, komt er
op 6 juli 2017 met een groots opgezette feestelijke laatste schooldag
op haar school in Mosnang een einde aan Christina’s officiële
schoolperiode. Ook dat is weer een mijlpaal in haar nog prille leven.
Terwijl bijna alle andere eindexamenleerlingen meedoen aan het
grote toneelstuk of meezingen in het koor, had Christina van tevoren
al aangegeven dat die twee activiteiten niet echt tot haar favoriete
bezigheden behoren, dus blijft ze de hele avond een beetje op de
achtergrond. Na het toneelstuk staat ze volgens de planning samen
met de andere eindexamenkandidaten heel rustig en onopvallend op
het podium. Ze komt deze avond een beetje verlegen over, maar je
zou het beter ‘wijze terughoudendheid’ kunnen noemen.
Waarschijnlijk was er op dat moment onder al die jongelui, leraren,
ouders, broers en zussen en vrienden niemand die vermoedde dat
deze kleine jongedame een paar maanden later al in uitverkochte
zalen honderden enthousiaste mensen over hogerdimensionale
wijsheden zou toespreken en duizenden boeken zou verspreiden.
Zelfs Ronald en ik, die samen bij Christina’s diploma-uitreiking
aanwezig waren, hadden niet durven dromen dat ons werk zo snel
en bij zo’n breed publiek zo’n succes zou zijn.

De dag na de diploma-uitreiking is Christina enorm gemotiveerd
om aan de slag te gaan. Eindelijk is ze na negen jaar niet meer
leerplichtig, eindelijk is de weg vrij voor iets nieuws! Vol
enthousiasme haalt ze het beetje speelgoed dat ze heeft uit haar
kamer en geeft het weg aan de jongere kinderen uit de buurt. Haar
schoolspullen legt ze bij het oud papier, ze zet een nieuwe plant op
haar kamer en ze legt de kamer vol met nieuwe geneeskrachtige
stenen. En dat zijn dan alleen nog maar de veranderingen die je aan
de buitenkant kunt zien. We zullen al snel verbaasd staan over hoe
snel haar levenstaak, die al zo lang is voorbereid, door een
onvoorstelbare synchroniciteit op gang komt. Met een glimlach zegt
ze dat ze in die negen jaar op school eigenlijk maar één ding heeft
geleerd, namelijk hoe de huidige mens functioneert.

De lichten gaan aan
Al een paar weken na de publicatie van het boek is het een
daverend succes. De verkoopcijfers zijn voor een kleine Zwitserse
uitgeverij als Govinda opvallend goed, en er was niet eens via een
brochure of nieuwsbrief reclame voor het boek gemaakt. Ronald
zegt dat hij met dit nieuwe boek iets meemaakt wat hij in de 28 jaar
dat hij uitgever is nog nooit eerder heeft meegemaakt. Klanten
bestellen één exemplaar van het boek, en als ze het een paar dagen
later hebben gelezen, bestellen ze er nog twee, drie, vijf of zelfs tien
bij om die aan andere mensen cadeau te doen. Het woord dat de
uitgeverij het vaakst als reactie op Tweeling als licht geboren te
horen krijgt, is ‘geraakt’. Veel lezers melden dat ze nog nooit eerder
zo diep door een boek zijn geraakt.
Ook de reacties die direct aan ons zijn gericht, zijn overweldigend.
We ontvangen bergen e-mails, maar ook lange, met de hand
geschreven brieven, uitnodigingen en geschenken. We worden
overspoeld door een golf van dankbaarheid en ontroering, en het is
onvoorstelbaar mooi om te voelen hoeveel mensen er al zijn die
helemaal openstaan voor Christina’s boodschap en haar werk al
enkele of zelfs tientallen jaren als pioniers voor een deel hebben
voorbereid. Sommigen schrijven dat ze hun hele leven al op dit boek

hebben gewacht en nu ontzettend blij zijn dat ze het in hun handen
mogen houden en mee mogen maken dat hun voorgevoelens en
verlangens eindelijk een tastbare vorm hebben gekregen. Naast de
schriftelijke reacties krijgen we ook veel telefoontjes. De e-mails,
brieven en telefoontjes komen van mensen uit alle geledingen van
de maatschappij, ook van mensen van wie ik het nooit had verwacht.
Niet alleen spiritueel ingestelde mensen nemen na het lezen van het
boek contact met Christina of mij op, maar ook veel ouders met
hoogtrillende kinderen, leerkrachten en mensen met een
bestuursfunctie in het onderwijs. Ze zeggen allemaal dat ze heel
duidelijk kunnen zien dat het bewustzijn van de kinderen met wie zij
te maken hebben een steeds hogere frequentie heeft. Het is duidelijk
dat de inhoud van het boek precies bij de huidige levensstroom past
en mensen op de meest uiteenlopende niveaus raakt. Voor het eerst
besef ik wat Christina voorspelde toen ze zei: ‘Het licht is al

overal op de wereld. Er is nu alleen nog iemand
nodig die op de aanknop drukt.’
Ik ben natuurlijk heel blij met de positieve reacties, maar er is ook
één vraag die me bezighoudt: hoe kan het dat ik hier tot nu toe niets
van heb geweten? In de 45 jaar die ik nu leef heb ik al deze lichten
tussen de mensen nooit opgemerkt.
Ik heb ook nog nooit iets gelezen over oude wijsheden, een
verruimd bewustzijn, hogerdimensionale beschavingen of ware
spiritualiteit, hoewel er al tientallen jaren ontzettend veel boeken en
projecten bestaan die met de nieuwe tijd te maken hebben. Hoe kan
het dat dit volledig langs me heen is gegaan? Ik zie mezelf als
iemand met een brede interesse en als iemand die open en creatief
is, maar toch zijn al deze dingen altijd aan mijn aandacht ontglipt.
Was dat misschien precies zo gepland voor de weg die ik bewandel?
Ik vraag het aan Christina, en ook deze keer had ze geen
duidelijker antwoord kunnen geven. ‘Mama, het was belangrijk dat je
geen flauw benul van al deze dingen had. Doordat jij nog zo weinig
wist, heb ik me gewoon op een natuurlijke manier kunnen
ontwikkelen. En daardoor kon je ook het boek schrijven zonder dat je
door allerlei ideologieën werd beïnvloed.’

Dat klinkt heel logisch. Terwijl andere mensen van mijn leeftijd zich
hun hele leven lang al bezighielden met spiritualiteit, dwarsdenken
en al deze prachtige dingen, was het mijn taak om alles wat er
rondom Christina gebeurde onbevooroordeeld en goed geaard te
begeleiden, te observeren en op te schrijven. Het ene is niet beter
dan het andere, want het gaat hier niet om goed of fout. Waar het
wel om gaat, is dat we allemaal intuïtief en op een authentieke
manier ons eigen zielsplan volgen en op die manier ons eigen
steentje aan het grotere geheel bijdragen. In mijn zielsplan stond
blijkbaar dat ik me in deze incarnatie nu pas zou gaan bezighouden
met de wereld van het hogerdimensionale en spirituele.
Soms zeggen mensen met een trotse ondertoon dat ze al enkele
of tientallen jaren ‘op weg’ zijn. Ik moet dan altijd een beetje in
mezelf lachen, want inmiddels is het me duidelijk geworden dat we in
wezen allemaal ‘op weg’ zijn. Ons spirituele team verweeft vanaf het
begin van onze incarnatie voortdurend alle gebeurtenissen in ons
leven die we nodig hebben om de weg van ons zielsplan te kunnen
bewandelen, of we dat nu bewust doen of niet. Het doel is natuurlijk
dat we dat bewust doen, dat we dus op een gegeven moment
‘ontwaken’ en vanaf dat moment met onze vrije wil en met volledige
instemming de weg op ons zielspad vervolgen en onze opdrachten
ten behoeve van de mensheid vervullen. Maar de weg die we volgen
is voor iedereen anders en op ieder afzonderlijk individu afgestemd.
Ik heb bijvoorbeeld door de sport heel veel over het lichaam en de
psychologie van de mens geleerd, en nu kan ik alles wat ik heb
geleerd op een harmonieuze manier verweven in alle nieuwe dingen
die ik leer.
Christina zegt hierover dat we nu in een tijd leven waarin veel
mensen zullen ontwaken. Daarvoor zijn niet langer ontelbare
omslachtige, kleine ontwikkelingstapjes nodig, zoals dat tussen de
jaren zestig en de millenniumwisseling nog wel het geval was. De
mensen hebben nu de kans om zich direct en volkomen natuurlijk te
bevrijden van de sluier van vergetelheid en om hun frequentie
blijvend in de richting van het licht te verhogen. Wel is het volgens
Christina in deze fase heel belangrijk dat de lichten elkaar vinden en
dat ze niet alles in hun eentje proberen te doen, maar gebruikmaken
van de samenwerkingsmogelijkheden die er nu zijn.

36
Een luisterboek en de eerste
evenementen
Juli tot november 2017. In juli stelt Ronald voor om het boek ook in
het Duits als luisterboek uit te brengen en voor de komende herfst
ook de eerste evenementen te organiseren. We gaan met beide
voorstellen akkoord.
Eind juli wordt er op de website van de uitgeverij een oproep
geplaatst voor iemand die Tweeling als licht geboren voor het
geplande audioboek wil inspreken. Er meldt zich onder andere ene
Nicola. Nicola woont ook in Toggenburg en schrijft onder meer dat
het voor haar een groot genoegen en een grote eer zou zijn als ze
het boek zou mogen inlezen.
Ze zou het geweldig vinden en het spreekt haar enorm aan. Niet
lang daarna spreken we bij ons thuis af en het wordt ons al snel
duidelijk dat Nicola een prachtig mens is en de juiste kandidaat voor
deze klus. Al in augustus start de productie van het luisterboek in
een professionele opnamestudio. In oktober zijn de opnames klaar,
waardoor het luisterboek in november kan worden uitgebracht.
Christina vraagt Nicola na dit audioboekproject ook of ze haar in
verschillende functies op haar weg zou willen begeleiden. Ik verbaas
me erover hoe bevrijd Christina zich plotseling voelt en hoe duidelijk
en nauwkeurig ze aanvoelt wat er op organisatorisch en zakelijk vlak
allemaal moet gebeuren.
Terugkijkend beschrijft Nicola in februari 2018 haar ontmoeting
met Christina als volgt: ‘Bij alle beroepsopleidingen die ik heb
gevolgd en bij alles wat ik daarbij tot nu toe heb geleerd en gedaan,
heb ik altijd geweten: het is allemaal best leuk, maar nog niet
datgene waarvan mijn hart sneller gaat kloppen en waardoor elke
vezel in mijn lijf wordt geraakt. Ik heb altijd een heel teder, maar ook
zeker gevoel gehad, een diepgeworteld weten, dat zei: er komt nog

wel iets op mijn pad, iets waarvan ik geen flauw idee had wat het
zou kunnen zijn. En toen kwam Christina.
Ik hoorde voor het eerst over Christina toen ik in juli 2017 in Bonn
een seminar volgde dat opvallend genoeg op mijn verjaardag werd
gehouden. Een wildvreemde vertelde me “toevallig” over haar. Hij
vertelde me dat hij diep onder de indruk was van het boek dat hij aan
het lezen was. Het ging over een meisje uit Toggenburg dat met een
multidimensionaal bewustzijn is geboren. Het boek was toen net
door Govinda gepubliceerd. Ik dacht: uit Toggenburg? Dat vertelt
iemand me hier in Bonn, terwijl ik zelf ook in Toggenburg woon? Ik
werd er enorm door geraakt!
Toen ik weer thuis was, wilde ik via de website van de uitgeverij
meteen het boek bestellen. Daar zag ik de oproep staan voor
iemand die Tweeling als licht geboren voor een audioboek wilde
inspreken. Het ging als een lichtflits door me heen, en ik wist het
meteen: daar moet ik me voor aanmelden! Een poosje later mocht ik
Christina, Bernadette en Ronald ontmoeten, en deze eerste
ontmoeting bevestigde al meteen wat ik bij de foto in het boek
voelde: een “familiegevoel” en een enorme vertrouwdheid.
Ik mocht het audioboek inspreken, maar daar bleef het niet bij. Ik
kreeg ook de kans om lid te worden van het team dat zich direct om
Christina had gevormd en mijn bijdrage te leveren aan de stichting
die in de pijplijn zat. Ik kon nauwelijks geloven wat voor geschenk ik
had ontvangen. Ik? Van alle mensen die ze hadden kunnen kiezen?
Hoewel ik altijd al het voorgevoel had dat er iets totaal nieuws op
mijn pad zou komen, wekt het telkens weer een ongelooflijk
geluksgevoel in me op. Dan komt er een diep gevoel van
dankbaarheid en vreugde over me heen. Intussen is het aan de ene
kant al heel normaal, maar aan de andere kant toch ook elke keer
weer onvoorstelbaar dat ik mijn steentje mag bijdragen aan de
uitvoering van Christina’s levensplan. Ik vind het heel moeilijk om
daar de juiste woorden voor te vinden. Ik voel gewoon één groot JA!
Vanuit het diepste van mijn ziel.’
Behalve de honderden brieven van lezers ontvangen we binnen
enkele weken na de publicatie van het boek ook uitnodigingen voor
lezingen of seminars in binnen- en buitenland, en aanvragen voor
interviews van tijdschriften en televisiezenders. Christina wijst ze

bijna allemaal af, omdat ze ziet welke intentie erachter zit. Voor haar
is een snelle, op sensatie gerichte publiciteit niet belangrijk. Ze wil
haar levensplan juist op een serieuze manier uitvoeren, wat voor mij
een hele geruststelling is.
De niet-aflatende stroom e-mails, brieven, geschenken,
uitnodigingen en aanvragen zorgt ervoor dat ik langzaam maar zeker
mijn grens bereik. Hoewel ik enorm geraakt ben door het lezen van
al die boeiende en ontroerende levensverhalen en persoonlijke
problemen waarmee mensen vol hoop Christina benaderen, is het
ontzettend moeilijk om ze allemaal de aandacht te geven die ze
verdienen. Het zijn er gewoon te veel om diep genoeg op elk geval
in te kunnen gaan.
Intussen is het voor ons heel duidelijk geworden dat privésessies
of -consultaties niet bij Christina’s levensweg horen. Haar doel is om
mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen helpen. Dit zei ze een hele
poos geleden ook al: ‘Ik ben hier om mensen te ondersteunen bij het
verruimen van hun bewustzijn. Als ze hun horizon verbreden,
kunnen ze zelf zien wat er op dit moment niet goed gaat op deze
planeet.’ En: ‘Dan zullen de mensen beseffen dat ze zichzelf kunnen
genezen.’
In overeenstemming met haar levensplan maakt Christina haar
uitgebreide kennis via boeken, blogs, films, seminars en dergelijke
voor een breed publiek toegankelijk, en zo levert ze een blijvende
bijdrage aan de individuele en collectieve vrede en aan het
goddelijke bewustzijn. Op middellange termijn is het haar doel om op
basis van een bevrijd en verruimd bewustzijn nieuwe
levensgebieden en leergebieden voor de mensen te creëren. Vanuit
de harmonieuze synthese tussen liefde en vernieuwend denken
moeten er in de loop der tijd nieuwe activiteiten en gebeurtenissen
ontstaan die ervoor zorgen dat mensen hun horizon kunnen
verbreden, waardoor ze nieuwe samenlevingsvormen kunnen
creëren. Deze activiteiten en gebeurtenissen zullen in
overeenstemming zijn met de universele wetten van het leven, de
natuur en de planeet.
De vijf eendaagse evenementen die Ronald voor de herfst van
2017 heeft georganiseerd, zijn in een mum van tijd volgeboekt. Voor
deze eerste evenementen wil Christina niet meer dan dertig

deelnemers per keer toelaten, zodat ze kan kijken of ze deze opzet
leuk vindt. Op 23 september 2017 vindt in Wattwil in Toggenburg, op
slechts een kwartiertje van ons huis, het allereerste publieke
evenement van Christina plaats.
In oktober en november zullen er op verschillende locaties nog
vier andere volgen. Ronald treedt bij deze vijf herfstseminars als
gastheer op, en ik heb als medespreekster een ondersteunende rol.
Gelukkig blijkt al snel dat Christina het heel goed in haar eentje
afkan en dat ze deze vorm van ondersteuning helemaal niet nodig
heeft. Dat vind ik ontzettend fijn en stelt me enorm gerust, want ik zie
mezelf in de toekomst totaal niet in deze publieke rol, maar meer op
de achtergrond van Christina’s missie.
We komen ook in contact met een organisator van grote
evenementen die Christina aanbiedt om voor haar een hele reeks
avondlezingen en eendaagse seminars in verschillende Zwitserse
steden te organiseren, zeg maar een mini-evenemententournee.
Deze keer accepteert Christina het aanbod meteen. Al bij het eerste
contact met deze organisator, Emmanuel, klikt het tussen
Christina en hem, en ze beseffen allebei meteen dat ze in de
toekomst samen waarschijnlijk nog heel veel op poten zullen zetten.
Ook voor deze nieuwe en grotere evenementen, waarbij
Emmanuel als gastheer zal optreden, is er enorm veel
belangstelling. Op de middag voorafgaand aan het avondevenement
vraag ik haar een beetje bezorgd naar de lezing die ze zal geven, en
ik wil graag van haar weten of ze het gevoel heeft dat ze zich goed
genoeg heeft voorbereid. Heel rustig en begripvol antwoordt ze dat
ik maar eens moet ophouden met me zorgen maken. Ze maakt niet
eens aantekeningen en is zelfs vlak voor de lezing nog met heel
andere dingen bezig. Dat is zowel voor mij als voor Emmanuel, die
net als ik nogal van structuur houdt, best wel een uitdaging. Ik
herken in deze situatie een patroon van mezelf. Als topsporter heb ik
regelmatig in de schijnwerpers gestaan, en ik zou uit eigen ervaring
dus moeten weten dat je verwachtingen van anderen als druk kunt
ervaren, en dat die druk meestal een negatief effect heeft op je
prestaties. Een gezonde opwinding of spanning hoort er gewoon bij,
druk die door anderen wordt opgelegd niet.

Maar bij Christina merk ik daar helemaal niets van. Ze toont me,
wederom, hoe je je kunt laten leiden door bewust en volledig te
vertrouwen op het goddelijke en je eigen roeping zonder je door ook
maar het kleinste beetje negatieve energie te laten afleiden of
storen. Het enige wat ze hierover zegt is: ‘Weetje, angst is altijd
een uiting van een gebrek aan vertrouwen.’ Tja,
daar moet ik haar weer eens gelijk in geven. Faalangst, nervositeit,
onzekerheid en wat er voorafgaand aan zo’n optreden allemaal nog
meer de kop op kan steken, kent Christina eenvoudigweg niet.
We hebben voor dit eerste grote avondevenement op 3 november
2017 dezelfde locatie in Wattwil gekozen als voor dat allereerste
kleine eendaagse seminar in september, met als verschil dat we
deze keer de grote zaal hebben gehuurd. Die zit met 270
aanwezigen bomvol, en zo zit Christina deze avond samen met
Emmanuel voor de eerste keer op het grote podium en boeit ze het
publiek met haar spontane, authentieke, grappige en diepgaande
uiteenzettingen. Ze voelt zich heel prettig bij deze nieuwe opzet. Ze
vindt vooral het vragenrondje heel leuk en gaat liefdevol op de meest
uiteenlopende vragen uit het publiek in. En ook nu blijkt weer dat ze
niet alleen maar concepten en ideologieën naar voren brengt die ze
met haar verstand heeft geleerd, maar dat ze helemaal vrij vanuit het
moment spreekt, spontaan en hartelijk en zonder voorbereiding.
Geen enkele vraag van de deelnemers blijft onbeantwoord.
Terwijl ik dit 16,5 jaar oude meisje op het podium het publiek hoor
toespreken, besef ik dat dit een deel van haar weg is. Maar Christina
zegt dat dit soort evenementen in de toekomst niet meer tot haar
belangrijkste activiteiten zullen behoren. Ze zegt dat haar publieke
optredens in Zwitserland in 2018 minder vaak zullen voorkomen,
maar dat ze wel groter zullen zijn. Daarna zal ze vaak in het
buitenland op pad zijn en met andere projecten bezig zijn. Zo staat
het in elk geval in haar levensplan.
De avond van 3 november 2017 is ook in een ander opzicht
opmerkelijk. Ronald brengt namelijk rechtstreeks vanuit het magazijn
van de uitgeverij de tweede druk van Tweeling als licht geboren mee
naar Wattwil. En de derde druk staat al voor januari 2018 op de
agenda.

Ook de andere eendaagse en avondevenementen met Christina
en Emmanuel zijn in de herfst en winter van 2017/2018 met drie- tot
vierhonderd deelnemers helemaal volgeboekt.
Terugkijkend op zijn eerste vijf maanden met Christina, schrijft
Emmanuel in februari 2018: ‘Toen ik aan het einde van de zomer in
2017 voor het eerst over Christina hoorde, werd haar naam niet
eens genoemd. Dat was een periode waarin ik eigenlijk nergens
naar op zoek was. Niet voor mijn spirituele ontwikkeling, niet voor
mijn professionele carrière en ook niet voor mijn privéleven. Maar
toen mijn toenmalige levenspartner zei dat ze over een heel boeiend
jong meisje had gehoord, was mijn interesse gewekt. En dat is
waarschijnlijk heel zacht uitgedrukt. Want ik kan beter zeggen dat ik
op een diep innerlijk niveau van het ene op het andere moment
klaarwakker was. Normaal gesproken reageer ik helemaal niet zo op
dit soort informatie, zeker niet innerlijk. Ik vroeg naar de naam van
deze jongedame, wat ik normaal gesproken ook niet zou doen, maar
mijn partner kon die zich niet meer herinneren. Dus vroeg ik haar of
ze de naam nog kon achterhalen. Toen ik die uiteindelijk te horen
kreeg, zocht ik op het internet en kwam het boek Christina tweeling als licht geboren van Bernadette von Dreien
tegen. Nadat ik de omslag van het boek had gezien, reageerde ik in
eerste instantie zoals ik dat altijd doe: “Ach, weer zo’n esoterisch
boek.” Maar er stond iets in de tekst wat anders was, heel anders.
Het voelde als een volledig harmonische verbinding tussen “boven”
en “beneden”, of tussen geest en materie, zoals ik die tot dan toe
alleen nog maar in mijn verbeelding had ervaren. Het voelde als een
krachtige verankering van ware spiritualiteit in de materiële wereld,
die voor mij een totaal nieuw karakter had. Ik voelde een
natuurlijkheid, een eenvoud, een logische vanzelfsprekendheid en
een ongedwongenheid.
De volgende dag belde ik Bernadette. Ik had wel een duidelijk
doel, maar geen verwachting. Ik wilde deze jonge vrouw een podium
bieden waarop ze volledig vrij zou zijn om te zeggen en te doen wat
in haar ogen goed is. Daarna volgde eind augustus de eerste
ontmoeting met Bernadette en Christina in Bern. Natuurlijk heb ik het
boek ook gekocht. Het was het eerste boek dat ik na lange tijd heb

gelezen. Toen ik ongeveer twee derde uit had, zei ik tegen mijn
partner: “Nu kan ik in vrede sterven.” Voor mij was deze zin een
uitdrukking van een gevoel of een soort voorgevoel van het
potentieel van wat Christina te vertellen heeft, en dat ik ervoer als
tijdloze wijsheid. Deze oneindige wijsheid leek perfect aan te sluiten
op de behoeften van de huidige tijd, cultuur en maatschappij. En alle
uitdrukkingsvormen die er tot nu toe van diezelfde wijsheid zijn
geweest, en die voor een deel niet meer relevant zijn of ons zelfs
belemmeren, werden door de tijdloze frisheid van deze nieuwe
uitdrukkingsvorm achter zich gelaten. Voor mij was het duidelijk. Er
was niets zo belangrijk als Christina’s levenstaak en werk. Niet
alleen voor mij, maar ook voor de rest van de wereld. Achteraf moet
ik toegeven dat als ik toen wel verwachtingen had gehad, ze zouden
zijn overtroffen door wat Christina me later allemaal heeft verteld.
Daarna ging alles heel snel. In de herfst en winter mocht ik bij de
evenementen naast Christina de rol van gastheer vervullen; ik
begeleidde haar op het podium en kreeg het aanbod om een functie
te vervullen in de geplande stichting en om fulltime aan Christina’s
projecten mee te werken. Wat me hierbij het meest verbaasde, was
dat deze taken niet al lang door andere mensen werden uitgevoerd
die daar waarschijnlijk veel beter geschikt voor zouden zijn dan ik.
Maar ik hoefde er niet lang over na te denken, want het accepteren
van wat me werd aangeboden was een logisch gevolg van het
gevoel dat ik had toen ik voor het eerst over Christina hoorde.
Wat valt er te overwegen als je de roep van je ziel hoort? De
gebruikelijke rationele besluitvormingsprocessen zijn dan volledig
overbodig. Dus nu kijk ik heel erg uit naar de mooie en goede dingen
die mijn nieuwe taken met zich mee zullen brengen.’

Christina en Emmanuel op 13 januari 2018
met meer dan vierhonderd toehoorders in Bern.
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Christina’s levensplan openbaart
zich
Medio september 2017. Door alles wat er sinds de publicatie van het
boek in de afgelopen drie maanden is gebeurd, heb ik wat mijn
tijdmanagement betreft zo langzamerhand de grens bereikt. Ten
eerste zijn er natuurlijk nog steeds het normale dagelijks leven en
mijn natuurgeneeskundepraktijk, maar daar is een enorme berg
dagelijkse correspondentie bij gekomen, plus het organiseren en
coördineren van de vele bijeenkomsten en evenementen. Ik besef
dat ik binnenkort iets aan deze externe omstandigheden moet
veranderen, en dat ik vanbinnen ook beter in mijn kracht moet blijven
staan.
Tegelijkertijd voel ik dat er een enorme golf op ons afkomt. Ook nu
kan ik deze kracht niet precies beschrijven, maar ik weet wel zeker
dat Christina weer een belangrijke horde zal nemen en dat dit
waarschijnlijk ook niet ongemerkt aan mij voorbij zal gaan. In deze
nazomerse dagen komt het langverwachte moment waarop we
eindelijk meer te weten komen over hoe Christina’s levensplan
eruitziet en welke levenstaken er voor haar in dit plan staan. Het zal
een mijlpaal in ons leven worden, en ook nu schieten woorden in
eerste instantie te kort.
Op een dag komt Christina vroeg in de avond naar me toe om me
een mindmap te laten zien die ze heeft gemaakt, een soort
gedachtediagram van haar zielsplan zoals het vlak daarvoor aan
haar werd geopenbaard. In eerste instantie verwacht ik eigenlijk niet
veel anders dan wat ik al van haar ken.
Misschien, denk ik, zullen sommige details wat meer nadruk
krijgen, bijvoorbeeld dat ze zich in de toekomst meer met de
kwantumfysica of iets dergelijks zal gaan bezighouden. Maar als ik
het hele A4’tje met alle trefwoorden en onderwerpen zie die door

een groot aantal ingewikkelde kruisverbanden met elkaar zijn
verbonden, krijg ik de indruk dat iemand zojuist het levensplan van
tien personen op één blaadje heeft gezet.
Een beetje perplex probeer ik mezelf gerust te stellen met de
gedachte dat het op de een of andere manier mogelijk moet zijn om
al deze projecten binnen een jaar of twintig, dertig te realiseren.
Maar Christina, die al weet wat ik denk, maakt duidelijk: ‘Dit zijn de
projecten die de komende twee jaar zullen worden gerealiseerd.’ Ik
zeg niets en doe niet eens poging om me voor te stellen wat voor
krachttoer hier hoogstwaarschijnlijk voor nodig zal zijn, niet alleen
van haar kant, maar ook van mijn kant. En ook nu besef ik weer dat
je dit met een gewoon driedimensionaal verstand eenvoudigweg niet
kunt bevatten. Hoe kan één persoon, die ook nog eens minderjarig
is, besluiten om binnen twee jaar zoveel in gang te zetten?
Dan herinner ik me een motto dat Christina een poosje geleden
uitsprak: ‘Denk groot en praat klein.’ Voor haar zijn dat
geen loze woorden. Het is me intussen duidelijk dat mijn dochter
daadwerkelijk volgens dit principe leeft en handelt.
Hier zijn enkele trefwoorden uit Christina’s levensplan: als
evolutionair denker werkzaam zijn, boeken schrijven, nieuwe sociale
structuren creëren, pioniersprojecten voor kinderen op poten zetten,
een stichting oprichten. Op haar mindmap staan ook nog een
heleboel andere onderwerpen die in de toekomst tot haar
hoofdtaken zullen behoren, maar daar gaan we voorlopig nog niet op
in.
Het verbaast me niets dat Christina als evolutionair denker
werkzaam zal zijn. De eerste publieke optredens worden op dit
moment, medio september, al georganiseerd en zullen binnenkort
beginnen. Het verbaast me ook niet dat ze boeken zal gaan
schrijven, want ze schrijft de laatste tijd heel veel, zelfs over
onderwerpen waarvan ze zegt dat de mensen er op dit moment nog
niet klaar voor zijn. Maar hoe denkt ze zomaar eventjes nieuwe
maatschappelijke structuren te creëren en pioniersprojecten voor
kinderen op poten te zetten? Wat kinderen betreft, heeft ze zelfs
twee projecten gepland die parallel aan elkaar lopen. Het verbaast
me wel een beetje dat bij de hervormingsprojecten de
gezondheidszorg niet wordt genoemd, maar het zij zo. Voor alle

projecten heeft Christina op een wereldkaart de gebieden
aangegeven waar ze gerealiseerd moeten worden. Op dit moment
kan ik daar alleen over zeggen dat er geen enkel project bij zit dat tot
Zwitserland beperkt blijft.
Ik besef dat er voor deze grootschalige projecten van Christina,
die ook nog eens op zoveel verschillende vlakken en in zoveel
verschillende gebieden moeten worden gerealiseerd, een stabiele,
goed functionerende basis nodig is. We hebben een organisatie
nodig, en het is nu al duidelijk dat er binnenkort een grote groep
mensen in deze organisatie zal werken om alle projecten van
Christina te ondersteunen. Aangezien mijn dochter volgens de wet
nog minderjarig is en ze ongetwijfeld ook andere dingen te doen zal
hebben, komt de oprichting en structuur van de organisatie voorlopig
waarschijnlijk op mijn bordje te liggen. Ik vraag me af hoe mijn leven
verder zal verlopen. Wat zal er tijdens de ontvouwing van Christina’s
levensplan allemaal op me afkomen?
In elk geval hebben we dankzij de mindmap nu een lijst met
concrete onderwerpen en projecten die blijkbaar bij Christina’s
levensplan horen. Dit maakt het voor ons een stuk gemakkelijker om
uit alle brieven, aanvragen en steunaanbiedingen die we nog steeds
elke dag ontvangen, gericht te kiezen. Sinds het verschijnen van het
boek zijn er al enkele waardevolle contacten ontstaan, waar we nu
doelgericht en lichtvol een netwerk van kunnen maken.
Op deze avond maakt Christina op mijn verzoek ook een mindmap
van mijn zielsplan. Om eerlijk te zijn ben ik wel opgelucht dat ik bij
veel van Christina’s projecten niet direct betrokken zal zijn. Bij
sommige wel, maar dat was te verwachten. Het voelt allemaal heel
kloppend, dus deel ik Christina’s vreugde en enthousiasme over de
openbaring van haar levensplan.
Een paar dagen later komt Ronald op bezoek. We informeren hem
ook over de plannen en laten hem de twee mindmaps zien. Nadat hij
ze een paar minuten in stilte en geconcentreerd heeft zitten bekijken,
beseft ook hij hoe omvangrijk en complex Christina’s taken zijn. Dan
vraagt hij haar: ‘Christina, als je dit allemaal hebt gedaan, ga je ons
dan weer verlaten?’
Ik heb het even niet meer. Want precies dezelfde gedachte is ook
al in mij opgekomen, maar ik durfde het nog niet aan om deze angst

te uiten. Het antwoord van mijn dochter stelt ons echter gerust en
geeft ons hoop. Heel vredig zegt ze: ‘Nee, want daarna begint onze
taak pas echt.’ Als ze in deze context ‘onze taak’ zegt, doelt ze ook
altijd op haar tweelingzus Elena en haar spirituele team, dat
overigens steeds groter wordt.
Er is nog een vraag die me bezighoudt: ‘Christina, zal ik in de
toekomst op een gegeven moment ook met Elena kunnen praten?
Zal ik haar ooit kunnen zien?’
‘Ja,’ antwoordt Christina, ‘dat gebeurt als ik lang in het buitenland
ben en daardoor fysiek niet meer dicht bij jou woon.’ Dit vooruitzicht
raakt me diep en maakt mijn hart ontzettend blij.
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Synchroniciteit en nieuwe
projecten
September 2017 tot januari 2018. De theoretische betekenis van
‘synchroniciteit’ hebben we al in hoofdstuk 1 van dit boek
beschreven, namelijk dat er in ons leven op mysterieuze wijze
bepaalde samenlopen van omstandigheden en vermeende
‘toevalligheden’ plaatsvinden, die juist niet toevallig gebeuren, maar
speciaal voor ons door ‘hierboven’ in ons leven worden verweven.
Hoe deze synchroniciteit er in de praktijk uitziet, kunnen we deze
maanden aan de hand van Christina’s ontwikkeling en de
ontvouwing van haar projecten op indrukwekkende wijze en in de
letterlijke zin van het woord ‘live’ meemaken.
Als je net als Christina zo duidelijk je zielspad bewandelt, en je net
zo vastberaden en vol vertrouwen aan je levenstaken wijdt, als je
met zoveel enthousiasme, vreugde en vertrouwen je innerlijke
kompas volgt, is het ook niet zo verwonderlijk dat het universum
alles regelt wat nodig is. En toch is het vanuit driedimensionaal
oogpunt soms een wonder op welke manier dit gebeurt.
Gelukkig weten intussen veel mensen dat er geen willekeurige
toevalligheden bestaan en dat we allemaal de schepper van onze
eigen realiteit zijn. Maar dat neemt niet weg dat het voor het
rationele verstand heel moeilijk te begrijpen is welke complexe
logistieke hoogstandjes achter de schermen plaatsvinden. Daarbij
wordt er telkens weer voor gezorgd dat alle afzonderlijke
gebeurtenissen goed op elkaar zijn afgestemd en dat de juiste
mensen en gebeurtenissen op het juiste moment op je pad komen.
Synchroniciteit is precies het tegenovergestelde van wat algemeen
bekendstaat als de ‘wet van Murphy’.
Volgens de pessimistische wet van Murphy gaat alles in het leven
fout wat fout kan gaan. Volgens het goddelijke principe van de

synchroniciteit wordt alles in het leven altijd perfect georganiseerd,
zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn zielsplan te ontdekken
en te vervullen als hij dat wil.
Wat Christina’s missie betreft, wordt er op dit moment heel wat
geregeld. Dat blijkt wel uit het feit dat er allerlei opmerkelijke mensen
uit binnen- en buitenland onder de vreemdste omstandigheden in
Christina’s leven terechtkomen. De een na de ander komt met de
meest uiteenlopende voorstellen. Zo kan ze haar netwerk van licht,
dat al sinds de zomer van 2or6 in opbouw is (zie deel 1, hoofdstuk
39), verder uitbreiden en mensen direct verbinden met de projecten
die in haar levensplan staan. Op verschillende gebieden zullen er
binnenkort
competentieteams
worden
samengesteld
met
gekwalificeerde specialisten die elkaar op harmonieuze wijze
aanvullen.
Bij deze constructieve netwerken en teams is het net als met een
steenboog: geen enkele steen kan zonder hulp van de andere
stenen op zijn plek blijven zitten, laat staan dat een steen in zijn
eentje zo’n mooie steenboog zou kunnen vormen. Pas wanneer elke
afzonderlijke steen zijn eigen rol als onderdeel van het geheel
vervult, ontstaat er een stabiele en prachtige steenboog. Daarbij
dient elke afzonderlijke steen als onmisbare ondersteuning van alle
andere stenen. In een perfecte steenboog is er dus geen steen te
veel of te weinig, en elke steen zit precies op de juiste plek.
Zo is het ook in ons leven. Wanneer in een gemeenschap van
mensen ieder individu zijn eigen plek inneemt en zijn bestemming
volgt, komt alles samen zoals het volgens het goddelijke plan is
voorzien. Zoals Christina steeds weer benadrukt, is dat de reden
waarom constructieve netwerken zo belangrijk zijn, vooral in de
huidige tijd van verandering, waarin er allerlei nieuwe dingen worden
gecreëerd. Als gevolg van de toenemende collectieve frequentie
verschuift het samenleven van mensen van het geïsoleerde
individuele bewustzijn naar het verbonden eenheidsbewustzijn. Het
zal steeds vaker zo zijn dat projecten niet meer vanuit egoïstisch
eigenbelang ontstaan, maar ten behoeve van het grotere geheel.
Toch moet de diversiteit tussen mensen ook binnen de eenheid
behouden blijven, zoals het symbool van de steenboog zo duidelijk
illustreert.

Dit goddelijke principe kan worden toegepast op de samenleving
als geheel, maar ook op afzonderlijke gemeenschappen, groepen,
organisaties en projecten. Overal waar mensen lichtvol
samenwerken en een visioen over het goede volgen, is een
constructieve manier van netwerken niet alleen gewenst, maar ook
onmisbaar. Ik neem me voor om dit goed in gedachten te houden
met betrekking tot alle projecten die Christina gaat opzetten.

Een steenboog als symbool van de opbouw
van een constructief netwerk waarin mensen elkaar aanvullen.

Plannen voor een stichting
Eind september 2017. Al vanaf het moment dat Christina in deze
incarnatie op de wereld kwam, is er niets, maar dan ook niets op een
normale, voorspelbare manier verlopen.
En zoals het er nu naar uitziet, zal dat in de toekomst niet anders
zijn. Ze weet nu tien dagen wat de details van haar levensplan zijn
en ik word opnieuw uitgedaagd om mijn vroegere denk- en
gedragspatronen los te laten, om mee te stromen met de frequentie
van liefdevolle energie en om de nieuwe perspectieven te integreren
die zich in mijn eigen levensplan hebben geopend. Christina’s
enorme energie en scheppingskracht zijn elke dag weer een grote
uitdaging voor mij.
Ons nieuwste idee is het oprichten van een stichting waarin we in
de toekomst enkele van haar projecten kunnen onderbrengen. Mijn
verstand begint meteen te denken en te rekenen. Natuurlijk, alles is
mogelijk, en ook een plan als dit kan op de een of andere manier wel

worden uitgevoerd. Ik heb in mijn leven al aardig wat op poten gezet;
ik heb onder andere bedrijven opgestart. Maar bij de oprichting van
een stichting is er meestal een startkapitaal, vervolgens wordt er een
organisatiestructuur opgebouwd, dan worden er bestuurders en
projectmanagers aangewezen, en ten slotte worden er concrete
projecten op touw gezet en uitgevoerd. In ons geval verloopt het
proces echter omgekeerd: de projecten zijn er al, maar de mensen
die de leiding hebben, ontbreken - en er is ook nog geen organisatie
of geld.
In gedachten probeer ik vast te houden aan het advies van
Christina dat ze me meer dan twee jaar geleden gaf: ‘Mama, je moet
je nu op twee dingen richten: flexibiliteit en innerlijke rust.’ Oké, ik
blijf ondanks al deze nieuwe uitdagingen rustig en flexibel, ik laat me
vol vertrouwen meevoeren door de stroom van het leven, en ik zal
alles eerst eens rustig op me af laten komen. Maar de stroom van
het leven voelt voor mij op dit moment eerder als een stortvloed.
Christina vrolijkt me op door te zeggen: ‘Mama, we zitten in een
hogesnelheidstrein. Heb er alsjeblieft nu toch eindelijk eens
vertrouwen in. Alles wordt zodanig vanaf hierboven geregeld dat je
je echt geen zorgen hoeft te maken over al die details. Alles is al
voorbereid, alles is al in het veld gezet. Als je op een constructieve
manier je levensplan vervult, zal het je aan niets ontbreken.’
De organisatie die we willen oprichten, zal onder andere
Christina’s toekomstige evenementen organiseren. Hiervoor stellen
we ons eigen evenemententeam samen. Dit team kiest en huurt de
locaties en zal ook verantwoordelijk zijn voor reclame, ticketverkoop
en het verloop van de evenementen.

Het schoolproject
Een andere taak van de organisatie betreft Christina’s kinder- en
schoolprojecten die haar nog steeds zeer na aan het hart liggen.
Ook hiervoor moet een team van gekwalificeerde deskundigen
worden samengesteld. Want het is duidelijk dat de onvrede met het
bestaande onderwijssysteem inmiddels bij vrijwel alle betrokkenen
merkbaar is. Kinderen en jongeren, ouders en ouderverenigingen,

leerkrachten en hun verenigingen, en zelfs vertegenwoordigers van
schoolbesturen, schoolpsychologen, sociale pedagogen en
universitair docenten - overal heeft men het gevoel dat we de
kinderen en jongeren van nu onder de huidige omstandigheden niet
kunnen geven wat ze nodig hebben.
Want we hebben nu een schoolsysteem uit de negentiende eeuw
met leraren die in de twintigste eeuw geboren zijn en die les moeten
geven aan leerlingen die in de eenentwintigste eeuw zijn geboren.
Daar klopt duidelijk iets niet.
En inderdaad blijkt uit meerdere lopende onderzoeken dat bijna
één op de drie kinderen in onze scholen zich niet goed voelt of zijn
draai niet kan vinden. Volgens ons komt dat vooral doordat de
huidige structuren en lesmethoden niet passen bij de innerlijke
natuur van de mens van de nieuwe tijd. Bij veel kinderen zie je
bijvoorbeeld stresssymptomen of een totale desinteresse, of hun
lichaam reageert op de situatie, waardoor ze vaak ziek zijn. De enige
oplossing die nu door de verantwoordelijken wordt geboden, is een
psychologisch onderzoek of speciale ondersteuning. Maar dat is
geen echte oplossing. Vooral de bestuurders, leerkrachten en
ouders moeten inzicht krijgen in de veranderde maatschappelijke en
energetische omstandigheden. Want de kinderen zijn niet het deel
van het geheel waar iets mis mee is. Het probleem is dat de
structuren niet meer van deze tijd zijn.
Om Christina’s visioen over een vrije, holistische levensschool te
kunnen verwezenlijken moeten scholen zowel vanbinnen als
vanbuiten een totaal andere vorm krijgen.
De school van de toekomst moet in de eerste plaats gericht zijn op
het ondersteunen van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling van
hun potentieel. Dat is het belangrijkste.
Maar juist deze vrije manier van leren is binnen het huidige
systeem en de huidige wet moeilijk te realiseren.
Inmiddels is er een werkgroep in het leven geroepen met zeer
gemotiveerde deskundigen die zich na het lezen van het boek
hebben aangemeld en hun hulp hebben aangeboden bij Christina’s
schoolproject. Deze werkgroep moet een plan maken voor een
eerste project en dat vervolgens op poten zetten.

Het eerste videoproject
Begin oktober 2017. Net zoals de werkgroep ‘Schoolproject’ uit het
niets opgedoken lijkt te zijn, zo duikt ook het volgende vanaf
hierboven geregelde project op.
Eigenlijk had ik gehoopt dat we, nu we Christina’s levensplan
kennen, een paar rustige maanden zouden hebben, zodat ik naast
het alledaagse gezinsleven, mijn praktijk en het werken aan dit boek
wat meer tijd zou kunnen besteden aan de komende evenementen
en de al uitgewerkte projecten. Maar het wordt al snel duidelijk dat
dit ijdele hoop was.
Sinds de publicatie van deel 1 hebben niet alleen
persvertegenwoordigers die Christina wilden interviewen contact met
ons opgenomen, maar ook filmmakers en mensen uit de
televisiewereld. Tot nu toe heeft Christina alle verzoeken afgewezen.
Maar nu stemt ze er voor het eerst mee in dat er een filmploeg uit
Oostenrijk bij ons thuis op bezoek komt om Christina en mij twee
dagen lang te volgen en te interviewen. Ook hierbij gebruikt ze haar
verfijnde intuïtie om te bepalen of een aanvraag al dan niet in
overeenstemming is met haar levensplan.
De driekoppige Oostenrijkse filmploeg tovert onze grote
woonkamer twee dagen lang om tot een soort studio met meerdere
camera’s, microfoons en spotlights. Naast de langere persoonlijke
gesprekken wordt er in deze periode ongeveer vier uur aan
bruikbaar videomateriaal opgenomen. Net als Christina en ik ervaren
onze gasten uit Oostenrijk onze samenwerking als zeer harmonieus.
We hebben veel plezier, maar zijn ons ook volledig bewust van
onze verantwoordelijkheid. De eerste twee interviews van een uur,
met als titels ‘Tweeling als licht geboren’ en ‘De toekomst is van de
kinderen’ zullen met toestemming van Christina begin december op
het internet worden gepubliceerd.
Via de filmploeg wordt er ook weer een nieuw onderzoeksproject
in ons leven verweven. Dit project belooft een van de grootste
pioniersprojecten in Christina’s leven te worden. Om verschillende
redenen kunnen we de verdere details ervan nu nog niet
bekendmaken.

Uitdagingen in 3D
Eén dag na de filmopnames staat er alweer een eendaags seminar
met Ronald en mij op het programma. Ik ben elke keer weer
verbaasd over het gemak en de innerlijke rust waarmee Christina
van het ene naar het andere project danst, alsof dat voor een
jongedame van 16,5 de gewoonste zaak van de wereld is. Ze leeft
volledig in het hier en nu en kijkt alleen maar naar datgene wat er nu
aan de orde is. Wat er gisteren is gebeurd, is al lang voorbij en vindt
ze niet meer zo belangrijk.
Zoals verwacht heb ik het zelf wat moeilijker met alle nieuwe
taken. Terwijl het me in mijn gezin, mijn praktijk en mijn vrije tijd goed
lukt om mijn hart meer te laten spreken dan mijn verstand, moet ik
voor de nieuwe projecten vooral strategisch en rationeel nadenken.
Het is een flinke uitdaging om in 3D een levensvatbare stichting en
een baanbrekend schoolproject op te zetten die beide zijn
gebaseerd op een hogerdimensionaal uitgangspunt. Want je hebt te
maken met 3D-structuren, 30-wetten en 3Ü-autoriteiten. Dankzij
Christina heb ik al lang in de gaten dat in 3D alles veel bewerkelijker
is, alles veel minder gemakkelijk stroomt en omslachtiger is dan op
fijnstoffelijk niveau. En meestal moet er flink wat werk worden
verricht om een visioen of idee in de fysieke wereld te manifesteren.
Maar wat er moet worden gedaan, moet worden gedaan.
Ik vind het best moeilijk om me hierbij over te geven aan de
stroom van het leven en de bezwaren van mijn verstand niet te
zwaar te laten wegen. Christina zegt hierover: ‘In 3D lopen we altijd
overal achteraan omdat alles hier veel dichter is.’ Dankzij de
ongelooflijke synchroniciteiten, ontmoetingen en zogenaamde
toevalligheden die door de fijnstoffelijke wereld in ons leven worden
verweven, lukt het me om erop te vertrouwen dat alles op het juiste
moment en met een positief resultaat zal worden georganiseerd.
Eind oktober zit zo vol met afspraken en verplichtingen dat de
ontwikkeling van het netwerkplatform en de oprichting van de
stichting in de knel komen. Ik word me er steeds meer van bewust
dat ik de komende tijd niet in mijn praktijk zal kunnen werken, en
daarom neem ik een belangrijke beslissing: ik sluit de praktijk
voorlopig voor zes maanden en steek al mijn energie in ‘project

Christina’. Ik zal me, in elk geval tot de hele organisatiestructuur is
opgezet, nederig ten dienste van haar levensplan opstellen en mijn
eigen projecten in de wacht zetten.
Ik bewonder Christina’s innerlijke rust. Ze lijkt totaal niet verbaasd
te zijn over alle ontwikkelingen en weet waarschijnlijk van tevoren al
wat er gaat komen. Soms wilde ik dat ik maar tien procent van haar
energie had. Maar ik doe mijn best om mijn taken op een toegewijde
manier te volbrengen en alles wat er gebeurt te zien als een kans
om me innerlijk verder te ontwikkelen. Het is een geruststellende
gedachte dat ik in de toekomst niet al haar activiteiten fysiek zal
hoeven ondersteunen. Zo blijf ik verder oefenen met
onvoorwaardelijke liefde, vooral in situaties waarin ik daar eigenlijk
niet zoveel zin in heb. Ook dat is iets wat blijkbaar in mijn zielsplan
staat en wat ik in dit leven wil leren.
Ik vertel Ronald over mijn gevoelens en het blijkt dat hij ongeveer
hetzelfde voelt als ik. Als je in de buurt van Christina bent en zegt
datje bereid bent om aan verschillende projecten van haar mee te
werken, krijg je ook meteen de mogelijkheid om je eigen
transformatieprocessen aan te gaan. Het is voor het ego niet altijd
even gemakkelijk om met zijn eigen patronen geconfronteerd te
worden, maar alles bij elkaar genomen is het een zeer helend
proces waarin je je bewustzijn kunt verruimen en je potentieel kunt
ontwikkelen. Alle mensen die in het steeds groter wordende team
van Christina meewerken, ervaren dit op de een of andere manier.
Als er grote stukken getransformeerd moeten worden, helpt
Christina je daarbij, want ze snapt natuurlijk ook wel dat het voor ons
niet zo gemakkelijk is om in haar turbotrein mee te rijden.
Maar met elk patroon dat wordt opgelost, ontvouwt zich een nieuw
potentieel van vertrouwen, liefde, creativiteit en hartkracht. Op deze
manier wordt het over het geheel genomen duidelijk gemakkelijker.
De mate waarin ik in de afgelopen zes maanden ben veranderd en
me innerlijk heb ontwikkeld, zie ik vooral als ik vrienden en
kennissen ontmoet. Als ze me vertellen met welke uitdagingen zij in
hun leven worden geconfronteerd, besef ik dat ik die tot voor kort
waarschijnlijk ook nog als grote problemen zou hebben gezien. Maar
tegenwoordig kijk ik heel anders en veel ontspannener tegen dingen
aan, hoewel ik mijn kennissen natuurlijk heel goed begrijp, want het

is echt nog niet zo lang geleden dat ik op hetzelfde punt zat als
waarop zij nu zitten.
Hoe zei Christina het ook alweer: ‘Je kunt de oplossing van een
probleem nooit op hetzelfde frequentieniveau vinden als waarop het
probleem is ontstaan. Je kunt problemen alleen met een hogere
frequentie oplossen.’ Ik zie steeds vaker dat deze uitspraak in de
praktijk wordt bevestigd. Maar ik ben me vooral bewust van de
mogelijkheid die we hebben om onze persoonlijke problemen
blijvend op te lossen, waardoor we onze samenleving met ons allen
een andere richting op kunnen laten gaan. Ik put heel veel hoop uit
de wetenschap dat ieder mens het potentieel heeft om zichzelf op
spiritueel, mentaal en fysiek vlak te genezen. Alleen al dat inzicht
zorgt voor een constructieve verandering in het kwantumveld, en
elke verandering in het veld heeft vroeg of laat ook een effect in 3D.
Ieder individu kan daardoor een zeer waardevolle bijdrage aan het
grotere geheel leveren.
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Oplossing van het raadsel van de
regenboogpersonen
Nog steeds eind oktober 2017. Christina houdt voor het eerst zonder
mij een eendaags seminar. Daarvoor reist ze naar een vriend die in
de buurt van Bazel een project voor alternatieve leefmodellen aan
het opzetten is, om een dagje bij hem door te brengen. Na het
seminar krijgt ze vanuit de spirituele wereld de boodschap dat er op
fysiek niveau een bedreiging is. Christina vertelt me dit echter niet
meteen, omdat ik me dan heel veel zorgen zou hebben gemaakt. In
plaats daarvan geniet ik thuis nietsvermoedend van twee rustige
dagen zonder Christina, zonder afspraken en voorvallen, zonder
nieuwe aanvragen en contacten. Ik heb die dagen hard nodig.
Het is niet zo verwonderlijk dat er bedreigingen komen, dat viel
vroeg of laat te verwachten. Als er veel lichten aan het werk zijn, zet
dit de schaduwwezens ertoe aan om het licht te bestrijden. Volgens
Christina komen er steeds meer lichten hiernaartoe, en van de
lichten die er al zijn wordt een groot deel steeds sterker. Vanuit het
perspectief van de wezens van het onlicht vormt dit sterker
wordende licht een bedreiging voor hun bestaan, en het enige wat
ze kunnen bedenken om zichzelf te redden is het bedreigen van de
lichten.
Als Christina zondagmiddag om twaalf uur uit Bazel terugkomt,
heb ik nog steeds geen flauw benul van wat er is gebeurd, maar
voorlopig heb ik geen tijd om me daarmee bezig te houden of om er
met Christina over te praten. Want een halfuur later staat alweer het
volgende bezoek gepland.
Deze nieuwe contactpersoon, die ons over de oprichting van de
stichting adviseert, blijft tot aan de avond, en pas als hij weg is,
vertelt Christina me wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd.

Ik wil er niet te diep op ingaan, maar het nieuws dat ik via haar
verhaal te weten ben gekomen, raakt me diep.
Want door de gebeurtenissen van dit weekend is eindelijk het
mysterie van de zeven regenboogkleurige personen opgelost (zie
deel 1, hoofdstuk 36). Ter herinnering: Christina zag achter zich niet
alleen haar gidsen, beschermengelen en andere leden van haar
spirituele team, maar ook nog zeven andere fijnstoffelijke personen
die allemaal een andere kleur van de regenboog hadden. Ze
herkende ze echter niet. Doordat ze dit weekend op 3D-niveau extra
ondersteuning nodig had, werden deze regenboogpersonen voor het
eerst actief, waarbij een van hen haar fysiek hielp. Zo kwam ze
erachter wie deze zeven personen zijn: ze zijn andere parallelle
incarnaties van Christina!
Deze zeven personen komen dus allemaal voort uit hetzelfde
hogere zelf als Christina, dat wil zeggen dat ze allemaal dezelfde
kennis en kracht als Christina hebben. De verschillende kleuren
staan voor de verschillende gebieden waarop ze taken moeten
uitvoeren.
Lachend zegt Christina hierover: ‘Weet je, mama, ik was de enige
in de hogere dimensies die zich voor deze taak hier op Aarde
beschikbaar stelde. Daarom heeft mijn ziel zich letterlijk opgesplitst,
zodat er nog zeven andere “Christina’s” geïncarneerd zijn.’
Ze zegt dat ze haar parallelle incarnaties, die allemaal jonger zijn
dan zij, in de toekomst zal ontmoeten en dat ze later ook in haar
organisatie zullen meewerken. Wat een ongelooflijke zegen! Zo is er
dus weer een raadsel opgelost, en ik vind het heel prettig en
geruststellend dat Christina door zulke krachtige helpers wordt
bijgestaan. Op fijnstoffelijk niveau heeft Christina natuurlijk al contact
met haar parallelle incarnaties, maar ik ben erg benieuwd wanneer
en hoe ze elkaar fysiek zullen ontmoeten. Christina voegt hier nog
aan toe dat Elena in de toekomst ook actiever zal worden. Kortom,
Christina’s verhaal blijft boeiend.

Aanvulling op de drie kernbegrippen

In het voorjaar van 2017, kort voordat ons eerste boek ter perse
ging, zei Christina dat vrijheid, waarheid en liefde de drie
kernbegrippen van haar levenstaak zijn. Naarmate de maanden
verstreken, werd het steeds duidelijker hoe goed deze drie
begrippen gekozen zijn.
In een van de winterseminars die in 2017/2018 werden gehouden,
legt Christina uit: ‘In de huidige wereld is er een enorm tekort aan
deze drie kwaliteiten. Wat vrijheid betreft, gaat het om de vrijheid van
het denken en handelen. De samenleving moet niet alleen groeien,
maar ook bewegen. En deze beweging komt vaak van de kinderen,
omdat de meesten van hen nog niet zo verdicht zijn. Over het thema
waarheid: zo gauw de collectieve frequentie is gestegen, komt de
waarheid aan het licht. En over het thema liefde: liefde creëert
uiteindelijk vrijheid en waarheid.
De sleutel is dat we onze liefde sturen naar waar ze nog niet is,
want daar is ze het hardst nodig. Onvoorwaardelijke liefde betekent
dat je liefde stuurt naar waar er nog geen liefde is. Daar krijg je
waarschijnlijk geen liefde voor terug, en daarom noemen we het ook
“onvoorwaardelijke liefde”. Er is geen beter moment dan de huidige
tijd om deze kwaliteit van onvoorwaardelijke liefde te ontwikkelen.
Als mensheid zijn we al goed op weg.
We verankeren deze liefde in het collectieve veld. We kunnen ook
niet anders, want in deze tijd is de trilling te hoog.’
Met een glimlach voegt ze eraan toe: ‘Het universum heeft heel
veel geduld. Onvoorwaardelijk geduld.’
Een poosje later schrijft ze voor de blog op haar website het
volgende over de stille revolutie van onvoorwaardelijke liefde: ‘Je
kunt alles trainen, ook liefde. Liefde is grenzeloos, onvoorwaardelijk
en niet tot iets beperkt. Door je vermogen om lief te hebben te
trainen, verhoog je je trilling, en daarmee verandert ook je eigen
bewustzijn. En met dat groeiende bewustzijn bekijk je alle
gebeurtenissen vanuit een ander perspectief. Iets wat je nu nog als
probleem ziet, zie je dan niet meer als probleem, omdat jouw
persoonlijke frequentie opeens hoger is dan de frequentie van het
vermeende probleem. Als je je bewustzijn verruimt, krijg je dus elke
keer een ander perspectief. Je verandert je wereldbeeld, en wat je
als waarheid ziet, verandert ook voortdurend. Waarheid is dus altijd

individueel en tijdelijk, en nooit definitief. In het gunstigste geval
verandert deze persoonlijke waarheid voortdurend.
Door onze eigen frequentie te verhogen bewijzen we de gehele
mensheid een grote dienst. Duistere wezens staan tegenwoordig in
dienst van systemen waar ze graag uit willen stappen. Ze zitten als
het ware in een donkere grot en zien geen uitweg omdat er geen
licht is. Als we hen met onvoorwaardelijke liefde benaderen, reiken
we ze een fakkel aan die ze met hun vrije wil al dan niet kunnen
aannemen. Deze fakkel brengt licht in de donkere grot, zodat ook zij
de mogelijkheid hebben om zich te transformeren.
In het dagelijks leven betekent dit concreet: als je bijvoorbeeld
iemand tegenkomt die boos, jaloers, gefrustreerd of haatdragend is,
is het raadzaam om niet met deze negatieve energieën te
resoneren, maar om met onvoorwaardelijke liefde op deze persoon
te reageren. Dan creëer je namelijk voor beide partijen een “winwinsituatie".
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Orgaandonaties
Binnen de huidige geneeskunde zijn orgaandonaties of
orgaantransplantaties een zeer controversieel onderwerp.
Ook tijdens Christina’s seminars wil het publiek vaak weten wat
haar standpunt in deze kwestie is. Christina wijst dan altijd op vier
aspecten die je volgens haar moet afwegen voordat je bepaalt of je
voor of tegen orgaandonatie bent.
Voor de blog op haar website beschrijft ze deze vier aspecten in
januari 2018 als volgt: ‘Alles wat in onze ziel zit - en nog veel meer zit ook opgeslagen in onze lichaamscellen. Ons karakter en onze
gedragspatronen die we door de ervaringen in onze vroegere
incarnaties en in de loop van ons huidige leven hebben gevormd,
onze voorkeuren en afkeren, en onze houding ten aanzien van
bepaalde zaken worden allemaal energetisch in onze lichaamscellen
opgeslagen. We noemen dit ons “celgeheugen”, waarin al het karma
dat we hebben opgebouwd ligt opgeslagen. Dat zijn dus niet alle
belevenissen en ervaringen die we als ziel in dit leven of in vorige
levens persoonlijk hebben opgedaan, maar ook alle denkpatronen,
overtuigingen, ideeën en geloofssystemen die we onbewust van
onze voorouders hebben overgenomen en nog niet bewust hebben
getransformeerd. Dus ook alle ervaringen van je vader en moeder
en hun voorouders liggen in je celgeheugen opgeslagen. En omdat
al onze fysieke organen uit cellen bestaan, ligt deze informatie ook in
al onze organen opgeslagen.
Het hart van bijvoorbeeld een orgaandonor bevat alle informatie
van de donor en zijn voorouderlijke lijn. Als dit hart in het lichaam
van een ontvanger wordt getransplanteerd, neemt deze ontvanger
niet alleen het fysieke orgaan over, maar ook de energetische
informatie van de donor. Daarom zie je na orgaantransplantaties
vaak dat de ontvanger plotseling heel duidelijk een ander karakter
heeft, dat hij in bepaalde situaties anders reageert, dat hij nieuwe
gewoontes krijgt, of dat hij zelfs een nieuw lievelingsgerecht heeft.

Artsen hebben hier geen verklaring voor. Dit is het eerste belangrijke
aspect waar je bij het overwegen van orgaantransplantaties op moet
letten.
Het tweede aspect is een ethisch aspect en gaat over de vraag:
wanneer is iemand echt dood? Of nauwkeuriger gezegd: kun je van
iemand die dood is eigenlijk wel een orgaan voor een
orgaantransplantatie verwijderen? Artsen zeggen dat een orgaan uit
een persoon mag worden verwijderd als hij hersendood is verklaard.
Deze zogenaamde hersendood lijkt op een soort coma. Meestal is
coma een toestand waarin de ziel zich nog steeds in het lichaam
bevindt, of in elk geval nog met het lichaam is verbonden. Bij
hersendood is dat ook zo.
Als je het zo bekijkt, worden transplantatie-organen eigenlijk bij
mensen verwijderd die nog leven. Pas wanneer de organen uit de
orgaandonor zijn verwijderd, is het lichaam niet meer levensvatbaar
en verlaat de ziel het lichaam.
Het derde aspect kan ernstige gevolgen hebben voor de
orgaandonor. Zolang de ziel nog in het fysieke lichaam van een
mens zit, is zijn fijnstoffelijke etherische lichaam energetisch
veranderbaar en past zich aan het fysieke lichaam aan. Op
fijnstoffelijk niveau is het etherische lichaam direct met het fysieke
lichaam verbonden. Dat betekent dat wat er op fysiek niveau
gebeurt, ook op etherisch niveau gebeurt. Als bij iemand
bijvoorbeeld het hart wordt verwijderd, blijft er niet alleen in het
fysieke lichaam een gat achter, maar ook in het etherische lichaam.
Daar wordt de volgende informatie opgeslagen: “geen hart
aanwezig”. Als deze persoon overleden is, is die informatie nog
steeds in het etherische lichaam opgeslagen, waardoor de ziel met
de informatie “geen hart aanwezig” naar zijn volgende incarnatie
gaat. Als er dan volgens de blauwdruk van het etherische lichaam
een nieuw fysiek lichaam wordt gevormd, ontwikkelt zich als gevolg
van de opgeslagen informatie geen hart in het nieuwe lichaam, want
de informatie die energetisch aan de cellen wordt doorgegeven is
“geen hart aanwezig”. Dat is een van de mogelijke oorzaken
waardoor kinderen bij hun geboorte soms een bepaald orgaan
missen.

Het vierde en laatste aspect gaat over het verder reizen naar het
licht. Volgens ons zielsplan incarneren we onder bepaalde
menselijke omstandigheden om hier bepaalde ervaringen op te doen
en bepaalde dingen mee te maken, waarna we weer verder reizen
op onze weg terug naar het goddelijke licht. Daarbij moeten we in
elke incarnatie bepaalde taken vervullen, en wanneer die in het
ideale geval allemaal zijn vervuld, zijn we vrij om onze volgende
stappen te zetten. Als we sterven, moeten we ons bewustzijn uit de
fysieke sfeer losmaken, dat wil zeggen dat we ons dode lichaam
moeten verlaten en het met dank aan zijn geleverde diensten
moeten loslaten. Dan zijn we niet meer gebonden aan deze
voltooide incarnatie en zijn we er klaar voor om verder te reizen. Zo
gaat het normaal gesproken.
In het geval van orgaandonatie leeft het gedoneerde orgaan in
een ander fysiek lichaam echter voort, waardoor de donor niet
volledig afscheid kan nemen. Als hij geen buitengewoon hoog
ontwikkeld bewustzijn heeft, dat van nature al boven de fysieke sfeer
uitstijgt, zal hij waarschijnlijk ook na zijn dood in de omgeving van de
ontvanger blijven hangen, omdat hij voelt dat een deel van hem in de
donor voortleeft. Hierdoor kan hij niet verder reizen en blijft hij aan
de Aarde gebonden.
In deze toestand is het alsof de donor een andere, vreemde
incarnatie beleeft, terwijl zijn eigenlijke incarnatie al voorbij is. Pas
wanneer het getransplanteerde orgaan op een gegeven moment niet
meer functioneert, of beter gezegd, wanneer de ontvanger ook sterft
en zijn lichaam verlaat, kan de energetische hechting aan het orgaan
worden verbroken en kan de ziel van de orgaandonor eindelijk zijn
reis vervolgen.’
Tot zover de vier aspecten waarop Christina ons vanuit haar
standpunt wil wijzen. Ze gaat niet in op een ander aspect waarover
vaak publiekelijk wordt gediscussieerd, namelijk de georganiseerde
illegale orgaanhandel, want het spreekt natuurlijk voor zich dat dit
een zeer groot probleem is. Bovendien zegt ze in haar
uiteenzettingen altijd nadrukkelijk dat ieder mens op basis van zijn
vrije wil uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de beslissing of hij
voor of tegen orgaantransplantaties is. Ze wil mensen enkel

aanmoedigen om naar alle aspecten te kijken en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissing.
Bloedtransfusies, hoornvliestransplantaties en dergelijke zijn
minder bezwaarlijk, omdat de cellen na zo’n ingreep door
lichaamseigen cellen worden vervangen. Daardoor ontstaat er in de
ontvanger geen afstootreactie. Waarschijnlijk ligt de natuurlijke grens
dus bij deze factor. Complexe organen, zoals het hart, de longen,
nieren of lever, worden door het lichaam als lichaamsvreemd gezien
en op natuurlijke wijze afgestoten. Binnen de reguliere geneeskunde
wordt deze afstoting voorkomen doordat de ontvangers hun hele
leven sterke immunosuppressiva slikken, dat wil zeggen,
geneesmiddelen die de natuurlijke functies van het immuunsysteem
verzwakken. De natuur lijkt ons dus duidelijk de grens te laten zien
van wat er in haar plan staat en wat een ongewenste, onnatuurlijke
ingreep is.
Ik heb van Christina geleerd dat het verwijderen van organen of
lichaamsdelen vanuit energetisch oogpunt altijd met een bepaald
risico gepaard gaat. Dat geldt ook voor kleine ingrepen, zoals het
verwijderen van keelamandelen, de blindedarm, de baarmoeder en
dergelijke. Want deze delen ontbreken daardoor ook in het
etherische lichaam. Het grote verschil met het verwijderen van
organen bij iemand die is overleden, is dat het etherische lichaam
tijdens het leven geheeld kan worden, zodat er geen gat in
achterblijft en je onbeschadigd aan je volgende incarnatie kunt
beginnen. Zolang je nog leeft, kan het fijnstoffelijke lichaam altijd op
energetisch niveau worden hersteld. Maar dat is weer een ander
onderwerp.
***
Ter afsluiting van dit tweede deel wil ik graag nog iets vertellen over
wat er in augustus 2017 is gebeurd. Christina had toen nog tijd om
e-mails af en toe persoonlijk te beantwoorden. Een man uit
Oostenrijk uitte in een lange brief zijn grote bezorgdheid over wat er
op dit moment allemaal in de wereld gebeurt, en hij beschreef ook
de vele lichamelijke klachten die hij had. Zonder mijn medeweten
schreef Christina hem spontaan terug. Vervolgens nam de diep

ontroerde man contact met mij op met het verzoek of ik Christina’s
antwoord in mijn volgende boek zou willen plaatsen, want volgens
hem zou het veel mensen kunnen helpen en heeft het bij hem ook
veel positieve dingen teweeggebracht. Toen ik Christina’s brief las
die hij naar mij had opgestuurd, was ik zelf ook verrast over wat dit
zestienjarige meisje allemaal had geschreven. Zelf vindt ze haar
brief helemaal niet bijzonders, maar ze gaf me toch toestemming om
hem hier als slotwoord te plaatsen.
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Slotwoord van Christina
(Hieronder staat een e-mail van Christina als antwoord op een brief
van een man die haar om raad had gevraagd.)
Ga de straat op, stop gewoon ergens en kijk bewust naar de
mensen. Elke keer als ik dat doe, denk ik: petje af, en respect dat je
hier op Aarde bent, dat je in dit systeem aanwezig bent. Respect
voor je moed om aan dit spel mee te doen, terwijl je weet hoeveel je
zult vergeten. Moge het licht je altijd volgen en omhullen.
Herinner je weer dat je zelf het bestaan bent, was en altijd zult
zijn. Jij bent het licht, het leven, het bestaan. Herinner je dat een
eenvoudig ‘NEE’ voldoende is om het hele systeem te veranderen.
Onthoud altijd dat dit niet de eerste keer is dat de mensheid tot slaaf
is gemaakt. In werkelijkheid is dit de tweede keer. In onze diepste
herinneringen weten we wat ons nu te doen staat. We weten wat er
gaat gebeuren.
Laat het gebeuren. Laat het in jou en om je heen gebeuren. Erken
dat het er al lang is. Erken hoe de mensheid uit de as herrijst en
opstijgt, en daarbij wordt omhuld door glinsterend licht. Net zoals de
feniks uit de as herrees. Onthoud altijd dat de overziel van de
mensheid de duisternis al lang heeft vergeven. Bedank de duisternis
voor haar spel. We mogen dankbaarheid voelen voor onze
ervaringen. Vroeger verliep de ascensie zodanig dat slechts weinig
mensen erin slaagden. Maar de overziel van de mens zei: óf
iedereen, óf niemand. De gehele mensheid zal ontwaken. Zo staat
het geschreven, en zo zal het ook geschieden.
Christina von Dreien
Augustus 2017

Over de auteur

Bernadette von Dreien (geboren op 16 januari 1972 in het Zwitserse
Toggenburg als Bernadette Brandle; aangetrouwde naam
Bernadette
Meier)
is
oud-topatleet
en
tegenwoordig
natuurgeneeskundige.
Sinds 1997 heeft ze als Bernadette Meier op verschillende lange
loopafstanden (marathon, halve marathon, 10 kilometer, bergloop en
crosscountry) diverse gouden medailles gewonnen, onder andere
een paar keer als Zwitsers kampioen. Daarnaast heeft ze bij de
Europese en wereldkampioenschappen enkele toptienklasseringen
op haar naam gezet. 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 in
2001) en zoon Mario (geboren in 2003) in het Zwitserse dorp Dreien
in het kanton St. Gallen.

Waarom een pseudoniem?

Bernadette en Christina gebruiken het pseudoniem Von Dreien niet
om hun identiteit te verhullen, maar om de volgende redenen: 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 net zo goed 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 dat zelf van een ander verwacht. In het bijzonder
vragen wij je ons alleen voor lichtvolle zaken te benaderen en
uitsluitend op afspraak.
Zoals in de Christina-boeken is beschreven, is Christina niet
beschikbaar als genezer van lichamelijke of psychische ziekten of
om haar gaven puur voor de show te demonstreren. We vragen je
om ook dit te respecteren. Hartelijk dank.

[1] Over ‘synchroniciteit’ en ‘déja-vu-ervaringen’ legt Christina uit
dat dit betrouwbare aanwijzingen zijn dat alles volgens plan verloopt
en we ons op ons zielspad bevinden. Want als we ons zielspad
bewandelen zoals we dat van tevoren hebben bedacht, zorgen onze
helpers in de spirituele wereld er voortdurend voor dat we in
levenssituaties terechtkomen die we kunnen gebruiken om onze
lessen te leren en onze roeping te vervullen. Met synchroniciteit
wordt bedoeld dat er in ons leven op mysterieuze wijze allerlei
samenlopen van omstandigheden en ogenschijnlijke ‘toevalligheden’
plaatsvinden. Die gebeurtenissen maken we echter niet toevallig
mee, maar worden speciaal voor ons gecreëerd. Aan de andere kant
is het zo dat we ons verward en gedesoriënteerd voelen als we van
ons zielspad afwijken. In hardnekkige gevallen kan dit zelfs tot een
depressie of burn-out leiden. Maar ook dan doen onze spirituele
helpers voortdurend hun best om ons aanwijzingen te geven voor
hoe we weer op ons zielspad terecht kunnen komen. Juist op die
momenten is het dus belangrijk dat we goed letten op de tekenen die
we in ons leven krijgen.
[2]Zie hoofdstuk 19 en 23 voor de Heilige Maria.
[3] Dit raadsel werd in oktober 2017 opgelost. Zie hoofdstuk 39.
[4] Meer hierover staat in hoofdstuk 20, ‘Herinneringen aan
Atlantis’.
[5] In de wetenschap wordt deze cyclus ook wel ‘precessiecyclus’,
‘platonisch jaar’ of ‘wereldjaar’ genoemd.
[6] STO staat voor ‘Service To Others’.
[7] STS staat voor ‘Service To Self.’
[8] Pseudoniem.
[9] Christina’s ideeën over ‘plasma/donkere materie’ zijn al in
hoofdstuk 15 beschreven.
[10] Zie ook de lijsten met tips hierover in hoofdstuk 14.

