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‘Ik wil de mensen laten zien hoe ze vanuit
onvoorwaardelijke liefde op een constructieve
manier met het onlicht kunnen omgaan. Dat is
een van de belangrijkste redenen waarom ik
hiernaartoe ben gekomen. Ook wil ik mensen
hoop geven en ze laten zien welke innerlijke
waarde en grootsheid ze bezitten. Op Aarde
kunnen we als mens ons meesterdiploma
behalen door te leren hoe we onze liefde naar alle
wezens kunnen laten stromen, hoe moeilijk onze
omstandigheden ook zijn.’
‘Mensen die slechts vanuit hun hoofd kennis
opdoen, maar geen voelend hart hebben, hebben
de wereld gemaakt zoals die nu is. Wat we in
deze tijd nodig hebben, zijn mensen die weten
vanuit hun hart.’
‘Je hoeft niet altijd een reden te hebben om
gelukkig te zijn. Je kunt het ook gewoon zijn.’
- Christina von Dreien

Voorwoord van de uitgever
De eerste twee delen van de Christina-boekenreeks – deel 1:
Tweeling als licht geboren (in het Nederlands verschenen in mei
2019), en deel 2: Het visioen over het goede (in het Nederlands
verschenen in november 2019) – vertellen het begin van Christina’s
verhaal vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette von
Dreien. In deze boeken beschrijft Bernadette de buitengewone
omstandigheden van Christina’s geboorte, evenals haar kinderjaren
en haar jeugd tot haar zeventiende levensjaar. Daarnaast vertelt ze
iets over het begin van Christina’s werk in het openbaar. In beide
boeken staan ook kortere of langere passages met uitspraken van
Christina over onderwerpen als filosofie, parapsychologie,
holistische natuurwetenschap, spiritualiteit en de toekomst van de
mensheid op Aarde.
Het verhaal eindigt in deel 2 in het voorjaar van 2018. Sindsdien
zijn er veel dingen gebeurd die ook zeer de moeite waard zijn om te
vertellen. Christina heeft in heel 2018 en tot april 2019 in alle
Duitstalige landen een groot aantal eendaagse seminars gehouden,
waarvan sommige door meer dan duizend mensen werden
bijgewoond. Een Zwitserse commerciële tv-zender heeft tussen april
2018 en april 2019 in totaal 27 interviews van een uur met Christina
uitgezonden, die vanaf het moment dat ze op YouTube werden gezet
tot nu toe meer dan vier miljoen keer zijn bekeken. Er zijn
werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met
onderwerpen als onderwijs en de mogelijkheden van een nieuw
schoolsysteem. Met het project ‘We Are Peace’ werd een
internationale impuls gegeven aan vrede en begrip tussen mensen.
En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk: de eerste twee
delen van de Christina-boekenreeks groeiden in de loop van 2018 uit
van insidertips tot regelrechte verkoopsuccessen en zijn op dit
moment al in twaalf talen gepubliceerd, of de publicatie is in
voorbereiding.
Dit zou allemaal tot in detail kunnen worden beschreven, maar
Christina liet weten dat ze dat niet wilde. We hebben samen met

haar besloten om onze aandacht meer op de inhoud te richten dan
op haar dagelijkse leven en werk. Want Christina heeft een
hartenwens en ze heeft de mensheid iets concreets te zeggen: ze
wil ons vertellen wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de
omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn en in
welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen. Ze wil ons
laten zien hoe we de kracht van ons bewustzijn en de kracht van
onvoorwaardelijke liefde kunnen gebruiken om op een helende en
constructieve manier een nieuwe vorm te geven aan ons individuele
leven en het leven van de mensheid als geheel. Ze wil ons graag
vertrouwen en hoop geven op een toekomst waarin we in en buiten
onszelf vrede ervaren, en ze wil het gevoel in ons versterken dat
alles ondanks alle sombere voorspellingen uiteindelijk goed zal
komen.
Daarom hebben we besloten dat in dit derde deel van de
Christina-boekenreeks alleen Christina’s eigen woorden moeten
staan. Vlak voor haar achttiende verjaardag, in april 2019, vroeg ze
me of ik alle opnamen van haar eendaagse seminars uit 2018/2019
en alle tv-interviews die ze tot dan toe had gegeven grondig door
wilde nemen en daaruit de hoofdstukken voor dit boek samenstellen.
Ik heb die taak met plezier op me genomen en het is me dan ook
een groot genoegen en ik vind het een enorme eer om Christina’s
eerste eigen boek aan de lezer te mogen presenteren. Aangezien
alle seminars die ze tot nu toe heeft gegeven de titel ‘Bewustzijn
schept vrede’ hadden, leek het me logisch om die titel ook aan dit
boek te geven.
We wensen jou, lieve lezer, veel inspiratie en bemoediging bij het
lezen van Bewustzijn schept vrede.
Ronald Zürrer,
november 2019

Voorwoord van de auteur
Op dit moment ben ik in Zuid-Amerika. Gisteren kreeg ik de
omslagafbeelding van dit boek te zien, en die maakte me om twee
redenen blij.
Aan de ene kant was ik gewoon blij met de afbeelding, omdat die
iets lichts en speels heeft met al die vlinders. Ze symboliseert iets
wat de huidige wereld nodig heeft: lichtheid. Mensen die ongeacht
hun leeftijd hun innerlijke kind weer tot leven laten komen, want
volwassen zijn betekent niet dat je alles bloedserieus moet nemen.
Deze lichtheid verandert ons vanbinnen. Ze is het begin.
Aan de andere kant was ik blij omdat Zuid-Amerika ook aan het
veranderen is en een ontwikkeling doormaakt die vaak spiritueler is
dan wij in Europa denken doordat we veronderstellen dat ZuidAmerika bij ons achterloopt. Doordat elk deel van de Aarde zich op
zijn eigen manier spiritueel ontwikkelt, kan elk deel zijn eigen plek
innemen. Vanuit deze belangrijke basis kan de Aarde zich stap voor
stap volledig herstellen.
Ik wens alle lezers van dit boek veel lichtheid en een speelse
persoonlijke ontwikkeling toe.
– Christina von Dreien,
november 2019

1
Liefdespioniers
Omdat ik een mens ben …
… is liefde mijn religie,
… is waarheid mijn leven,
… is vrijheid mijn recht.
En ook dat van jou.

Liefde is mijn religie, en ook die van jou
Liefde kent geen grenzen. Het kan haar niets schelen waar iemand
vandaan komt, wat hij vroeger was en wie hij nu is. Liefde zit in ons
en wordt niet beïnvloed door externe omstandigheden. Liefde is de
essentie van het leven. Zoals een moeder van haar kind houdt en
het ondersteunt, ongeacht welke weg het volgt, zo ondersteunen wij
onszelf, onze medemensen en de wereld waarin we leven met
liefde. Liefde is niet gebonden aan mensen, groepen of plaatsen. Als
we ons vanuit liefde voor de wereld openstellen, kan liefde onze
omgeving binnenstromen en kan alles vanuit liefde worden
getransformeerd.
Vroeger, meerdere decennia en eeuwen geleden, waren er
spirituele pioniers. Ze brachten hun kennis in het openbaar, hoewel
de wereld in die tijd nog een totaal andere kant op keek. We moeten
deze pioniers bedanken voor wat ze deden en nog steeds doen, en
voor wat ze waren, zijn en altijd zullen zijn.
Via hen heeft de mensheid hogere kennis ontvangen, en nu is het
moment aangebroken waarop we die kennis moeten gaan
toepassen, moeten gaan belichamen.
De volgende stap die we zullen zetten, is de stap in de richting van
liefde. Dat begint in onszelf en breidt zich vervolgens om ons heen

uit, want in deze tijd is er een nieuw soort pionier: de liefdespionier.
Liefdespioniers zijn bakens voor andere mensen, en een van de
belangrijkste dingen die ze doen is het verspreiden van hoop.
Als mens kunnen wij de wereld veranderen, eenvoudigweg door te
zijn wat we allemaal in onze goddelijke kern altijd al zijn geweest:
liefde. Onvoorwaardelijke liefde. We hoeven niets te doen. We
kunnen gewoon zijn. We kunnen een baken zijn van waaruit het
liefdesvuur schijnt, een baken dat voor iedereen bereikbaar is die
vanuit zijn hart wenst om ook te stralen en te zijn wat we in
werkelijkheid altijd al zijn geweest.
We leren gewoon te zijn wat we allang zijn. Daar gaat het bij
ontwaken om. Dit betekent dat we beseffen dat liefde de kracht is die
de wereld verandert.
De liefde die een moeder voor haar kind voelt, zorgt ervoor dat ze
er altijd is om het te beschermen. De liefde die mensen voor andere
mensen voelen, zorgt ervoor dat mensen die in een schijnbaar
hopeloze situatie zitten weer verder kunnen en hun leven weer op de
rails kunnen krijgen. Wat in het klein geldt, geldt ook in het groot: de
liefde die de liefdespioniers voor de wereld hebben, zal ervoor
zorgen dat we als mensheid verder kunnen en een nieuw fundament
voor de wereld kunnen creëren. En deze liefde zal ervoor zorgen dat
we in de toekomst een beschermende hand boven de Aarde
houden.

Waarheid is mijn leven, en ook dat van jou
Waarheid betekent ook dat we duidelijkheid hebben over onze
persoonlijke werkelijkheid. We vinden onze waarheid niet buiten
onszelf maar in onszelf. ‘Ontwaken’ betekent ‘ontdekken’, en
‘ontdekken’ betekent ‘begrijpen’. We begrijpen onze waarheid alleen
als we beseffen dat onze eigen persoonlijke waarheid uitsluitend in
ons hart kan worden gevonden.
Luister naar je hart, luister naar de waarheid die het hart spreekt
en leef die waarheid. Volg die waarheid. De klank van je hart en de
waarheid van het moment leiden je naar de plek die op dit moment

voor jou de juiste is. Vertrouw op de innerlijke waarheid van je hart.
Dat is waar het om gaat.
In deze wereld heersen er veel verschillende opvattingen en
meningen. Ga niet mee met de standpunten en meningen die
volgens je verstand logisch zijn, maar alleen met de standpunten en
meningen die je diep in je hart voelt.
In ons hart danst de waarheid. Als we naar ons hart luisteren,
belichamen we onze persoonlijke waarheid die in ons hart zit. Zo
wordt er een veld opgebouwd dat uit deze trilling bestaat. Door ons
hart te volgen creëren we een waarheidsveld dat met ons
meebeweegt. Waar we ook gaan, de waarheid die voorheen
verborgen was, zal door dit veld naar boven komen.

Vrijheid is mijn recht, en ook dat van jou
We zijn spirituele wezens die in een lichaam zijn geïncarneerd.
Misschien ben je verbaasd als ik zeg dat dit een aspect is van de
vrijheid van de ziel. Vanuit het perspectief van de materie lijkt het
immers dat er daardoor juist minder vrijheid is. Maar zodra we er
anders naar kijken, ziet het er ook anders uit. Dan kunnen we
beseffen dat we als menselijke wezens de vrijheid van
multidimensionaliteit bezitten, want hoewel we een fysiek lichaam
bewonen, kunnen we op meerdere energetische niveaus
tegelijkertijd aanwezig zijn. En we kunnen erkennen dat we een vrije
wil hebben.
We zijn vergeten wat onze vrije wil echt betekent. Vandaag de dag
hebben veel mensen het gevoel dat ze machteloos zijn en
overgeleverd aan de genade van onlichte invloeden. Maar daarbij
vergeten ze iets: onze stem verandert de wereld. We leven op Aarde
en zijn dus allemaal verantwoordelijk voor wat er op Aarde gebeurt.
We hebben met ons allen de touwtjes in handen. Een ‘nee’ of een
‘ja’ van een groep mensen die elkaar vanuit liefde de hand schudt,
kan een domino-effect van verandering veroorzaken. Sommige
mensen zeggen: ‘Maar de politici zijn verantwoordelijk.’ Nee. Wij als
volk zijn verantwoordelijk voor wat er op Aarde gebeurt. Ik vind de
volgende woorden heel mooi: ‘Stel je voor dat het oorlog is, maar dat

niemand erheen gaat.’ Dus als ergens op de wereld politici iets
besluiten, staat nergens in steen gebeiteld dat dit ook moet
gebeuren. Het kan zich alleen in de wereld manifesteren als we in
deze besluiten meegaan.

Omdat ik mens ben…
Het ontwaken van de mensheid gebeurt in fasen, in stappen.
De volgende stap is de stap van liefde, vreugde, waarheid en
innerlijke vrijheid in en buiten ons.
Omdat ik mens ben, leer ik begrijpen wat het betekent om met en
door liefde te veranderen, om vanuit waarheid te leven en vanuit
vrijheid te denken.
Omdat ik mens ben, ben ik tot het besef gekomen dat het tijd is
voor een moedig hart: we moeten de moed hebben om vanuit liefde
te leven, om dit gewoon eens uit te proberen. We moeten de moed
hebben om volgens onze eigen waarheid te leven. We moeten de
moed hebben om onze vrijheid te voelen en te beseffen dat we die
altijd al hebben gehad, en we moeten mi weer vanuit die vrijheid
gaan leven.
Omdat ik mens ben, ben ik tot het besef gekomen dat de
beslissing om een stap in de richting van liefde te zetten vaak begint
met aan andere mensen laten zien dat er ook nog iets anders is, iets
wat we ‘hoop’ noemen.
Het wordt tijd dat we met ons allen de verantwoordelijkheid voor
de Aarde nemen, vanuit liefde en vanuit de wetenschap dat alles
komt zoals het moet komen[1]

2
Onvoorwaardelijke liefde
Liefde is de grootste kracht in het universum
De ontwikkeling van zelfliefde en liefde voor anderen verloopt
stapsgewijs. In onze samenleving is ons eeuwenlang geleerd dat
liefde aan allerlei voorwaarden, vereisten of eisen is gebonden.
Daardoor denken we dat er bepaalde uiterlijke omstandigheden
nodig zijn om liefde uit ons te laten stromen, We denken dat onze
liefde afhankelijk is van wat andere mensen zeggen, doen of zijn.
Maar in werkelijkheid heeft liefde geen boodschap aan uiterlijke
omstandigheden en is ze niet aan vereisten gebonden.
Liefde is de grootste kracht in het universum, en de bron van onze
persoonlijke liefdesenergie ligt in ons hart. De meeste mensen in
Europa hebben een mentaliteit die sterk door het verstand wordt
beïnvloed. In andere culturen zijn er mensen die wij als voorbeeld
kunnen nemen. Die mensen zouden zichzelf waarschijnlijk niet direct
‘spiritueel’ noemen, maar ze leven vanuit hun hart. Leven vanuit het
hart is een van de kenmerken van spiritualiteit. Dat we hier in
zogenaamde beschaafde landen wonen wil niet zeggen dat er voor
ons niets meer te leren valt. We noemen bepaalde landen ‘minder
beschaafd’ omdat ze toevallig een minder goede materiële
infrastructuur hebben dan wij, maar in sommige is het bewustzijn
van de bevolking verder ontwikkeld dan bij ons. De inwoners van die
landen hebben dan misschien geen theorieën over of jargon voor die
spiritualiteit, maar ze brengen haar wel gewoon in de praktijk. Dus
ook op dil vlak kunnen we van elkaar leren.
Ons is geleerd dat we liefde moeten laten afhangen van
verwachtingen en uiterlijke omstandigheden. Dat betekent dat het
voor ieder van ons een stapsgewijs proces is om te leren hoe we
liefde kunnen uitstralen zonder afhankelijk te zijn van grof- of
fijnstoffelijke
omstandigheden.
Deze
ware
liefde
wordt

‘onvoorwaardelijke liefde’ genoemd. Veel mensen kennen alleen
voorwaardelijk liefde: ‘Ik houd van je als …’, ‘Ik houd van je omdat
…’, ‘Ik houd van je zolang …’ enzovoort. Maar het maakt
onvoorwaardelijke liefde niet uit wie je bent, wat je doet, wat voor
werk je hebt, waar je woont of hoe oud je bent. Liefde denkt niet zo.
Ons verstand denkt zo.
Maar onvoorwaardelijke liefde komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Het is een kwaliteit van de ziel die zich gedurende de ontwikkeling
van de ziel geleidelijk weer ontvouwt. We zijn onze
onvoorwaardelijke liefde nooit echt kwijtgeraakt, we hebben haar
alleen maar ‘begraven’ en zijn haar een tijdje vergeten, en daarom
kunnen we haar nu weer in ons innerlijk tevoorschijn halen. We
hebben allemaal de taak om de patronen en conditionering op te
ruimen die zich hebben opgehoopt tijdens onze opvoeding en
schooltijd, in de maatschappij of zelfs tijdens vorige levens. Het doel
is dat we uiteindelijk weer liefde worden, want liefde is onze eeuwige
natuur. Voor sommige mensen kan dit een tijdje duren – een maand,
een jaar of zelfs langer – maar daar gaat het niet om. We hebben
alle tijd van de wereld om ons te ontwikkelen, zodat we die
ontwikkeling ontspannen kunnen laten verlopen. Daarover hoeven
we niet in de stress te schieten, want als we ons ontspannen en ons
met ons hart verbinden, stijgt onze trilling automatisch en ontvouwt
onze liefde zich vanzelf.
Veel mensen vragen zich af hoe ze hun trilling kunnen verhogen.
In mijn beleving kun je dat het best doen door zonder weerstand
mee te gaan met de stroom van de leerprocessen die op dit moment
in je leven plaatsvinden. Dat is alles. Alleen daardoor verhoog je al je
trilling. De natuur heeft het zo geregeld dat de belangrijkste dingen in
ons leven ongecompliceerd zijn en gewoon gebeuren. Als we in ons
leven vreugde ervaren, als we ons goed voelen en als we er vol
optimisme van uitgaan dat de wereld op een positieve manier zal
veranderen – ongeacht hoe de wereld er op dit moment uitziet en
hoe hij er wellicht binnenkort uit zal zien stijgt onze trilling vanzelf.

Bewuste en onbewuste blokkades opruimen

Onvoorwaardelijke liefde is niet iets wat we buiten onszelf moeten
zoeken en dan moeten oprapen en in onszelf moeten integreren.
Onvoorwaardelijke liefde is altijd al onze ware aard geweest.
Doordat elke ziel oorspronkelijk voortkomt uit de bron, God, draagt
hij in zijn diepste wezen onvoorwaardeliike liefde in zich.
Ons hart is de poort naar onze ziel. Door steeds meer in ons hart
te gaan en de vele lagen op te ruimen die ons wezen bedekken –
conditionering, patronen, vooroordelen, meningen enzovoort, zowel
in ons dagbewustzijn als in ons onderbewustzijn – komen we laag
voor laag dichter bij deze onvoorwaardelijke liefde. Het is niet zo dat
er iets in ons klikt en opeens de onvoorwaardelijke liefde
tevoorschijn komt. Het is een proces. We zien welke patronen uit het
verleden geen nut meer hebben en niet meer heilzaam voor ons zijn,
waarna we deze blokkerende patronen een voor een opruimen.
Doordat we het verleden eindelijk het verleden laten en doordat we
onze blokkades opruimen, ontwikkelen we geleidelijk een breder
perspectief en kijken we anders naar onszelf, ons leven en de
wereld. Dan bereiken we een nieuwe bewustzijnstoestand. Op deze
manier komen we steeds dichter bij onze binnenste kern. Hoe meer
onze persoonlijke trilling toeneemt door het loslaten van de patronen
en het veranderen van ons bewustzijn, hoe sneller de mist optrekt
die tussen ons dagbewustzijn en ons onderbewustzijn hangt. Het is
dan alsof de zon langzaam vanuit de mist opstijgt en ervoor zorgt dat
die verdampt. Zo komt onze wezenskern, onze diepste essentie
steeds meer naar boven: onvoorwaardelijke liefde.
Maar dit kan alleen gebeuren als we naar ons onderbewustzijn
kijken, want dat speelt een belangrijke rol in het geheel. Het is
bijvoorbeeld mogelijk dat persoon A in zijn dagbewustzijn geen
boosheid en haat ten opzichte van persoon B voelt. Maar door iets
wat er in het verleden is gebeurd, zit er in het onderbewustzijn van
persoon A toch nog onderdrukte woede of haat jegens persoon B.
Om onvoorwaardelijke liefde te kunnen laten stromen moet je je
bewust worden van de verbindingen en emoties die in het
onderbewustzijn opgeslagen liggen, en vervolgens moet je die
opruimen of met een constructieve energie overschrijven.
Daarbij is het belangrijk dat we ons weliswaar bewust worden van
het verleden en van dingen die niet meer relevant zijn, maar we

moeten ons er niet meer mee identificeren. Want zolang we denken
dat we nog steeds de persoon zijn die dit of dat in het verleden heeft
meegemaakt, lukt het opruimen niet goed. In plaats daarvan kunnen
we de rol van waarnemer aannemen en erkennen dat de betreffende
gebeurtenis in het verleden heeft plaatsgevonden, maar dat we zelf
allang een ander punt in onze ontwikkeling hebben bereikt. Op die
manier overschrijven we oude programma’s en patronen met ons
nieuwe bewustzijn.

Zelfliefde
Onvoorwaardelijke liefde begint met zelfliefde. Zolang we geen liefde
voor onszelf hebben, is het moeilijk om liefde buiten ons te vinden of
liefde naar buiten uit te dragen. Want alles wat we in onszelf dragen,
stralen we met onze trilling naar onze omgeving uit. En wat we
uitstralen, verschijnt vervolgens in ons leven.
Zo werken de kosmische wetten. Dus zolang we geen zelfliefde
hebben, stralen we geen liefde uit en kan de liefde, die weliswaar
overal ter wereld aanwezig is, niet naar ons toe komen omdat ze niet
door ons ontvangen kan worden.

Het voorbeeld van de grot
Je zou kunnen zeggen dat er tegenwoordig twee verschillende
groepen mensen op Aarde zijn. De eerste groep bestaat uit de
mensen die geloven dat geweld alleen met geweld kan worden
bestreden en dat er oorlogen nodig zijn om vrede te scheppen.
De tweede groep bestaat uit de mensen die hebben ingezien dat
dit niet werkt. Want als je geweld, boosheid, haat en veroordeling
tegemoet treedt met nog meer geweld, boosheid, haat en
veroordeling, versterk je deze lage energieën, waardoor ze nooit
zullen weggaan.
Je kunt dit oplossen door met een andere energie op oorlog en
geweld te reageren, een energie die een hogere trilling heeft dan het
probleem: liefde! Want elke oorlog die op Aarde heerst, ontstaat uit

een gebrek aan liefde. En het is een wetmatigheid dat een probleem
en de oplossing voor dat probleem nooit dezelfde trillingsfrequentie
hebben. De oplossing van een probleem vind je altijd op een hogere
frequentie dan die van het probleem zelf.
Ik zal een voorbeeld geven. Stel je voor dat we ergens in de
bergen voor de ingang van een donkere grot staan waaruit zwarte
wolken tevoorschijn komen. In deze grot leven mensen die denken
dat manipulatie, geweld en oorlog een goed idee zijn. Zij stimuleren
vijandigheid en doen allerlei onlichte dingen. Deze mensen zien en
kennen alleen maar hun donkere wolken. Nu zijn er onder deze
mensen ook mensen die het gevoel hebben dat er iets mis is. Zij
willen niet meer in de grot gevangen blijven zitten. Het probleem is
dat ze wel kunnen dénken dat ze anders willen leven, maar dat ze
niet weten hoe. Doordat het zo donker is, weten ze niet waar de
uitgang van de grot is en hoe ze eruit kunnen komen. Ik weet zeker
dat er overal, in elke conflictsituatie, mensen zijn die uit de donkere
grot willen komen.
De mensen die buiten de grot in het licht staan en wier bewustzijn
niet wordt gekenmerkt door vijanddenken, manipulatie of geweld,
hebben de verantwoordelijkheid om licht de grot in te sturen in de
vorm van gouden wolken positieve energie. Dat kunnen bijvoorbeeld
positieve gevoelens zijn, zoals hoop, vreugde, geruststelling, gemak,
optimisme en vertrouwen, maar vooral de energie van vergeving en
liefde is belangrijk. Zonder vergeving wordt de sfeer van onenigheid
in stand gehouden. Alleen als we vrede kunnen sluiten met het
verleden en de duistere wezens kunnen vergeven voor wat ze
hebben gedaan, kunnen we ze vanuit onvoorwaardelijke liefde
tegemoet treden. Het is een enorme uitdaging om onze liefde ook
aan de duistere wezens te geven die zelf geen liefde voor ons
voelen. Maar alle mensen en alle wezens – dus ook het onlicht –
moeten steeds opnieuw de kans krijgen om zich op het goddelijke te
richten en in het licht te gaan staan.
Het vergeven van het onlicht lukt het best als we ons ervan
bewust zijn dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat we in het
verleden hebben meegemaakt, niet alleen als individuele ziel, maar
ook collectief als mensheid. Zo kunnen we als mens op Aarde ons
meesterdiploma behalen door te leren hoe we onze liefde naar alle

wezens kunnen laten stromen, hoe moeilijk onze omstandigheden
ook zijn.
Onze gouden wolken van vergeving en onvoorwaardelijke liefde
moeten groter en sterker zijn dan de donkere wolken in de grot,
zodat de mensen in de grot ze kunnen zien en – als ze dat willen –
ook kunnen ontvangen. De gouden wolken zullen de mensen in de
grot die bewust of onbewust op zoek zijn naar de uitgang, en die
bereid zijn om ons geschenk in ontvangst te nemen, als een heldere
lichtstraal de weg naar vrijheid tonen. Anderen daarentegen kunnen
besluiten om ons lichtaanbod niet aan te nemen en in de grot
gevangen te blijven zitten. Ook dat besluit moet worden
gerespecteerd. We kunnen de gouden wolken van onze liefde ook in
de grot laten hangen, zodat iedereen die dat wil er later op terug kan
komen en dan kan transformeren. Liefde heeft geduld, heel veel
geduld.

Onvoorwaardelijke liefde als collectieve les voor
de mensheid
Liefde heeft een zeer sterke transformerende kracht, dat wil zeggen
dat ze negatieve dingen in positieve dingen kan omzetten. Hetzelfde
geldt overigens voor humor. En toch kan iemand niet in zijn eentje
de hele wereld transformeren. Een grote groep mensen kan dat wel.
Hoe meer mensen gouden wolken van liefde naar de duisternis van
onze tijd sturen, hoe sneller crisissituaties niet meer met geweld
maar met liefde worden opgelost. Dat is ons gemeenschappelijke
leerproces, waar we al duizenden jaren in zitten, los van onze
individuele leerprocessen in onze verschillende incarnaties. Als
collectief mogen we onvoorwaardelijk leren liefhebben, en enkel
deze onvoorwaardelijke liefde zal blijvende vrede in deze wereld
mogelijk maken.
We herkennen ons persoonlijke thema, onze les, doordat die
telkens weer op ons pad komt. Als je steeds opnieuw in vergelijkbare
onaangename levenssituaties terechtkomt, ligt daar je les. Hetzelfde
geldt voor het collectief. Als we naar de afgelopen eeuwen en
millennia kijken, zien we dat de mensheid steeds opnieuw haat en

geweld heeft aangewakkerd en oorlogen heeft gevoerd. De
overkoepelende les van de mensheid is derhalve het ontwikkelen
van onvoorwaardelijke liefde voor alle wezens.

Ieder van jullie heeft nu de taak om een baken en liefdespionier te
zijn. Liefdespioniers onderscheiden zich niet door het geven van
seminars of het schrijven van boeken, maar door het belichamen en
uitstralen van liefde. Dat lukt het best als je gewoon bent wat je bent.
Dus ga weg van de plekken waar je je niet meer op je gemak voelt
en ga naar die plekken waar je thuishoort, of dat nu aan de kust is, in
de stad, in de bergen of waar dan ook. Dan bereik je op een
gegeven moment het punt waarop je ook een baken zult zijn. Dan
hoef je je niet langer af te vragen: ‘Ben ik al een baken, of nog niet?’
Nee, dan ben je gewoon een baken, en het enige wat je dan hoeft te
doen is stralen. Je hoeft dan alleen maar licht te zijn.
Het interessante is dat je zodra je onvoorwaardelijke liefde volledig
hebt ontwikkeld precies op de plek bent waar je oorspronkelijk al
eens was. In het licht, en licht is liefde. Je bent nooit iets anders
geweest.

Oefenen met onvoorwaardelijke liefde
Vraag uit het publiek: Ik probeer in mijn leven onvoorwaardelijke
liefde in de praktijk te brengen, maar het resonantieprincipe werkt
niet altijd. Het overkomt me vaak dat ik door anderen word gebruikt.
Hoe moet ik hiermee omgaan?
Antwoord: De ander ziet het licht wel, maar kan het nog niet
aanvaarden. Dat is de verantwoordelijkheid van de ander. Het is
echter jouw verantwoordelijkheid om je houding te veranderen en de
ander zonder verwachting onvoorwaardelijke liefde te sturen. Op die
manier kun je oefenen met het geven van onvoorwaardelijke liefde.
Je kunt iets pas echt in je leven tot uitdrukking brengen als je het
vaker hebt geoefend dat wil zeggen, als het van je dagbewustzijn is
overgegaan naar je onderbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde is
onze ware natuur, maar op dit moment wordt die bedekt door onze
overtuigingen en patronen. Daarom moeten we blijven oefenen om
alles op te ruimen wat ons op dit moment verhindert om terug te
keren naar onze ware natuur. Dus als je steeds opnieuw onprettige
situaties meemaakt, krijg je de kans om iets specifieks te oefenen.
Als iemand je vijandig gezind is of ruzie met je maakt, of zelfs
misbruik van je maakt, bewijst deze persoon je onbewust een
liefdesgunst. Want hij biedt je de mogelijkheid om je vermogen om
lief te hebben te trainen en om te oefenen met het geven van
onvoorwaardelijke liefde.
Onvoorwaardelijke liefde is niet hetzelfde als liefde tussen
partners, waarbij je zegt: ‘Ik houd meer van deze persoon dan van
alle anderen.’ Onvoorwaardelijk liefhebben betekent dat je naar alle
wezens evenveel liefde stuurt – zelfs naar mensen die je niet aardig
vindt. Het betekent dat je anderen vergeeft en je liefde zelfs laat
stromen naar plekken waar nog geen liefde is en van waaruit ook
geen liefde naar je terugstroomt. Want waar geen liefde is, is liefde
het hardst nodig. Zo kunnen we leren om ook liefde te voelen voor
mensen die zelf geen liefde geven. Dat is iets heel moeilijks.
Ik wil de mensen laten zien hoe ze vanuit onvoorwaardelijke liefde
constructief met het onlicht kunnen omgaan. Dit is een van de

belangrijkste redenen waarom ik hiernaartoe ben gekomen. Ook wil
ik mensen hoop geven en ze laten zien welke innerlijke waarde en
grootsheid ze bezitten.
De huidige tijd is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van
onvoorwaardelijke liefde. De mensheid is wat dat betreft al goed op
weg, want in deze tijd verankeren we de liefde in het collectieve veld
van de mensheid. We hebben geen andere keuze, want over niet al
te lange tijd zal de trilling te hoog zijn voor iets anders. Gelukkig
heeft het universum veel geduld met ons. Onvoorwaardelijk geduld.

3
Individuele trillingsverhoging
Doe dingen die je gelukkig maken!
Trillingsverhoging en bewustzijnsverruiming zijn helemaal niet zo
ingewikkeld. De meeste belangrijke dingen in ons leven gebeuren
gewoon zonder dat we er bewust aan denken of ze bewust proberen
te doen. Net zoals we onze ademhaling of onze hartslag
bijvoorbeeld niet bewust onder controle hoeven te houden, zo
hoeven we ons ook niet voortdurend te bekommeren om
trillingsverhoging.
Er is een eenvoudig recept waarmee we onze persoonlijke trilling
kunnen verhogen: gelukkig zijn. Hoe vreemder en krankzinniger de
buitenwereld wordt en hoe meer dingen er in de fysieke wereld door
elkaar lopen, hoe belangrijker het is dat we tijd en ruimte voor
onszelf creëren om die dingen te doen die ons blij en gelukkig
maken. Als je alleen maar het nieuws in de media volgt, kun je in
angst vervallen of het gevoel krijgen dat alles steeds erger wordt en
dat je er niets aan kunt doen. Maar dat is niet zo. Wat we altijd en
overal kunnen doen, is ervoor zorgen dat we onszelf en de mensen
om ons heen geluk gunnen: zodra we vreugde voelen, stijgt onze
persoonlijke trilling vanzelf.
We zouden elke dag wat tijd moeten vrijmaken om iets te doen
wat ons gelukkig maakt, al was het maar gedurende tien minuten.
Daarbij maakt het helemaal niet uit wat we doen. Het kunnen de
meest zinloze dingen zijn, en we hoeven niet aan andere mensen uit
te leggen of te rechtvaardigen wat we doen. We kunnen ook gewoon
iets doen wat we leuk vinden zonder daarbij uitleg te geven, en we
kunnen in een bepaalde situatie gewoon ‘ja’ of ‘nee’ zeggen zonder
dat we deze beslissing hoeven te rechtvaardigen. We moeten er
gewoon op vertrouwen dat er altijd wel een goede reden is waarom
iemand iets wel of niet doet.

Tegenwoordig zijn veel volwassenen in onze cultuur niet echt
gelukkig. Zeker, er zijn ook enkelen die gelukkig zijn, maar de
meeste volwassenen zijn dat niet. Als ik met de trein reis, vraag ik
me soms af waarom vrijwel iedereen er zo doodernstig uitziet, alsof
de wereld morgen vergaat. Bijna niemand lacht. Deze mensen
waren als kind waarschijnlijk wel gelukkig.
Het is bewezen dat kinderen veel en veel vaker lachen dan
volwassenen.
Dus doe regelmatig dingen waar je blij van wordt, ook al is het
maar tien minuten! Je hebt het recht om gelukkig te zijn. Als je
ergens van geniet, kun je bij wijze van spreken een uur lang zonder
enig doel rondjes lopen. Of ergens mee spelen zoals een klein kind
dat doet. Of gewoon rondspringen van blijdschap.
Of doe iets anders wat je leuk vindt. Je verstand hoeft het niet te
kunnen begrijpen of uit te kunnen leggen. Het gaat er gewoon om
dat je iets doet wat je op dit moment gelukkig maakt. Er is geen
enkele wet in deze wereld die jou verbiedt om je te laten inspireren
door het innerlijke kind dat je in je draagt.
Want als we gelukkig zijn, als we in ons leven ergens van
genieten, wordt onze trilling vanzelf hoger. Als we in vertrouwen
meegaan met onze eigen levensstroom, stijgt onze trilling. Als we
ons leven accepteren en niet langer proberen om onze trilling op een
kunstmatige, geforceerde manier te verhogen, wordt die trilling
hoger. Als we nieuwe inzichten opdoen en onze leerprocessen
doorlopen, neemt onze trilling toe. Als we de oude patronen in ons
denken, voelen en handelen doorbreken, stijgt onze trilling. Als we
vanuit ons hart leven, stijgt onze trilling.
We hoeven ons dus geen zorgen te maken over het verhogen van
onze trilling. Mensen maken zich toch al te veel zorgen. Velen van
ons denken dat iets pas waar is en alleen maar kan werken als het
ingewikkeld en moeilijk is, als het lang duurt en veel geld kost. Als
iets eenvoudig en gemakkelijk is, als iets snel werkt en niets kost, zal
er wel iets mis mee zijn, denken de meesten. Maar we moeten er
maar eens aan wennen dat dit een achterhaalde manier van denken
is. In veel situaties is dit nu al niet meer de juiste denkwijze, en in de
toekomst zal dat alleen maar meer gaan gelden, omdat we niet meer

volledig in de oude energie, maar ook al in de nieuwe energie leven.
En in de nieuwe energie is alles veel gemakkelijker.

In je hart aanwezig zijn
Trillingsverhoging is helemaal niet zo ingewikkeld. Toch kan het
nuttig zijn om er een paar dingen over te zeggen. In het schema
hierna zie je enkele mogelijkheden om je eigen trilling te verhogen.
In het verleden gebruikten we tijdens de seminars een lange lijst met
meer dan dertig punten, waardoor hij meer op een ‘takenlijst’ leek.
Op een gegeven moment besefte ik dat je ook kunt overdrijven en
dat je helemaal niet zoveel verschillende tips nodig hebt, want
eigenlijk zijn alle punten die hier worden genoemd vanzelfsprekend.
Laten we er toch een paar wat nauwkeuriger bekijken.
Er staat bijvoorbeeld: in je hart aanwezig zijn. Dat is eigenlijk al
genoeg. Zo ingewikkeld is dat namelijk niet. Als we in ons hart
aanwezig zijn, als het goed met ons gaat en als we gelukkig zijn,
gaat onze trilling vanzelf omhoog. Door ons te omringen met
mensen en dingen die ons goeddoen, gaat onze trilling vanzelf
omhoog. Dat is het belangrijkste punt.

Je eigen zielspad volgen
Een heel goede manier om onze trilling te verhogen is het volgen
van ons zielspad. Als je dat eenmaal doet en de leerprocessen die je
te wachten staan aanvaardt en doorloopt, kan er niets verkeerd
gaan.
Je ziel heeft voor je huidige incarnatie een route uitgestippeld. Hij
weet precies wanneer het de juiste tijd is om een bepaalde ervaring
te hebben. Je spirituele begeleiders kennen deze route ook, en je
kunt erop vertrouwen dat zij erop letten of je je zielspad wel volgt. Je
kunt je spirituele team vergelijken met een navigatiesysteem dat je
altijd zal helpen om je bestemming te bereiken, of je nu een directe
route neemt of een omweg. Als je op je levensweg op de een of
andere manier bent afgedwaald, zeggen je spirituele begeleiders:
‘Omkeren, alstublieft!’
En misschien staat er op een gegeven moment gewoon op het
scherm: ‘Route wordt opnieuw berekend.’

Soms komen we op ons levenspad dingen tegen die op het eerste
gezicht onaangenaam lijken te zijn. Herken je dat? Soms hebben we
ervaringen die op het moment zelf niet zo leuk zijn, maar op den
duur realiseren we ons waarom ze toch goed voor ons waren. Dat
kan ons al duidelijk worden als we nog midden in die specifieke
situatie zitten, en anders gebeurt dat zeker later. Er is altijd een
goede reden voor wat er nu in ons leven gebeurt, voor wat er in het
verleden is gebeurd en voor wat er in de toekomst zal gebeuren. Die
reden zien we terwijl het gebeurt of pas achteraf. Het maakt niet uit
hoelang het duurt, want op een gegeven moment komt het besef dat
alles goed en juist en samenhangend was, precies zoals het is
gebeurd. In elke levenssituatie kun je wel iets positiefs vinden. Dat
kan niet anders. Alles wat je ooit is overkomen, wist het universum al
voordat het in je leven kwam. En het universum heeft daarvoor
gezorgd. Daardoor weet je dat het in orde was.
Het universum is gebaseerd op ervaringen. Elke incarnatie die we
voorafgaand aan onze huidige incarnatie hebben gehad, zat zo in
elkaar dat we alles wat we nodig hadden ook konden ervaren en
ontwikkelen, zodat we nu op de plek zijn waar we zijn. Ons verleden
heeft ons op ons heden voorbereid, en ons heden bereidt ons voor
op onze toekomst. Als je als ziel je volgende leven plant, wil je
bijvoorbeeld op een bepaald moment punt X bereiken, zodat je daar
iets specifieks kunt beleven of een bepaalde ervaring kunt hebben.
Tegelijkertijd besef je dat het fout zou gaan als je jezelf meteen op
punt X zou neerzetten en deze situatie al vanuit je huidige
bewustzijnstoestand zou meemaken. Dus kies je voor je volgende
leven alles wat je in de tussentijd nodig hebt, tot je bij punt X bent
aangekomen en daar de gewenste ervaring kunt opdoen. Als je later
daadwerkelijk bij punt X en de gewenste situatie bent aangekomen,
kan het niet misgaan, want je hebt het immers precies zo gepland.
Met andere woorden, als je een probleem hebt of een obstakel op
je levenspad tegenkomt, kun je erop vertrouwen dat de hulp of
informatie die je nodig hebt nog zal komen, of dat je m het verleden
al de bijbehorende ervaringen hebt opgedaan en de benodigde
informatie al hebt ontvangen, zodat je daar nu op kunt voortbouwen.
Als je ziel een specifieke ervaring wil hebben en je deze ervaring op
je zielspad hebt gepland, zul je die ervaring gegarandeerd hebben –

niets zal dat kunnen voorkomen. Het is echter mogelijk dat je de
hogere betekenis van sommige gebeurtenissen en ervaringen pas
later ziet. Maar vroeg of laat zal dat inzicht plaatsvinden.
In het algemeen betekent dit: zolang er mensen zijn die willen dat
de omstandigheden op Aarde in positieve zin veranderen, zal dat
gebeuren. De enige vragen hierbij zijn: wanneer gaat het gebeuren?
Hoe snel zal het gebeuren? En wat gebeurt er tussen nu en het
moment van verandering? Het antwoord op deze vragen is nog
open, maar één ding is zeker: de verandering zal plaatsvinden.

Een beroep uitoefenen dat de ziel graag wil
In relatie tot je zielspad is ook je beroep van belang, want daarmee
verdien je niet alleen je brood, het houdt je ook elke week vijf van de
zeven dagen bezig. Daarom is het belangrijk dat je een beroep kiest
dat in overeenstemming is met wat je ziel wil en wat je ziel voor deze
incarnatie heeft gepland. Hiervoor moet je wellicht wat dingen
aanpassen in je leven, maar dat is absoluut de moeite waard. Want
het belangrijkst is altijd dat je jezelf bent, dat je leeft zoals je ziel dat
wil. We zijn hier allemaal gekomen om onze individuele sporen
achter te laten en niet om als op afstand bestuurbare robots maar
een beetje rond te lopen.
Zet jezelf in relatie tot dit thema niet onder druk, maar neem de tijd
die je nodig hebt om van werk te veranderen. Het is goed dat je dit
nu alvast een keer gehoord hebt, zodat je je stap voor stap in deze
richting kunt ontwikkelen.

De balans tussen het hart en het verstand
De volgende manier om je trilling te verhogen is vergeven,
liefhebben, dankbaar zijn en accepteren. Als je andere mensen, en
in het algemeen andere levende wezens, met liefde, mededogen en
acceptatie bejegent, ze accepteert zoals ze zijn en ze hun
tekortkomingen vergeeft, leidt dat direct tot een verhoging van je
trilling.

Dit zijn allemaal kwaliteiten van ons hart en niet van ons hoofd. Ze
ontvouwen zich zodra we in ons hart aanwezig zijn en naar ons hart
luisteren. Dat betekent natuurlijk niet dat we ons verstand uit het
raam moeten gooien, want we hebben zowel ons hart als ons
verstand nodig. Het gaat erom dat we een harmonieus evenwicht
tussen deze twee energieën vinden. In het dagelijks leven zijn er
allerlei dingen die we met behulp van ons verstand moeten
analyseren of plannen. Daarom mogen we blij zijn dat we ons
verstand hebben, maar we moeten het niet alles maar laten doen
wat het wil. We moeten het ondergeschikt maken aan ons hart. Het
verstand heeft de neiging om alles te overdenken en af te wegen: ‘Is
dat wel mogelijk?’, ‘Wat als … ?’, ‘Maar …’, ‘Het zou kunnen dat …’
Dergelijke overwegingen van het verstand zijn soms nuttig en
belangrijk, maar soms staan ze ons ook in de weg en verhinderen ze
ons om spontaan te zijn. Dus afhankelijk van de situatie moeten we
wel of niet naar ons verstand luisteren.

Een optimist zijn
Een andere mogelijkheid om je trilling te verhogen is een optimist
zijn. Als we alles in ons leven op een positieve en optimistische
manier bekijken, kunnen we onze trilling verhogen. Het draagt er ook
toe bij dat we onze omstandigheden niet meteen als probleem zien.
Als we een situatie in ons leven als een probleem zien, komt dat
meestal doordat we ons door de situatie overweldigd voelen of
doordat we niet weten hoe we er mee om moeten gaan en wat we
moeten doen.
Eigenlijk zijn er helemaal geen problemen, alleen maar situaties.
Als we een situatie of toestand als probleem zien, is dat altijd een
kwestie van perspectief en bewustzijn. We zien liet verstand alleen
maar als een probleem als de frequentie van ons bewustzijn op
hetzelfde niveau of onder de frequentie van die toestand ligt. Maar
op het moment dat het ons lukt om onze persoonlijke trilling te
verhogen, zodat die hoger is dan de trilling van de betreffende
toestand, zullen we anders naar die situatie, die er nog steeds is,

kijken. Dan zien we dezelfde situatie niet meer als probleem, maar
als een kans.
Stel je bijvoorbeeld een huis voor waarin op de derde verdieping
een brand woedt. Zolang we op de derde verdieping heen en weer
blijven rennen en daar de brand proberen te blussen, vinden we
geen oplossing. Maar als we de trap naar een andere verdieping
nemen, vinden we daar misschien wel een grotere brandblusser.
Dan hebben we dus een oplossing gevonden voor het probleem op
de derde verdieping.
Als we optimistisch zijn en oplossingsgericht denken en handelen,
kunnen we qua trilling boven moeilijke omstandigheden staan. De
omstandigheden zijn dan nog steeds hetzelfde, maar we nemen ze
anders waar en handelen vanuit een andere uitgangspositie. Dan
zien we meteen oplossingen, of we vertrouwen er in elk geval op dat
we snel een oplossing zullen zien. Door te denken dat er geen
oplossing voor een probleem is, wordt de situatie er niet beter op. En
niet alleen zal de situatie niet verbeteren, wij zullen ons ook niet
beter voelen. Als we er daarentegen van overtuigd zijn dat er een
positieve oplossing bestaat, en dat die er al is of nog zal komen, is
het veel gemakkelijker om constructief te handelen en de juiste
beslissingen te nemen. Zelfs als een situatie niet verandert, zal een
optimist beter af zijn dan een pessimist. En dat is toch al reden
genoeg om optimistisch te zijn.
Er is nog een andere zinvolle reden om optimistisch te zijn. Als
optimist zie je dat je eigen leven, en het leven in het algemeen, zin
heeft. En zodra we de zin van dingen inzien, zijn we er ook van
overtuigd dat de wereld een mooiere plek kan worden. Bovendien
hebben we dan de wens om zelf iets te veranderen. De wereld kan
alleen ten goede veranderen als de mensen hoop en vertrouwen in
zichzelf hebben. In de kranten, op tv en ook op het internet krijgen
we vooral negatieve dingen voorgeschoteld, wat er maar al te
gemakkelijk toe kan leiden dat we pessimisten worden. Maar als
optimisten kennen we de kosmische wetten en weten we dat er
overal waar duisternis is, ook iets lichts moet zijn. Het is dus aan ons
om bewust op zoek te gaan naar de mooie dingen en die in ons
leven toe te laten.

Harmonie brengen op het land en in de lucht
We kunnen onze trilling ook verhogen door harmonie te brengen op
het land en in de lucht.
De persoonlijke trilling die we uitstralen, bestaat uit verschillende
componenten. Daarnaast wordt onze trilling beïnvloed door
verschillende externe factoren, of we ons daar nu wel of niet bewust
van zijn. Elke plek – stad, regio, land, gebouw, ruimte enzovoort –
heeft zijn eigen trilling, zijn eigen energie. Dus de plek waar we zijn
is ook van invloed op onze persoonlijke trilling. Daarom is het zinvol
om aandacht te besteden aan de trilling om ons heen, want die heeft
een effect op ons bewustzijn. Natuurlijk zijn we uiteindelijk altijd zelf
verantwoordelijk voor onze eigen trilling, niet onze omgeving. Onze
omgeving triggert ons op allerlei manieren, maar wat deze triggers in
ons in gang zetten verschilt per persoon en wordt bepaald door onze
eigen patronen en conditionering.
Wat betreft de lucht is het je wellicht opgevallen dat het op
sommige dagen net lijkt of er een raster van witte strepen aan de
hemel staat. Dat zijn de zogenoemde chemtrails. Naar mijn mening
zijn die niet verzonnen. Ik ervaar ze als echt en in mijn beleving
hebben ze een negatief effect op de mens en onze planeet. Het is al
een tijdje geleden dat ik thuis dat soort rasters m de lucht heb
gezien, en ik heb nagedacht over hoe ze kunnen worden verwijderd
om de lucht te zuiveren en te harmoniseren. Op het internet heb ik
heel wat tips gevonden, maar die waren allemaal te ingewikkeld of te
lang, en in sommige gevallen te duur, omdat je er dingen voor moest
kopen. Ik dacht bij mezelf: een zuivere, heldere hemel, die natuurlijk
en niet vervuild is, zou een van de geboorterechten van de mens
moeten zijn. En als iets een geboorterecht of een basisrecht is, moet
het gratis en zonder al te veel gedoe mogelijk zijn. Dus ik zocht
verder en op een gegeven moment kwam ik de ‘negenelementenvortex’ tegen, die niets kost en waarvan wordt beweerd
dat je de lucht er daadwerkelijk mee kunt zuiveren.
Dus ik ging het bos in, verzamelde een paar takken en bouwde in
onze tuin zo’n vortex. Ik besloot een ‘zeven-elementenvortex’ te
gebruiken; dat is een constructie die uit zeven takken bestaat. Zodra
ik de laatste tak had geplaatst, ging de lucht tot mijn grote vreugde

open en werd helemaal schoongemaakt en geneutraliseerd. De
vortex had een energieveld opgebouwd dat de witte strepen oploste,
zodat de lucht weer zijn normale, diepblauwe kleur kreeg. Toen ik
zag dat de vortex fantastisch werkte, dacht ik: mooi, probleem
opgelost, en ik richtte mijn aandacht weer op andere dingen.
Het effect duurde precies drie dagen. Gedurende die tijd werden
de witte strepen steeds weer opgelost en had de lucht continu die
diepblauwe kleur. Na deze drie dagen werkte de vortex opeens niet
meer en was de lucht weer even bleek als voorheen. In eerste
instantie had ik er geen verklaring voor, maar toen realiseerde ik me
dat de vortex helemaal niet werkt! De constructie leek te werken,
maar dat kwam niet door het hout, de vorm, de grootte of een ander
aspect ervan. Ze werkte vanwege mijn gedachten, mijn geloof erin.
Terwijl ik de vortex aan het bouwen was, richtte ik mijn gedachten op
het harmoniseren van de lucht, en omdat ik erin geloofde, werkte
het. Het energieveld dat door de vortex werd opgebouwd en het
opruimen van de witte strepen kwamen alleen maar tot stand
doordat ik de vortex met deze bedoeling had gebouwd.
Stel dat er een glas water voor ons staat. Dan kunnen we
observeren dat het water verandert op basis van wat wij ertegen
zeggen. Hetzelfde geldt voor planten. Die reageren ook op onze
gedachten en woorden. En hetzelfde geldt voor de lucht. Zodra we
onze aandacht ergens op richten, sturen we onze energie ernaartoe.
En alles waar we onze energie naartoe sturen, wordt door ons
beïnvloed.
Met de zeven-elementenvortex was het zo dat het effect na drie
dagen afnam doordat ik mijn gedachten er niet meer op richtte. Ik
ging er namelijk van uit dat het automatisch werkte.
Je kunt het vergelijken met het vullen van de brandstoftank van
een voertuig met een bepaalde hoeveelheid brandstof.
Het voertuig rijdt zolang er brandstof in zit. Daarna komt het tot
stilstand. Op dezelfde manier ‘werkte’ de vortex op de restenergie
van mijn aandacht, mijn gedachte-energie, De vortex zelf had geen
bijzondere krachten, maar fungeerde slechts als een
‘gedachteversterker’. In principe had het ook gewerkt als ik de vortex
heel klein had gemaakt of hem in een andere vorm had gebouwd …
en zelfs als ik hem helemaal niet had gebouwd.

Het inzicht dat ik uit dit voorval haal: we maken onszelf vaak te
klein. We denken dat we zelf heel klein zijn en dat de hemel groot en
heel ver weg is. We denken dat we niets kunnen doen. Maar we
vergeten hoe krachtig onze overtuigingen en gedachten zijn. De
vortex werkte gewoon omdat ik dat wilde.
Vergeleken met de grote uitgestrekte hemel hebben we dan
misschien een klein fysiek lichaam, maar ons bewustzijn bevat een
immense energie, die zo groot is dat we het ons nauwelijks kunnen
voorstellen. De vortex liet me zien dat wij als mens veel meer kracht
hebben dan we onszelf toevertrouwen. Als ik in het begin had
getwijfeld en had gedacht: nou ja, het werkt toch niet, had het
waarschijnlijk niet gewerkt. Maar omdat ik erin geloofde en mijn
aandacht erop richtte, werkte het wel. Op het moment dat we ergens
vast van overtuigd zijn, zullen al onze bewuste en onbewuste
blokkades die ermee verband houden, worden weggenomen. Dan
zijn er heel veel dingen mogelijk. Dat is de reden dat we zeggen dat
geloof bergen kan verzetten.

Van elkaar leren
Hij ons in de buurt woonde een meisje dat ook altijd de tafel dekte
voor haar ‘onzichtbare vriendinnetje’. Ik vind het belangrijk dat
ouders zoiets serieus nemen en niet op een prekerige manier
zeggen: ‘Je hebt een veel te grote fantasie’ of Waarschijnlijk heb je
te veel films gezien, want onzichtbare vriendinnetjes bestaan niet’ of
iets dergelijks. Maar vooral in deze tijd zijn er veel kinderen die
volwassenen iets kunnen leren. Iemands geestelijke rijpheid is niet
afhankelijk van de leeftijd van zijn fysieke lichaam. Er zijn mensen
die tachtig jaar oud zijn maar minder van hun leerproces hebben
geleerd dan veertienjarigen. De vraag is dus niet hoe oud iemand
fysiek gezien is, maar hoeveel ervaringen iemand al heeft gehad en
vooral wat hij daarvan heeft geleerd. Ook de rijpheid van de ziel
wordt niet bepaald door hoelang iemand al op deze wereld leeft en
hoeveel incarnaties hij in deze periode heeft gehad. Zogenaamde
oude zielen hoeven niet per se rijpe zielen te zijn, want het gaat
erom hoeveel een ziel al heeft geleerd. Sommige zielen leren in vijf

incarnaties meer dan andere in tien incarnaties. Als iemand hier al
honderd keer is geweest, wil dat niet zeggen dat hij meer inzichten
heeft opgedaan dan iemand die hier maar tien keer is geweest. Het
gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.
Ik vind het belangrijk dat ouders en kinderen elkaar op gelijke
hoogte ontmoeten. Iedereen heeft wel iets wat hij al heeft begrepen
en aan anderen kan doorgeven, en iedereen heeft ook wel iets wat
hij nog niet heeft begrepen en van anderen kan ontvangen. Maar het
lukt beter om van elkaar te leren als we dingen waarvan we nog
nooit hebben gehoord niet meteen van tafel vegen. Als je ergens
nog nooit van hebt gehoord, als je iets nog nooit hebt meegemaakt
of als je iets niet bewust kunt waarnemen, wil dat niet zeggen dat het
in deze wereld niet bestaat.
Door onze trilling te verhogen verruimen we ons wereldbeeld.
Plotseling is er binnen dat wereldbeeld ruimte voor veel meer dan
we ons voorheen konden voorstellen. Omgekeerd geldt hetzelfde: op
het moment dat we anders naar de wereld kijken en ons wereldbeeld
bewust openstellen voor iets nieuws, gaat onze trilling automatisch
omhoog. Er worden voortdurend dingen in onze dagelijkse trilling
geïntegreerd. Deze integratie verlaagt of verhoogt onze individuele
trilling. Dit proces is voortdurend aan de gang en verloopt
automatisch – we hoeven er niet over na te denken. Het gebeurt
gewoon zonder dat we er iets voor hoeven te doen. We moeten er
alleen wel voor zorgen dat we ons met positieve dingen omringen en
van ons leven genieten.

Chakrawerk
Een andere manier om je trilling te verhogen is chakrawerk. Er zijn
geen goede of slechte chakra’s, en het ene chakra is ook niet
bruikbaarder dan het andere. We hebben ze allemaal nodig.
Niet alleen de programma’s en patronen die we vanuit onze
huidige en vroegere incarnaties in ons dragen, maar ook de
programma’s die zijn ontstaan als gevolg van onze voorouderlijke lijn
veroorzaken blokkades in onze chakra’s.

Als het ons lukt om deze blokkades op te ruimen en de ziel te
zuiveren, kan de energie weer beter door onze chakra’s stromen.
Dit proces zou je ‘chakrawerk’ kunnen noemen.
Mensen hebben zowel in hun lichaam als boven en onder liet
fysieke lichaam chakra’s, en alle chakra’s hebben hun eigen trilling.
Doordat er sprake is van een wisselwerking tussen de chakra’s en
ze elkaar nodig hebben, kunnen bepaalde chakra’s zich pas
ontwikkelen als andere chakra’s zich ook hebben ontwikkeld. De
bovenste chakra’s hebben de onderste chakra’s nodig en
omgekeerd. Daarom zijn ze allemaal even belangrijk en even nuttig.
Het is moeilijk om in woorden uit te leggen hoe de chakra’s
eruitzien. Ze zijn aan beide zijden open en lijken op trechters. Kun je
je dat voorstellen? Een chakra ziet er meestal uit als een trechter die
aan de voor- en achterkant open is. Een volledig actief chakra straalt
echter naar alle kanten uit en heeft de vorm van een bol. Vanuit deze
chakra’s – of ze nu trechtervormig zijn of al de vorm van een bol
hebben – ontstaan dan verschillende energielichamen. Maar dat is
een ander onderwerp.
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Zuivering van de ziel
We leven in een tijd van wereldwijde onrust en moeten opnieuw
onze weg zien te vinden. Om die reden hebben we in deel 2 van de
Christina-reeks een lijst met praktische tips opgenomen over wat je
als individu concreet kunt doen om je trilling te verhogen, je patronen
te transformeren en je bewustzijn te verruimen. Een van die tips
was: ‘Het verleden afsluiten door je los te maken van geloften,
beloften, astrale constructies, trauma’s, dingen die je hebt gezworen
en dergelijke.’[2]
Ik wil graag wat dieper op dit belangrijke onderwerp ingaan.
Iedereen heeft in het verleden al duizenden ervaringen opgedaan,
waardoor we ontelbare dingen in ons hebben opgenomen en laten
ontstaan. Veel van die dingen zijn in de huidige tijd echter niet meer
relevant en kunnen nu worden opgeruimd of getransformeerd omdat
ze niet meer nodig zijn.
De techniek die ik gebruik voor het opruimen van overbodige
dingen gaat als volgt. Eerst maak je verbinding met de bron.
Sommige mensen noemen die ook wel ‘God’, ‘Schepper’, ‘oerbron’
of ‘Al-wat-is’. Hiermee wordt gewoon het scheppingsmiddelpunt
bedoeld van de alomtegenwoordige goddelijke, liefdevolle
intelligentie waar we allemaal vandaan komen. Iedereen is
voortdurend verbonden met deze goddelijke intelligentie, maar veel
mensen zijn zich daar niet meer van bewust. Het is dus belangrijk
dat we ons weer bewust met de bron verbinden.
Dat kan op veel verschillende manieren. Sommige mensen stellen
zich voor dat ze met hun geest door alle energetische niveaus
reizen, tot ze uiteindelijk worden ondergedompeld m een stralend
gouden licht, de bron. Andere mensen stellen zich voor dat er een
lichtkanaal wordt gemaakt tussen hun kruinchakra en de bron. Geen
enkele methode werkt voor iedereen, om de eenvoudige reden dat
we zelf bepalen of een methode wel of niet voor ons werkt. Het
belangrijkst is dat we een beeld van de bron hebben dat door ons

bewustzijn kan worden geaccepteerd. Als iemand zich bijvoorbeeld
voorstelt dat er vanuit zijn hoofd een lichtzuil ontstaat die steeds
verder omhooggaat, tot hij een stralende gouden bol bereikt, is die
persoon op dat moment met de bron verbonden. Dat komt doordat
het bewustzijn van deze persoon accepteert dat de verbinding tot
stand komt op het moment dat de lichtzuil de bol bereikt en dat deze
stralende bol de bron is.
Nadat je je op deze manier bewust met de bron hebt verbonden,
kun je beginnen met het opruimen van overbodige dingen. Je kunt
bijvoorbeeld de instructie geven dat alle contracten die niet meer je
hoogste goed dienen, moeten worden ontbonden – samen met alle
bijbehorende reservekopieën, alle info-energetische afdrukken en
alle effecten en neveneffecten.
Dit is zeer belangrijk, want anders installeren de dingen die je hebt
opgeruimd zich met behulp van de reservekopieën opnieuw.
Vervolgens wacht je. Meestal voel je het wel als alles is opgeruimd
wat op deze manier kon worden opgeruimd.
Mocht je echter niets voelen, vertrouw er dan gewoon op dat het is
opgeruimd. Het is ook mogelijk dat bepaalde contracten energetisch
blijven bestaan, bijvoorbeeld doordat je ze nog nodig hebt of doordat
je er eerst beter naar dient te kijken voordat ze kunnen worden
opgeruimd.
Door iets op te lossen ontstaat er een energetische leemte, die
echter onmiddellijk kan worden opgevuld, het liefst met
onvoorwaardelijke liefde. Om dit te bewerkstelligen geef je de bron
de instructie dat alle leemten die door het opruimen zijn ontstaan
met onvoorwaardelijke liefde moeten worden gevuld. Zelfs
verwondingen die zijn voortgekomen uit dingen die je eerder hebt
opgeruimd, kunnen op deze manier worden geheeld als je de bron
daartoe instrueert. Heb je alles opgeruimd wat je wilde opruimen,
dan kun je ter afsluiting de energie van dankbaarheid laten stromen.
Tot zover de techniek die ik aanbeveel om overbodige dingen op
te ruimen en zodoende je ziel te zuiveren. Met deze techniek kun je
niet alleen contracten ontbinden en opruimen, maar ook veel andere
fysieke en energetische verwikkelingen. Sommige van deze dingen
zijn in ons huidige leven ontstaan, andere hebben we uit vorige
levens meegenomen.

Hieronder staat een lijst van dingen die mogelijk niet meer relevant
zijn of geen nut meer hebben in je leven en dus kunnen worden
opgeruimd:
contracten, overeenkomsten, verbintenissen, pacten
geloften, eden, beloften
shocks, trauma’s
denkpatronen, zoals overtuigingen, ideeën, geloofssystemen,
wereldbeelden
destructieve emotionele patronen, zoals angst-, schuld-,
boosheids- en haatpatronen
afkeer, vijanddenken
bepaalde gehechtheden
karmische belasting
lasten van vorige generaties
inwijdingen, sacramenten
vervloekingen, verwensingen, verdoemenissen, bannen
energetische blokkades, belemmeringen, afschermingen,
afsluitingen, pantsers
mentale
programma’s,
manipulaties,
hersenspoelingen,
misleidende informatie, coderingen
bezetenheid door niet-eigen energieën, aanhechtingen
energieën van andere wezens die actief met ons verbonden zijn
(bijvoorbeeld doordat ze aan ons denken of over ons spreken)
projecties van andere mensen (dat wil zegen, hun ideeën over
ons)
astrale constructies (energieën die met bepaalde instructies zijn
geprogrammeerd)
astrale spijkers, schroeven, kettingen en boeien
hologrammen, energetische verdraaiingen, energetische
vampiers
fysieke of energetische implantaten (microchips, zenders,
schakelaars, timers, nanorobots enzovoort)

In dit verband is het ook belangrijk op te merken dat in onze
lichaamscellen niet alleen de ervaringen van onze eigen ziel
opgeslagen liggen, maar ook die van onze voorouders. Daartoe
behoren de ervaringen, ideeën en patronen van onze vader en
moeder en al hun voorouders. Zo dragen we als erfgenamen van
onze voorouders in ons celgeheugen veel dingen met ons mee,
waarvan het merendeel waarschijnlijk niet ons hoogste goddelijke
goed dient.
Met behulp van de techniek die ik hiervoor heb beschreven,
kunnen we ook deze geërfde zaken door de bron laten opruimen
door te zeggen dat alle verstrikkingen, patronen, beperkingen,
blokkades, ziekten en leed van onze voorouders die we nog steeds
in onze cellen met ons meedragen nu volledig naar het licht moeten
worden gestuurd en indien nodig moeten worden geheeld. En
natuurlijk ook nu weer inclusief alle reservekopieën, infoenergetische afdrukken, effecten en neveneffecten.
Hoe vaak je je ziel zo moet zuiveren verschilt per persoon. Bijna
niemand draagt alle dingen met zich mee die ik hiervoor heb
genoemd, maar iedereen heeft wel het een en ander op te ruimen.
Afhankelijk van onze levensomstandigheden wordt de een sterker
met bepaalde dingen geconfronteerd dan de ander. Iemand die
bijvoorbeeld in de publieke belangstelling staat en over wie veel
mensen denken, praten of schrijven, wordt sterker blootgesteld aan
de invloed van dergelijke externe energieën. Daarom doet zo
iemand er verstandig aan om vaker energieën op te ruimen die niet
van hemzelf zijn.
We worden allemaal uitgenodigd om zelf verantwoordelijkheid
voor onze gemoedstoestand te nemen, eindelijk in het reine te
komen met de last van ons verleden en ons bewustzijn grondig te
reinigen. Veel plezier met dit proces![3]
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Dingen die je kunt opruimen
Veel mensen hebben vragen gesteld over het onderwerp dat in het
vorige hoofdstuk aan bod kwam. Daarom ga ik er hier nog wat
dieper op in.
Door ons verleden – dat wil zeggen, door onze opvoeding, school
of zelfs eerdere incarnaties – dragen we allemaal bepaalde
patronen, conditioneringen en programma’s met ons mee. Daar
zitten programma’s bij die bruikbaar, nuttig en nog steeds relevant
zijn, maar ook programma’s die verouderd zijn en ons blokkeren. Als
we onze innerlijke ontwikkeling willen voortzetten, moeten we
beginnen met het opruimen van deze verouderde programma’s,
overtuigingen, ideeën, angsten, destructieve emoties enzovoort.
Sommige van deze patronen kunnen diep in de lagen van ons
onderbewustzijn begraven liggen. Om bij dit onderbewustzijn te
komen kun je je bijvoorbeeld een taart voorstellen die je laag voor
laag opeet. Met elke laag die verdwijnt, komen er nieuwe dingen
vanuit het onderbewustzijn in het dagbewustzijn.
Als je het hebt over het opruimen van fijnstoffelijke patronen,
programma’s en overtuigingen, denken sommige mensen dat ze die
allemaal moeten opruimen. Maar ten eerste zal dat niet lukken, en
ten tweede hoeven we dat helemaal niet te doen, want niet alle
denk- en gedragspatronen blokkeren ons. Er zijn ook nuttige
overtuigingen die we nog steeds nodig hebben en kunnen
behouden. We zijn er bijvoorbeeld allemaal van overtuigd en hebben
er het volste vertrouwen in dat het plafond niet op ons hoofd zal
vallen of dat de vloer niet onder onze voeten openbreekt. Dit
vertrouwen, dit denkpatroon hoeven we niet op te ruimen. Alleen dat
wat verouderd en niet meer relevant is, wat ons niet meer dient en
blokkeert, moet opgeruimd worden.
Daarbij is het belangrijk dat je niet iets opruimt alleen maar omdat
je het wilt onderdrukken of niet wilt toegeven dat het er is. Ruim
alleen die dingen op die echt overbodig zijn, waarmee je niets meer

hoeft te doen omdat je het in de loop van je ontwikkeling hebt
overwonnen en het nu kunt loslaten. Onderdrukking betekent dat je
traumatische ervaringen energetisch inkapselt en vervolgens ergens
in je onderbewustzijn wegstopt. Dit gebeurt als de betreffende
persoon op het moment waarop hij een ervaring heeft niet in staat is
deze te verwerken en de ervaring daarom eerst weggestopt.
Datgene wat wordt onderdrukt is er dan nog steeds, maar het is
ingekapseld, zodat we het niet met ons dagbewustzijn waarnemen.
Deze inkapseling wordt pas weer opgeheven als onze ziel van
mening is dat ons systeem in staat is de ervaring op een
constructieve manier te verwerken. Onderdrukking is dus geen
oplossing, want datgene wat wordt onderdrukt en weggestopt, is niet
weg en wil graag dat we ons er weer bewust van worden. Het is
beter om belastende emoties te accepteren en ze bewust op te
ruimen, want pas dan verdwijnen ze echt.
Wat het opruimen van patronen betreft zijn er naar mijn mening
twee verschillende manieren waarop je dat kunt doen. We kunnen
ons er gewoon bewust van worden dat we een achterhaald patroon
met ons meedragen dat we niet meer nodig hebben. Alleen al door
ons hiervan bewust te worden – dankzij de nieuwe energie die nu op
Aarde werkzaam is – kan het patroon van het ene op het andere
moment opgeruimd worden. De andere manier is dat de ziel besluit
dat hij nog iets van het opruimproces kan leren. De ziel doorloopt dit
proces dan stap voor stap: erkennen dat je een specifiek patroon
met je meedraagt; uitzoeken waar het patroon vandaan komt; het
patroon zonder oordeel accepteren; het patroon vervolgens liefdevol
loslaten en opruimen. In beide gevallen wordt het patroon uiteindelijk
opgeruimd dankzij de hulp die we van bovenaf krijgen, van de bron.
Er is echter ook nog een derde mogelijkheid: het verouderde
patroon of programma wordt niet opgeruimd, maar met een ander
programma overschreven. In wezen gebeurt dit voortdurend. Een
verouderd geloofssysteem wordt door een nieuw geloofssysteem
vervangen doordat we nieuwe inzichten en kennis hebben
opgedaan. We besluiten dan – bewust of onbewust – dat we de
voorkeur geven aan een ander programma.
Alles wat we denken, voelen, zeggen en doen, stralen we op
energetisch niveau uit. Als we bijvoorbeeld ergens aan denken,

openen
we
een
toegangspoort
voor
overeenkomstige
gebeurtenissen in de buitenwereld, die zich dan energetisch aan ons
kunnen vasthechten. Elk geloofssysteem dat we bewust of onbewust
in ons dragen is een toegangspoort voor wat het geloofssysteem
inhoudt. Daarom is het belangrijk dat we verouderde, niet langer
relevante denkpatronen, geloofspatronen en emotionele patronen
opruimen, transformeren of overschrijven.
Als we dat niet doen, vormen ze een steeds grotere last en zorgen
ze ervoor dat we ons energetisch steeds zwaarder voelen. Het lijkt
een beetje op zwemmen met kleren aan. De kleren worden steeds
natter en zwaarder. Op dezelfde wijze zullen alle dingen die we
eigenlijk moeten opruimen meer en meer ons ware wezen
bedekken. Bovendien trekken ze ons energetisch naar beneden en
blokkeren ze onze spirituele ontwikkeling. Omgekeerd kun je het
opruimen van deze last vergelijken met het steeds lichter maken van
een heteluchtballon, zodat die steeds verder kan stijgen.
Bij het opruimen van patronen is ook het volgende van belang:
onze
denkof
gevoelspatronen
zijn
gerelateerd
aan
overeenkomstige gedragspatronen. Nadat we een patroon hebben
opgeruimd, is het uit het fijnstoffelijke lichaam verwijderd en
vervangen door een patroon dat nu van belang is voor ons, maar de
uitdaging is vervolgens om ook ons gedrag te veranderen. Zoals je
weet is de mens een gewoontedier. Iedereen die misschien al wel
twintig jaar volgens een bepaald patroon heeft geleefd, heeft een
bepaalde tijd nodig om aan de nieuwe manier van denken en voelen
te wennen. Dus in het begin moet zo iemand zichzelf er telkens
bewust aan herinneren dat hij volgens de nieuwe energie moet
handelen.

Verandering begint met acceptatie
De belangrijkste voorwaarde bij elke verandering is dat we de
huidige situatie accepteren. Zolang we vanbinnen nog weerstand
bieden tegen de huidige situatie kan er geen positieve verandering
plaatsvinden.

Met elke beslissing die we nemen en bij elke handeling die we
uitvoeren, zenden we energetische golven uit en genereren
daardoor energetische velden. We worden dus voortdurend omringd
door energievelden die door onszelf en andere mensen zijn
gecreëerd. Als we onvoldoende innerlijke rust hebben in een situatie
die we op dit moment niet kunnen veranderen, stralen we weerstand
uit. Dan proberen we de strijd aan te gaan met de ongewenste
situatie, maar daarmee versterken we de bijbehorende energie
alleen maar. Bovendien daalt onze persoonlijke trilling meteen als
we ergens boos over zijn. Maar als we onze weerstand loslaten en
een bestaande situatie gewoon zonder oordeel accepteren, wordt
het ongewenste veld dat zich om ons heen bevindt meteen
afgebroken. Pas als deze golven weg zijn, kunnen we nieuwe golven
maken en zo een nieuw veld creëren. Lukt het ons de situatie zonder
boosheid en weerstand te accepteren, dan stijgt onze trilling en met
die verhoogde I rilling kunnen we onze omstandigheden vervolgens
echt veranderen.
Boosheid, afwijzing, verzet en strijd zijn kenmerken van de oude
energie die op dit moment op onze Aarde wordt vervangen. In de
energie van het nieuwe tijdperk is er geen plaats meer voor strijd.
Doordat we iets positiefs en verheffends naar de oude energie
sturen, bereiden we een veld voor waarin de nieuwe energie kan
stromen. Als we onze liefde zelfs naar diegenen sturen die duistere
dingen doen, geven we hun de kans om te beslissen of ze deze
liefde wel of niet willen accepteren.
Doordat we op deze manier in de nieuwe energie actief zijn en
andere mensen begrip, compassie en vergeving bieden, geven we
bun ook de kans om de nieuwe energie te aanvaarden en zichzelf te
transformeren.
Waarschijnlijk zijn er in onze huidige maatschappij veel mensen
die vanbinnen wel weten dat ze de destructieve systemen niet meer
willen ondersteunen, maar geen idee hebben hoe het allemaal
anders zou kunnen werken. Ze willen graag uit de bestaande
systemen stappen, maar zien nog geen uitweg en kunnen zich niet
voorstellen hoe het daarna verder moet. Door deze mensen
positieve alternatieven aan te bieden en een voorbeeld voor hen te
zijn versnellen we het proces van wereldwijde transformatie. Maar

als we ze veroordelen, wraakzuchtig behandelen of wrok jegens hen
koesteren, vertragen we dit proces.

Op zoek naar het licht
In het volgende schema noemen we nog een keer enkele dingen die
je wellicht met je meedraagt in de vorm van verouderde patronen,
conditionering en programma’s. (Dit betekent natuurlijk niet dat
iedereen al deze dingen met zich meedraagt, maar de meeste
mensen dragen waarschijnlijk wel het een en ander met zich mee.)

Als je dat soort dingen blijvend achter je wilt laten, is het vaak niet
voldoende om ze één keer op te ruimen. Dat komt doordat sommige
patronen telkens opnieuw worden gevormd. Als je bijvoorbeeld
kritiekloos naar de tv of massamedia kijkt, kun je alweer
gehersenspoeld worden. Tv, radio, kranten en internet zijn op zich
niet slecht, het gaat erom hoe we deze media gebruiken. Ik denk dat
we waakzaam moeten zijn en niet kritiekloos moeten consumeren.
We moeten niet alles klakkeloos aannemen en een soort filter in ons
bewustzijn plaatsen tussen wat we zien en wat we toelaten.

In het ideale geval zouden de media ons het volledige spectrum
laten zien van wat er zich in de wereld afspeelt, zodat we zelfstandig
kunnen beslissen wat we wel of niet toelaten.
Doordat we hier in een dualiteit leven, moet er overal waar veel
schaduw is ook veel licht zijn. Zelfs als de media eenzijdig berichten
over misstanden, ellende, oorlogen, terreur en allerlei duistere
zaken, kunnen we er zeker van zijn dat er ergens net zoveel licht is.
En zelfs als de tv en andere media ons dit licht niet laten zien, weten
we dat het er is. Als we willen weten waar het licht is en welke vorm
het heeft, is het onze eigen verantwoordelijkheid om daar bewust
naar op zoek te gaan.

Beloften en geloften
Als we sterven, laten we weliswaar ons fysieke lichaam achter, maar
we nemen onze denk-, geloofs-, gevoels- en gedragspatronen
allemaal in de vorm van energetische informatie mee naar onze
volgende incarnaties. Vooral beloften, geloften en eden vormen een
probleem, omdat ze vaak gepaard gaan met de woorden ‘voor altijd’
of ‘nooit’ of ‘tot in eeuwigheid’ en daardoor van invloed zijn op ons
komende leven. Het is zeer goed mogelijk dat bepaalde
overtuigingen, of geloofssystemen, beloften, geloften en dergelijke,
in een later leven helemaal niet meer relevant zijn, omdat de ziel
zich inmiddels op een bepaald gebied verder heeft ontwikkeld. Maar
zolang deze dingen niet zijn opgeruimd, vormen ze een blokkade en
obstakel voor de toekomstige ontwikkeling van de ziel.
Stel dat iemand in een leven ‘eeuwige liefde’ aan een ander
belooft. Aan het einde van die incarnatie gaan beide zielen ergens
anders naartoe, maar door die belofte zullen ze elkaar in een nieuwe
incarnatie opnieuw ergens tegenkomen. Doordat de belofte nog niet
is opgeruimd, zal de persoon die eeuwige liefde beloofde nu
voortdurend het gevoel hebben dat hij op de ander verliefd is,
hoewel dit gevoel wellicht niet in dezelfde mate wordt beantwoord.
Dit leidt tot een emotionele blokkade in het nieuwe leven van deze
mensen, waarvoor ze samen een oplossing moeten vinden.

Energetische constructies
Met het woord ‘constructies’ worden fijnstoffelijke vormen van
energie bedoeld. Energie kan een vorm hebben, bijvoorbeeld een
bol, driehoek of vierkant, en zo’n energievorm kan een taak hebben,
een bepaalde programmering, die ons bewustzijn beïnvloedt. Op
een computer worden bijvoorbeeld bepaalde programma’s gedraaid
die bepalen wat er gebeurt als je op bepaalde toetsen drukt. De
programmeur heeft de betreffende commando’s aan de toetsen
toegewezen. Zo zijn er ook fijnstoffelijke vormen van energie die met
een taak zijn geprogrammeerd.
In het schema staan ook woorden als ‘afschermingen’ en
‘afsluitingen’. Dit zijn specifieke soorten energetische constructies.
Een afscherming heeft als taak iets af te schermen en een afsluiting
heeft als taak om dingen of toestanden energetisch af te sluiten,
zodat er niets in of uit kan.
Nu kan het zijn dat we energetische constructies in ons leven
hebben – hetzij uit eerdere incarnaties, hetzij uit onze huidige
incarnatie – die ons nog steeds beïnvloeden, ook al hebben we ze
nu niet meer nodig. In dat geval moeten ze worden opgeruimd.

Implantaten en zenders
Woorden als ‘implantaten’ of ‘zenders’ verwijzen naar fysieke of
energetische objecten die in ons geïmplanteerd kunnen zijn en die
onze spirituele ontwikkeling kunnen belemmeren. Er bestaan niet
alleen grofstoffelijke implantaten of chips, maar ook fijnstoffelijke. En
ze zijn niet altijd alleen negatief, er zijn ook positieve. Als ze
verouderd of schadelijk zijn, kunnen dat soort objecten ook door de
bron worden opgeruimd, wederom op de manier die ik eerder heb
geschreven.
Een andere effectieve methode is de bron de instructie geven om
een golf van onvoorwaardelijke liefde door ons heen te laten gaan.
Deze liefde heeft zo’n hoge frequentie dat de implantaten als het
ware zullen doorsmelten. Dit kun je ook doen om ruimtes te zuiveren
waar negatieve fijnstoffelijke wezens aanwezig zijn. We kunnen een

golf van onvoorwaardelijke liefde door deze ruimtes sturen, en door
deze hogere frequentie van liefde zal alles wat geen liefde is de
ruimte verlaten.
Ruimtes waar nog onaangename energieresiduen van vroegere
gebeurtenissen of mensen aanwezig zijn, kunnen op een
soortgelijke manier worden gezuiverd. Je kunt bijvoorbeeld een
positieve tegenfrequentie de ruimte in sturen die bevat wat je graag
in die ruimte wilt hebben. Of je kunt in de betreffende ruimte over
goddelijke onderwerpen met een hoge trilling praten, waardoor deze
hogere energie zich in de ruimte verspreidt.

Niet-eigen energieën en projecties
Met het begrip ‘niet-eigen energieën’ worden gedachten en emoties
van andere wezens bedoeld. Zodra iemand over je praat of in
gedachten of op emotioneel niveau met je bezig is – op een
opbouwende of niet-opbouwende manier – stuurt hij de energie van
zijn gedachten of emoties naar je toe en die hecht zich aan je
energetische lichaam vast. Je kunt het een beetje vergelijken met
een heleboel mensen die brieven naar je schrijven, waarbij die
brieven zich in je brievenbus ophopen. Ook iemand die je op straat
tegenkomt en jou bewust waarneemt, zal hij meteen bepaalde
gedachten en emoties over je hebben. Die bewegen zich
energetisch door de ruimte en hechten zich aan je vast.
Dit zijn allemaal niet-eigen energieën, en ook die kun je uit je
bewustzijnsveld opruimen.
Projecties lijken hier een beetje op. Met het woord ‘projecties’
worden de ideeën bedoeld die andere mensen over je hebben, of die
nu kloppen of niet. En ook al worden deze ideeën niet bewust naar
je toe gestuurd, toch hebben ze invloed op je energetische lichaam.
Ik had bijvoorbeeld geen zin om de bron elke avond te instrueren
om bij mij de vele niet-eigen energieën en projecties op te ruimen.
Dus kwam ik op het idee om de bron een energetische kopie van mij
te laten maken. Die heb ik op een mooie plek neergezet, en nu
worden alle niet-eigen energieën en projecties die op mij zijn gericht
automatisch doorgestuurd en hopen zich daar op. Ik heb de bron

geïnstrueerd dat die kopieconstructie van mij moet worden voorzien
van de energie van de bron en dat de opgehoopte niet-eigen
energieën regelmatig moeten worden opgeruimd. Op deze manier
heb ik het probleem van de niet-eigen energieën voor mezelf
opgelost.

Reservekopieën opruimen
Alle dingen die in het schema staan, kunnen op dezelfde manier
worden opgeruimd: door verbinding te maken met de bron en hem
dan, zoals hiervoor beschreven, de instructie te geven dat er iets
moet worden opgeruimd, en wel op alle fysieke en energetische
niveaus en ongeacht of je je van de afzonderlijke dingen bewust
bent.
Tot het fysieke niveau behoren overigens ook de kleding die we
dragen en andere voorwerpen waarmee we regelmatig m contact
komen, zoals rugzakken. Hetzelfde geldt voor onze woon- en
werkruimtes. We kunnen deze objecten en ruimtes ook van nieteigen energieën zuiveren of van andere dingen die opgeruimd
moeten worden’. Dat kan met iets wat je ‘fijnstoffelijke wasmachines’
of ‘fijnstoffelijke stofzuigers’ zou kunnen noemen, die we door de
bron laten maken of zelf energetisch maken en programmeren.
Bij het zuiveren en opruimen hoef je alleen maar de betreffende
algemene term te noemen, bijvoorbeeld ‘contracten’, implantaten’,
‘overeenkomsten’, ‘vervloekingen’ of wat dan ook. Als je twee of drie
vergelijkbare overtuigingen hebt, kun je die als het ware als pakketje
laten opruimen. Je hoeft niet te weten hoelang je deze dingen al bij
je hebt, waar ze vandaan komen, waarom en waarvoor je ze precies
had, hoeveel het er zijn of waar ze precies zitten. Het enige wat je
moet doen, is duidelijk benoemen wat je wilt opruimen. Doordat de
bron onze vrije wil respecteert, ruimt hij niets op als je niet duidelijk
aangeeft wat er opgeruimd moet worden. In dit verband raad ik je
aan om de volgende zin te gebruiken: ‘Alles wat niet meer mijn
hoogste goddelijke goed dient, moet worden opgeruimd.’ Zo
voorkom je dat er ook dingen worden opgeruimd die nog niet
verouderd zijn en die je nog steeds kunt gebruiken, dat wil zeggen,

die je hoogste goed nog steeds dienen. Dit opruimen van dingen die
achterhaald zijn en ons hoogste goddelijke goed niet meer dienen is
de eerste stap.
De tweede stap is dat je er bij het opruimen van deze dingen aan
denkt dat ze samen met de bijbehorende reservekopieën, infoenergetische afdrukken, effecten en neveneffecten, evenals
eventuele reproductiemiddelen en bewakers verwijderd moeten
worden. Stel dat iemand een foto van zijn mobieltje of harde schijf
verwijdert die hij niet meer nodig heeft. De foto is dan uit het zicht
verdwenen, maar op de een of andere manier nog steeds op de
achtergrond aanwezig. Iedereen die voldoende technologische
kennis heeft, kan de verwijderde foto vinden en weer zichtbaar
maken. Zo is het ook met energetische reservekopieën. Zelfs als we
dingen energetisch opruimen, blijven ze in opgeslagen vorm op de
achtergrond aanwezig en kunnen ze zichzelf opnieuw installeren.
Daarom moet je ook altijd alle kopieën verwijderen die nog op de
achtergrond aanwezig zijn.

Het opvullen van energetische leemten
Vervolgens moeten we in de derde stap nadenken over het opvullen
van alle leemten die na het verwijderen zijn ontstaan, want als je iets
energetisch verwijdert, blijft er een energetische leemte achter. In
theorie kan deze leemte worden gebruikt als een resetknop
waarmee het verwijderde programma direct opnieuw wordt
geïnstalleerd. Of de leemte kan worden gevuld met iets nieuws.
Natuurlijk kan iedereen zelf bepalen wat hij gebruikt om de leemten
in zijn energetische lichaam op te vullen. Mijn persoonlijke
aanbeveling luidt: vul de leemte met goddelijk licht en
onvoorwaardelijke liefde.
We kunnen de leemten ook met andere positieve energieën
vullen, zoals geluk, vreugde of vertrouwen, maar dan moeten we er
wel voor zorgen dat we de bron instrueren om het gat te vullen met
de oerenergie van vertrouwen of de oerenergie van vreugde. Als
mens hebben we allemaal ons eigen idee van wat vertrouwen,
vreugde, geluk of liefde is, maar onze rationele ideeën komen

waarschijnlijk niet overeen met wat deze energieën daadwerkelijk
zijn. Daarom zou ik tegen de bron zeggen dat hij de betreffende
oerenergie of oeressentie of goddelijke oorspronkelijke trilling moet
nemen.
Als we de energetische leemten niet op deze manier bewust niet iets
positiefs en goddelijks vullen, is het mogelijk dat ze met een
willekeurige niet-eigen energie worden gevuld, die niet echt lichtvol
is, die we niet nodig hebben en die niet ons hoogste goddelijke goed
dient. Want zelfs in de fijnstoffelijke sieren zijn er niet alleen maar
eenhoorns en regenbogen, maar ook duistere wezens die onze
energieën willen misbruiken voor hun eigen doeleinden en controle
proberen te krijgen over ons fijnstoffelijke lichaam.
Hetzelfde geldt overigens als je bijvoorbeeld in contact wilt komen
met overledenen. Het is belangrijk om vooraf contact te maken met
de bron en hem precies te vertellen met welke ziel je contact wilt.
Anders is het net alsof je je naam op een vel papier schrijft, het
verfrommelt en het op een willekeurige plek in een grote menigte
gooit. Vervolgens springen er een heleboel mensen op af die
beweren dat zij de gezochte persoon zijn, alleen maar om een beetje
aandacht te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk heb je dan uiteindelijk
iemand aan de lijn die zich voordoet als de overledene met wie je
contact wilt maken en die als zijn dubbelganger of kopie op de
voorgrond treedt. Als iemand op fijnstoffelijk niveau het uiterlijk van
iemand anders aanneemt, betekent dat nog niet dat het ook echt die
persoon is. Ga je echter via de bron te werk, dan heb je een
verbinding die niet kan worden ‘gehackt’ of gemanipuleerd.
Nadat we alles hebben opgeruimd wat niet meer ons hoogste
goddelijke goed dient, inclusief alle achtergrondkopieën, en nadat
we alle energetische leemten die zijn ontstaan met
onvoorwaardelijke liefde hebben gevuld, kunnen we in de vierde
stap ten slotte de volgende instructie geven: mogen al het licht, al
het bewustzijn en alle trillingen die ik ben kwijtgeraakt, volledig
geheeld en gezuiverd naar mij terugkeren en goed geïntegreerd en
geactiveerd worden.

Vragen over het opruimen
Vraag: Kan ik bij het opruimen van patronen fouten maken?
Antwoord: Dat hangt af van wat je onder ‘fouten’ verstaat. Zoals ik
al eerder heb gezegd, raad ik bij het opruimen deze zin aan: ‘Alles
wat niet meer mijn hoogste goddelijke goed dient, moet worden
opgeruimd.’ Dus je zou kunnen zeggen dat het een fout is om dat
zinnetje te vergeten. Want het zou bij wijze van spreken kunnen
gebeuren dat je na het opruimen het woord ‘augurk’ niet meer kent.
We dragen allemaal informatie in ons energetische lichaam en onze
fysieke cellen met ons mee; een groot deel van deze informatie is
achterhaald en niet meer nuttig, maar een ander deel is dat nog wel.
Als we de bron de opdracht geven om alle oude informatie uit de
cellen te verwijderen, kan daarna zomaar alles weg zijn. Dan kijk je
naar een pot augurken en weet je niet meer wat augurken zijn.
Hetzelfde geldt voor geloofssystemen. Het heeft geen zin om alle
overtuigingen te laten verwijderen, want er zijn ook overtuigingen die
praktisch nut hebben en nog steeds relevant zijn.
Maar zelfs als we zeggen dat alleen die overtuigingen moeten
worden verwijderd die niet langer ons goddelijke goed dienen, is het
mogelijk dat er slechts enkele of helemaal geen overtuigingen zijn
verwijderd. Een mogelijke reden hiervoor is dat de bron wil dat je
beseft en weet wat hij opruimt. Misschien is er een thema waar je
nog wat beter naar moet kijken en heb je nog iets te leren voordat
het kan worden opgeruimd.
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Vrede vinden
Innerlijke en uiterlijke vrede is de natuurlijke toestand van elke ziel.
We bereiken deze toestand van nature als we als mens volledig in
ons hart aanwezig zijn. Maar door onze opvoeding, schooltijd en alle
patronen die we naar deze incarnatie hebben meegenomen, zijn we
in ons bewustzijn wat van ons hart afgescheiden geraakt, dus
moeten we ons eerst weer zodanig ontwikkelen dat we dichter bij
ons hart komen. Als we dat doen, verandert onze trilling.

Aarding
Om onze trilling te verhogen en innerlijke en uiterlijke vrede te
vinden moeten we goed geaard zijn. Deze aarding is om een tweetal
redenen nodig: ten eerste omdat we hier op Aarde zijn, en ten
tweede omdat we het licht van onze ziel dan veel beter kunnen
verankeren en weer kunnen uitstralen.
Een goede aarding betekent dat de ziel voor honderd procent is
verankerd in het fysieke lichaam. Het is niet voldoende om alleen
maar ‘aanwezig’ te zijn. Wat er ook bij hoort, is dat we dankbaar en
vreugdevol zijn omdat we hier zijn en een fysiek lichaam hebben.
Zelfliefde betekent dat je volledig van jezelf houdt, dus ook van je
karakter en fysieke lichaam. Gewoon van alles. Als deze vreugde
ontbreekt – bijvoorbeeld als je je fysieke lichaam niet accepteert en
er niet van houdt is het moeilijk voor de ziel om volledig in het
lichaam te integreren en ervaart hij het als weinig zinvol om hier
überhaupt te zijn. Maar hoe meer we in de energie van de nieuwe
tijd komen, hoe meer onze levensvreugde en lichtheid toenemen.
Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van wat ons
vreugde geeft en dingen doen waar we blij van worden.

Sommige mensen denken dat je je spirituele verbinding met
‘hierboven’ kwijtraakt als je jezelf aardt, maar dat is niet zo.
We kunnen ook met spiritualiteit bezig zijn als we geaard zijn.
Sterker nog, hoe beter je geaard bent, hoe hoger de spirituele sferen
waar je naartoe kunt springen, net als op een trampoline. Vooral
binnen het spirituele circuit denken sommige mensen dat het fysieke
lichaam om de een of andere reden niet zo goed is, dus zweven ze
altijd met hun ziel twee of drie meter boven hun hoofd en zitten ze
niet echt in hun lichaam. We verlaten het lichaam sowieso
voortdurend op fijnstoffelijke wijze. Zodra je aan een bepaalde plek
denkt, ben je met een deel van je bewustzijn op die plek en dus niet
meer honderd procent hier, waar je lichaam is. Het is echter
belangrijk dat je na zo’n reis weer helemaal terugkomt en dat je ziel
niet ergens halverwege blijft hangen.
Spiritualiteit betekent niet dat je je fysieke lichaam negeert. Het
lichaam is geen straf, maar juist iets heel gaafs! We wilden allemaal
hier in de driedimensionaliteit incarneren, dus hebben we als gevolg
van die wens ook een fysiek lichaam gekregen.
Het is dan ook onze taak om het naar waarde te schatten en het
vanuit dankbaarheid te accepteren.

Stress opruimen
Om vrede te vinden is het ook belangrijk dat we de stress in ons
leven wegnemen. Tegenwoordig leven we in een maatschappij
waarin stress al op school begint doordat de kinderen daar enorm
onder druk worden gezet. En als ze dan eindelijk van de
schoolstress af zijn, komen ze meteen in de stress van hun werk
terecht. Als mensen langere tijd stress ervaren of onder tijdsdruk
staan, zijn ze steeds minder goed met hun ziel verbonden. Ze
hebben dan alleen nog oog voor wat ze elke dag moeten doen. En
terwijl ze al die dingen afwerken, hebben ze geen tijd om naar hun
ziel te luisteren en te horen wat hun ziel werkelijk wil. Dus hebben de
meeste mensen – althans in onze cultuur – tegenwoordig geen tijd
om aandacht aan zichzelf en de verlangens van hun hart te
schenken. Om te midden van hun dagelijkse stress op de een of

andere manier te kunnen overleven hebben ze geen andere keuze
dan de verbinding met hun ziel te negeren. Dat is precies de reden
waarom er uit alle macht voor wordt gezorgd dat onze samenleving
zo hectisch is. Men wil voorkomen dat mensen zich weer met hun
ziel verbinden en zich ontwikkelen.
Ik vind dat we die tijdsdruk een beetje te serieus nemen.
Ik reis vaak met de trein, en toen ik laatst zat te wachten tot hij
vertrok, werd er omgeroepen dat we nog vier minuten moesten
wachten. De meeste mensen die in de trein zaten, bleven toen nog
vrij rustig. Even later werd er gezegd dat we nog tien minuten
moesten wachten, en weer later werd dat zelfs twintig minuten.
Uiteindelijk kregen we te horen dat de trein die dag niet meer zou
vertrekken en dat we allemaal moesten uitstappen. Veel mensen
reageerden totaal gestrest omdat ze hun aansluitingen en afspraken
waarschijnlijk zouden missen. Sommigen van hen raakten zelfs een
beetje in paniek.
Maar deze stress heeft geen enkel nut, omdat we de situatie er
niet mee kunnen veranderen. Als een trein te laat is, kunnen we dat
niet voorkomen. Dan is dat nu eenmaal zo. In plaats daarvan zou je
in zo’n situatie ook je horizon kunnen verbreden en de voordelen
ervan kunnen zien, bijvoorbeeld dat je onverwachts wat tijd voor
jezelf hebt gekregen. Maar bij veel mensen is het zo druk in hun
hoofd dat ze het niet eens in de gaten hebben als ze opeens wat tijd
voor zichzelf hebben. Dat komt ook doordat deze hectiek en stress
verankerd zijn in het collectieve energieveld van onze huidige
samenleving.
Daarom denk ik dat het zinvol is om een optimist te worden en te
proberen om het positieve in alles te zien. De wereld is gewoon
zoals hij is en bepaalde dingen kun je nu eenmaal niet veranderen.
We hebben wel de keuze door welke bril we naar de wereld kijken
en hoe we op de wereld reageren. Als we optimistisch zijn en de
dingen in een positief licht zien, zien we de zin van ons leven veel
gemakkelijker.
Veel mensen zouden baat hebben bij meer lichtheid en
levensvreugde, je hoeft alles niet altijd zo serieus te nemen. Dat
geldt ook voor je eigen leermomenten die je nog op je weg zult

tegenkomen! Kijk eens naar de lange weg die je al hebt afgelegd en
wees er blij om. Zo vind je innerlijke vrede.
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Aarding
Waarom een goede aarding belangrijk is
Het bijzondere aan het incarneren op Aarde is dat we hier een
spirituele ontwikkeling kunnen doormaken terwijl we tegelijkertijd in
een driedimensionaal fysiek lichaam zitten.
Het fysieke lichaam zorgt ervoor dat we het gevoel hebben dat we
op zichzelf staande en van elkaar afgescheiden wezens zijn. Maar
op geestelijk niveau kunnen we naar andere sferen reizen waar niet
alleen het eenheidsbewustzijn bestaat, maar ook het bewustzijn dat
we met alles verbonden zijn. Daarom biedt het leven als mens op
Aarde ons de unieke gelegenheid om steeds opnieuw te kiezen of
we ons al dan niet van elkaar afgescheiden willen voelen, want we
kunnen heen en weer schakelen tussen eenheidsbewustzijn en
afscheidingsbewustzijn. Dat is het bijzondere en fascinerende aan
het bewonen van een fysiek lichaam hier in de derde dichtheid. We
nemen onszelf waar als een multidimensionaal wezen dat zowel in
de fysieke als in de fijnstoffelijke wereld leeft. Dat komt niet vaak
voor in het universum.
Het is echter belangrijk dat we hier goed geaard zijn. Dat is een
voorwaarde voor de ziel om zich met alle lichaamscellen te kunnen
verbinden en het lichaam volledig te kunnen gebruiken. We hebben
allemaal bewust gekozen voor een driedimensionaal fysiek lichaam,
zodat we dat hier op Aarde kunnen bewonen en gebruiken. Ons
lichaam is van de Aarde afkomstig en er dus ook mee verbonden.
Dat betekent dat een goede aarding het fundament vormt van de
incarnatie waarop ons bestaan hier in de derde dimensie is
gebouwd. Vergelijk het maar met een huis: zonder goede fundering
kun je geen stabiel huis bouwen.
Een gebrekkige aarding herken je bijvoorbeeld aan het feit dat de
persoon in kwestie de hele tijd aan het dagdromen is en soms ‘niet

bereikbaar’ is, alsof hij niet helemaal in deze fysieke wereld
aanwezig is. Het is inderdaad mogelijk dat de ziel niet volledig in het
fysieke lichaam zit, maar buiten het lichaam een paar meter boven
het hoofd ronddanst. In sommige gevallen is dit gebrek aan aarding
een vlucht, omdat iemand de huidige maatschappij niet aankan.
Trauma’s, schokkende ervaringen of ongelukken uit het verleden
zorgen er ook vaak voor dat de ziel in het volgende leven niet
helemaal wil incarneren, zodat hij deze verwondingen niet opnieuw
van zo dichtbij hoeft mee te maken.
Naast dagdromen en geestelijk afwezig zijn herken je een gebrek
aan aarding ook aan een zwak ontwikkeld lichaams- bewustzijn,
waarnemingsproblemen, een zwakke fysieke manifestatiekracht,
terugtrekking en het zich afzonderen van andere mensen,
problemen met sociale structuren, weinig basisvertrouwen, weinig
zelfliefde en uitspraken als: ‘Ik ben hier nooit helemaal goed
aangekomen’ of ‘Mijn omgeving begrijpt me nooit echt helemaal.’
Op een gegeven moment bereiken we tijdens onze spirituele
ontwikkeling een punt waarop vooruitgang uitsluitend mogelijk is als
we volledig geaard zijn. Bewustzijnsverruiming en een goed
geïntegreerde ontwikkeling houden niet alleen in dat je in verbinding
staat met de spirituele sferen, maar ook met het hart van de Aarde.
Dat is voor ons als mens onmisbaar om optimaal te kunnen
functioneren en handelen. De ziel moet volledig in een fysiek
lichaam geïntegreerd zijn, zodat hij op fysiek niveau alles kan
uitvoeren wat hij zich volgens zijn zielsplan heeft voorgenomen.
Beide zijn dus noodzakelijk: dat we fysiek goed geaard zijn en dat
we ons op fijnstoffelijk niveau met hogere energetische niveaus
verbinden. Alleen op die manier kunnen we ons zielsplan
verwezenlijken. Hoe beter we geaard zijn, dat wil zeggen, hoe dieper
we in ons fysieke lichaam verankerd zijn, hoe hoger we in de
fijnstoffelijke sferen kunnen reizen. Want dankzij een goede aarding
trillen we ten eerste mooier en harmonieuzer, en hebben we ten
tweede een stabiel ankerpunt, zodat we na fijnstoffelijke uitstapjes
telkens weer goed in de derde dimensie kunnen landen. Maar jezelf
goed aarden betekent niet dat je zelf het element Aarde wordt, want
dan zou je weer langzamer gaan trillen. Goed aarden betekent
gewoon dat we ons verbinden met de energie van de Aarde.

Ook als een ziel niet in het lichaam is geïntegreerd, maar zich
naast of achter het lichaam bevindt, of er een paar meter boven
zweeft, is hij nog steeds verbonden met het fysieke lichaam, anders
zou de betreffende persoon dood zijn. Vergelijk het maar met
comapatiënten, bij wie de ziel zich vaak buiten het lichaam bevindt,
terwijl de energetische verbinding met het lichaam er nog steeds is.
De ziel is dan via een soort zilveren koord nog steeds met het
lichaam verbonden. Op het moment waarop we sterven, breekt dit
koord en is er geen energetische verbinding meer, waardoor de ziel
verder kan reizen.
Bij mensen die niet voldoende geaard zijn, is het mogelijk dat hun
ziel zich niet volledig buiten het lichaam bevindt, maar ook niet
volledig in het lichaam. Hij is dan bijvoorbeeld alleen goed in de
rechterhelft van het lichaam geïntegreerd en slechts gedeeltelijk in
de linkerhelft. Of andersom. De rechterkant staat voor de mannelijke
energieën en eigenschappen, de linkerkant voor de vrouwelijke. Als
iemand alleen aan de rechterkant geaard is, en dus niet ook aan de
linkerkant, is de vrouwelijke energie van de ziel onvoldoende
verankerd. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de mannelijke energie.
De meeste mensen voor wie dit geldt, merken het waarschijnlijk niet
eens, maar toch is het van invloed op hun leven. Voor deze mensen
is het zaak dat ze in hun centrum komen en beide energieën – de
mannelijke en vrouwelijke – in evenwicht brengen.
Als trauma’s, schokkende ervaringen of ongelukken uit het
verleden de oorzaak zijn van een gebrekkige aarding, moeten ze
worden opgeruimd, zodat de ziel eindelijk volledig in het lichaam kan
indalen. Maar een blokkade kan ook worden veroorzaakt door te
veel geloften, eden, beloften en dergelijke die de betreffende
persoon in het verleden heeft afgelegd of gedaan en nu niet meer
relevant zijn. Of doordat iemand in een vorig leven heeft gezegd dat
hij nooit meer naar de Aarde terug wilde komen. Als zo’n uitspraak
eenmaal is gedaan, wordt hij opgeslagen in de ziel. In een latere
incarnatie kunnen dergelijke woorden voorkomen dat de ziel volledig
wordt belichaamd, want een deel van de ziel wil immers niet meer op
Aarde zijn. Ook deze zaken moeten worden opgeruimd en door
levensvreugde vervangen.

Alles wat we denken, voelen, zeggen en doen wordt enerzijds
opgeslagen in de Akashakronieken en anderzijds in onze
fijnstoffelijke aura en in de cellen van ons fysieke lichaam.
We nemen al deze energetische informatie en patronen mee naar
onze volgende incarnaties, omdat ze niet automatisch worden
opgeruimd wanneer het fysieke lichaam sterft.

Aarding als vereiste voor de verwezenlijking van
ons potentieel
Bij veel mensen hebben het lichaam en de ziel op dit moment nog
een andere trillingsfrequentie. Maar voor hun verdere ontwikkeling is
het heel belangrijk dat beide frequenties gesynchroniseerd zijn – dat
wil zeggen dat het lichaam en de ziel ongeveer op hetzelfde niveau
trillen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de ziel zich aanpast aan
de lagere trilling van het lichaam, maar dat het lichaam zich aanpast
aan de hogere trilling van de ziel. Volgens het hogere plan is het
immers de bedoeling dat mensen met hun fysieke lichaam naar een
hogere dimensie gaan. De uitdaging is dus dat we ons aan de ene
kant spiritueel ontwikkelen en aan de andere kant volledig in ons
lichaam geaard zijn. Als we ons spiritueel ontwikkelen, gaan de
chakra’s boven ons hoofd open, en als we goed geaard zijn, gaan de
chakra’s onder onze voeten open. Ze zijn allemaal even belangrijk.
Een goede aarding zorgt er ook voor dat onze aura stabiel is.
Vooral als je erg gevoelig bent en er veel spirituele informatie tegelijk
binnenkomt, werkt een goede aarding als bescherming, als een
soort bliksemafleider. Onze aura bevindt zich direct rondom ons
lichaam. De aura is een soort elektromagnetisch veld en schermt
ons onder andere af van de buitenwereld. Verder naar buiten
vermengt ze zich met andere aura’s, waardoor ze soms wat wankel
wordt en instabiel kan worden. In dat geval kan ze ons niet meer
goed ondersteunen en beschermen. Maar als we goed geaard zijn,
is onze aura stabieler en worden we minder snel aan het wankelen
gebracht.
Een ander voordeel van goed geaard zijn is dat we dan veel
gemakkelijker onze fijnstoffelijke waarnemingskanalen kunnen

gebruiken. Want stel dat iemand die niet helemaal In zijn lichaam zit
daarnaast ook nog op fijnstoffelijk niveau waarneemt. Dan zou de
ziel van die persoon nog minder goed in zijn lichaam aanwezig zijn.

Hieronder staat ter herinnering nogmaals de lijst uit deel 2 met tips
over wat je kunt doen om 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)

8
Lichaamswezen en
celcommunicatie
Zodra we goed geaard zijn en een daarbij behorende
fijngevoeligheid hebben ontwikkeld, openbaart zich een ingenieus
aspect van ons fysieke lichaam: we kunnen dan met al onze
organen en lichaamscellen communiceren! We kunnen dan zelfs alle
informatie van andere levende wezens in ons opnemen doordat we
voortdurend een bewuste wisselwerking aangaan met alles wat hier
op Aarde bestaat.
Ons fysieke lichaam is niet slechts een plompe zak die we met
ons meeslepen. Het bestaat uit ontelbare cellen die allemaal een
ongelooflijk potentieel hebben, veel groter dan de meeste mensen
denken. Zo ontvangen de huidcellen voortdurend informatie van alle
levende wezens op de hele wereld, en wij, als ziel, kunnen bewust
met al onze cellen communiceren. In theorie bezitten we dus
allemaal het vermogen om met onze cellen te communiceren, maar
de meeste mensen zijn dit vergeten. We kunnen het ons echter ook
weer gaan herinneren, we kunnen weer gaan beseffen dat we, zodra
we voldoende geaard zijn, ons bewustzijn direct met ons
lichaamswezen kunnen verbinden. Ons lichaamswezen zal daar
heel blij mee zijn! Eigenlijk begint ons fysieke leven dan pas echt.
Als we ons aardse bestaan naar waarde schatten, als we dankbaar
en vreugdevol erkennen dat we mens zijn – met alles wat daarbij
hoort, dus ook ons lichaam – verbinden we ons met alles wat diep in
onze cellen aanwezig is. Dat is geweldig! Dan kunnen we met ons
hele lichaamswezen of met afzonderlijke delen ervan
communiceren.

Lichaamswezen: ons lichaam is een zelfstandig
wezen
Wat bedoel ik eigenlijk met het woord ‘lichaamswezen’? Daarmee
bedoel ik dat ons fysieke lichaam een zelfstandig wezen is met een
zelfstandig bewustzijn. Je zou dit wezen ‘het bewustzijn van het
lichaam’ of zelfs het ‘lichaamswezen’ kunnen noemen.
Net als alle andere dingen die zijn gecreëerd en bestaan, heeft
ook het fysieke lichaam een bewustzijn. Als mens hebben we dus
zowel een fijnstoffelijke bewustzijnstrilling als een grofstoffelijke
lichaamstrilling. En net als alle andere dingen die gecreëerd zijn, is
ook het fysieke lichaam in staat om zijn omgeving zelfstandig waar
te nemen, althans binnen een bepaalde straal die afhankelijk is van
de betreffende frequentie. En net als alle andere dingen die
gecreëerd zijn, heeft ook het fysieke lichaam zijn eigen emoties,
gedachten en karaktertrekken en de mogelijkheid om te handelen.
En net als alle andere dingen die gecreëerd zijn, kan ook het fysieke
lichaam communiceren. Dit alles bij elkaar noem ik het
‘lichaamswezen’.
Als ziel kunnen we met ons lichaamswezen communiceren. Het
lichaamswezen is daarbij ondergeschikt aan de ziel en staat in
dienst ervan, zodat de ziel zijn wensen en intenties kan
manifesteren. Wil een ziel iets In de fysieke driedimensionale wereld
ervaren of tot stand brengen, dan heeft hij een fysiek lichaam nodig
waarin hij kan incarneren. Het wezen van dit lichaam geeft de ziel de
mogelijkheid om überhaupt in de fysieke wereld iets te doen. Voor
het verstand geldt ongeveer hetzelfde. Ook dat is een zelfstandige
constructie, een zelfstandig wezen. De ziel staat zowel boven het
lichaamswezen als boven het verstandswezen en kan beide
instructies geven.
Zodra onze ziel bijvoorbeeld merkt dat dat deel van ons dat als
mens is geïncarneerd te veel is afgeweken van ons levensplan, kan
hij ervoor zorgen dat we een rustperiode krijgen, zodat we kunnen
nadenken en ons leven opnieuw op orde kunnen brengen. De ziel
draagt het lichaamswezen dan op om iets te doen, waardoor we ziek
worden en een tijdje op bed moeten liggen. Zulke dingen doet hij niet
uit kwaadwilligheid maar uit liefde, om ons iets duidelijk te maken:

‘Kijk, ik geef je nu een kans om even uit je dagelijkse stress te
stappen, een pauze in te lassen en in alle rust na te denken, zodat je
weer duidelijker voor ogen krijgt wat je voor dit leven hebt gepland.
Nu heb je de lijd en ruimte om bepaalde dingen anders te
organiseren en je plannen te verwezenlijken.’ Op deze manier
werken de ziel en het lichaamswezen samen.
Als mensen hun lichaamswezen gedurende een langere periode
negeren, is het mogelijk dat het zich van de ziel terugtrekt. Dan kan
het een tijdje duren voordat het wederzijdse vertrouwen is hersteld
en het lichaamswezen zich weer openstelt en goed functioneert. Bij
veel mensen beperkt hun waarneming van het lichaam zich
tegenwoordig tot het gevoel dat ze honger of dorst hebben of dat ze
willen slapen. Dat is vaak het enige wat ze voelen. Dus vraag jezelf
eens af: ‘Heb ik mijn eigen lichaam weleens tegen me horen
praten?’

Onze huidcellen zijn informatiedragers en
kunnen communiceren
Ons lichaam kan door middel van celcommunicatie informatie
verkrijgen over wat er in onze directe omgeving en wat er in de
wereld gebeurt. Onze huid is een soort antenne die informatie uit de
omgeving ontvangt en deze doorseint naar ons dagbewustzijn of
onderbewustzijn, waar de informatie verder wordt verwerkt. Deze
informatie wordt opgeslagen in de cellen van onze huid, zodat we er
later op elk gewenst moment toegang toe hebben. Als je het zo
bekijkt, zou je kunnen zeggen dat onze huidcellen een soort
Vervangers’ zijn voor de tv of het internet, hoewel het strikt genomen
eigenlijk andersom is: de huidige massamedia en digitale
communicatiemiddelen zijn eigenlijk vervangers van de natuurlijke
celcommunicatie zoals die in het scheppingsplan is voorzien.
Onze cellen zijn dus een soort kleine ‘bibliotheken’ waarin talloze
stukjes informatie worden opgeslagen. De informatie in onze cellen
is van onszelf afkomstig – van deze en vroegere incarnaties – maar
ook van onze voorouders van moeders- en vaderskant. Daarnaast
worden ook invloeden van buitenaf in onze cellen opgeslagen. Het

lichaamswezen – dat overigens al bestond voordat onze ziel het
lichaam binnenkwam – reguleert alle processen die op fysiek en
energetisch niveau in ons lichaam plaatsvinden. Het lichaamswezen
is een zelfstandige intelligentie en functioneert onafhankelijk van ons
dagbewustzijn.
Doordat het lichaamswezen uit de Aarde is ontstaan, zijn alle
lichaamscellen daar energetisch mee verbonden. En door deze
verbinding met de Aarde is elk fysiek lichaam – dat wil zeggen, elk
lichaamswezen – energetisch verbonden met elk ander
lichaamswezen. Je kunt het je voorstellen als een energetisch koord
dat vanuit je lichaam de Aarde in gaat en daar in een enorm
ondergronds netwerk verbonden is met de energetische koorden van
alle andere lichamen. Dit betekent dat elk afzonderlijk
lichaamswezen in theorie op elk moment informatie kan inwinnen
over wat er op de hele planeet gebeurt, dus wat elk ander wezen
denkt, voelt en doet. Dit komt doordat de huidcellen voortdurend in
contact staan en communiceren met die van andere levende
wezens. Deze natuurlijke celcommunicatie wordt door ons
lichaamswezen gereguleerd. Het functioneren ervan is niet
afhankelijk van onze frequentie of het niveau van ons dagbewustzijn.
De meeste mensen in onze huidige maatschappij zijn de bewuste
toegang tot dit communicatiesysteem kwijtgeraakt. Daarom is het in
deze tijd belangrijk dat we ons lichaam weer leren voelen.
Dit voelen heeft veel te maken met een goede aarding, dat wil
zeggen, met de vraag of onze ziel volledig geïntegreerd is in ons
fysieke lichaam. Als onze ziel volledig is belichaamd en als we ons in
ons eigen tempo blijven ontwikkelen, bereiken we op natuurlijke
wijze het punt waarop ons onderbewustzijn met het lichaamswezen
verbonden is en ons dagbewustzijn met onze cellen. Dan maken we
beetje bij beetje weer verbinding met de wereldwijde datastroom.
Voor veel mensen is het goed dat ze nog niet bewust met deze
voortdurende datastroom verbonden zijn, omdat ze dan volledig
overweldigd zouden worden door alle informatie. Daarom bereikt
alleen de informatie die op dit moment daadwerkelijk nodig is het
dagbewustzijn. Of een mens er bewust toegang toe heeft, hangt aan
de ene kant af van hoe hoog zijn trilling is en in hoeverre hij in zijn
lichaamswezen is geïntegreerd, en aan de andere kant van de vraag

of een dergelijke toegang op dit moment zinvol is voor de
betreffende ziel.

De taak van ons haar
Ons vermogen om via ons lichaam informatie te ontvangen en op te
slaan in onze huidcellen is een belangrijk aspect van het
lichaamswezen. Enerzijds zit er al veel informatie in onze cellen en
anderzijds ontvangen we aanvullende informatie die uit de hele
wereld afkomstig is. Al deze informatie helpt ons om juist te
handelen in het leven.
Deze informatiecellen vormen echter slechts één aspect van het
lichaamswezen. Het fysieke lichaam is zeer complex en heeft veel
verschillende aspecten en niveaus, en elk afzonderlijk aspect, elk
afzonderlijk orgaan heeft zijn eigen taken die het in dienst van het
lichaamswezen uitvoert. En zoals de huidcellen de taak hebben om
informatie te vergaren, op te slaan, te bewaren en door te geven, zo
heeft het haar de taak om de emotionele toestand van iemand te
registreren en hem toegang te verschaffen tot zijn emotionele
lichaam. Met andere woorden, het hoofdhaar geeft informatie over
iemands emotionele status, zijn emotionele herinneringen en huidige
gemoedstoestand, zoals vreugde, verrassing enzovoort. Ook dingen
als het waarnemen van de energie in een ruimte verloopt vaak niet
via de huidcellen maar via het haar. Onze haarpunten lijken op miniantennes die de emotionele trillingen om ons heen scannen en dan
in het onderbewustzijn opslaan. Als mijn lichaamswezen de indruk
heeft dat het voor mij belangrijk is om bepaalde informatie op te
merken, schakelt het om en stuurt deze informatie naar mijn
dagbewustzijn.
Ook het andere lichaamshaar heeft als taak om informatie op te
nemen, niet alleen met betrekking tot het emotionele maar ook met
betrekking tot het mentale lichaam. Zo slaat lichaamshaar
bijvoorbeeld gedachten op, of historische feiten, of kennis die we uit
vroegere incarnaties hebben meegenomen.
Overigens: als je geen hoofdhaar (meer) hebt, kom je niet
noodzakelijkerwijs iets tekort. De hersenen nemen dan waar dat dit

kanaal niet beschikbaar is, waarna het lichaamswezen een ander
kanaal zoekt waarmee de betreffende functies kunnen worden
uitgevoerd.

Opname van energetische voedingsstoffen via de
voeten
Als we van de natuur vervreemden en er bijna geen verbinding meer
mee hebben, heeft dat gevolgen voor ons leven, want dan gaat er
veel voor ons verloren.
Als we bijvoorbeeld op blote voeten over de aardbodem lopen dat
wil zeggen, op natuurlijke bosgrond, weilanden, velden, gesteenten
enzovoort – vindt er een directe energie-uitwisseling plaats tussen
ons fysieke lichaam en de Aarde. Het lichaam weet instinctief welke
stoffen het nodig heeft – bijvoorbeeld mineralen of vitaminen – en
door op blote voeten te lopen kan ons lichaamswezen deze
ontbrekende stoffen energetisch direct uit de Aarde opnemen. Dit is
slechts één voorbeeld van vele. Ons lichaam is tot veel meer in staat
dan we doorgaans denken.
Het is ook belangrijk in gedachten te houden dat ieder mens een
individueel wezen is, niet alleen spiritueel gezien, maar ook wat
betreft zijn kosmische afkomst. Zielen zijn vanuit de meest
uiteenlopende plaatsen in het universum naar de Aarde gekomen
om als mens te incarneren, en daarom hebben mensen zeer
verschillende fijnstoffelijke structuren. Het maakt een groot verschil
of iemand negentig procent een aards wezen is of slechts tien
procent. Daarom kun je geen algemene uitspraken doen over wat
wel en niet gezond en heilzaam is voor het menselijk lichaam. Een
werkelijk holistische geneeskunde en diëtetiek moeten daarom niet
alleen gericht zijn op het fysieke lichaam, maar ook rekening houden
met de individuele energetische behoeften van de verschillende
wezens die hier in menselijke vorm zijn geïncarneerd.
Doordat ons lichaamswezen de voedingsstoffen die het nodig
heeft aan de Aarde kan onttrekken als we op blote voeten lopen, kan
het als het ware de oorspronkelijke informatie van de betreffende
stof ophalen. Die informatie is dus niet iets wat slechts in de

verbeelding van de mens bestaat en totaal niet overeenkomt met de
goddelijke oorspronkelijke vorm van de betreffende stof. En ook niet
iets wat kunstmatig in een bepaalde vorm is geperst, zoals
vitaminepreparaten.
De energetische opname van voedingsstoffen werkt natuurlijk ook
als we bijvoorbeeld met ons blote lichaam in een weiland liggen. Ook
dan vindt er een energetische uitwisseling plaats. Maar opname
werkt het best via de voeten, omdat die van nature zijn ontworpen
om stoffen op te nemen en aan het lichaam door te geven. Natuurlijk
kun je, zoals altijd, ook de bron direct de instructie geven om alle
vitaminen, mineralen en dergelijke die je op een bepaald moment
nodig hebt in hun oorspronkelijke vorm in het lichaam te
downloaden.

Zonlicht downloaden
Via het zonlicht ontvangt ons lichaam zowel op fysiek als op
energetisch niveau veel belangrijke dingen die de ontwikkeling van
ons DNA versnellen. In de winterperiode, waarin we in Europa
maandenlang fysiek weinig tot geen zonlicht binnenkrijgen, is deze
ondersteuning er niet. Doordat ons brein geen onderscheid maakt
tussen werkelijkheid en verbeelding, kunnen we in die periode in
onze gedachten eenvoudigweg verbinding maken met de zon en zo
alles downloaden wat we nodig hebben.
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Met gedachten en emoties dingen
creëren
Gedachtevormen en energiebollen
Als we iets denken of ons iets voorstellen, creëren we een
fijnstoffelijk beeld in ons hoofd. Mensen noemen dat ‘iets met je
geestesoog zien. Ik gebruik hiervoor het woord ‘gedachtevorm’, want
onze gedachten zorgen ervoor dat we de dingen die we denken
beginnen te manifesteren en een vorm geven, in eerste instantie
energetisch en daarna ook fysiek.
Stel je eens een rode bal voor. Op het moment dat je je deze rode
bal voor de geest haalt, zie je hem al met je geestesoog. Dat wil
zeggen, je hebt de bal op fijnstoffelijk, energetisch niveau al
gemanifesteerd. Daar bestaat hij al. Je hebt de bal als het ware uit
het veld van alle mogelijkheden geplukt en naar het fijnstoffelijke
niveau gehaald. In theorie zou je de bal in een volgende stap ook
fysiek kunnen manifesteren, want de fysieke materie is niets anders
dan verdichte energie. Door heel intens en met emoties aan deze
rode bal te denken wordt hij steeds dichter, tot hij uiteindelijk in
fysieke vorm verschijnt.
Emoties zijn daarbij heel belangrijk omdat ze zeer veel kracht
bezitten en daardoor processen kunnen versnellen. Als we iets met
sterke emoties doen, gebeurt het sneller. Stel dat je aan bloemen
denkt en tegelijkertijd op emotioneel niveau heel veel vreugde met
betrekking tot bloemen voelt. Ook al zijn de bloemen er fysiek nog
niet, je geniet van het intense beeld ervan. Dan is het heel goed
mogelijk dat je diezelfde dag nog iemand tegenkomt die je bloemen
geeft. Op die manier hebben je gedachten en emoties bloemen
gemanifesteerd. Je hebt de gedachte dat het geweldig zou zijn om
bloemen te hebben zo krachtig naar het collectieve veld gestuurd dat

iemand anders deze vreugde heeft opgepikt en heeft besloten jou
bloemen te geven.
Een ander voorbeeld: stel je een kleine binnenfontein voor van
ongeveer dertig centimeter hoog. Net als bij de rode bal haal je de
fontein uit het veld van mogelijkheden en manifesteer je hem eerst
voor je geestesoog op fijnstoffelijk, energetisch niveau. Nu kun je de
bron instrueren om het water dat in de fontein circuleert een
bepaalde frequentie te laten uitzenden, bijvoorbeeld die van
ontspanning. Op deze manier begint de fijnstoffelijke fontein de
ruimte waarin hij staat positief te veranderen. Deze fontein kun je
een ‘gedachtevorm’ noemen. Als je wilt, kun je ook andere
gedachtevormen creëren die je allemaal een specifieke taak toewijst.
Je kunt bijvoorbeeld fijnstoffelijke rozen manifesteren die je overal in
de kamer neerzet en de frequentie van liefde uitzenden. Enzovoort.
Een andere praktische toepassing van gedachtevormen is de
volgende: als je het te warm hebt, kun je een energiebol van koele
energie creëren – dat wil zeggen, een soort fijnstoffelijke vriezer – en
dan in gedachten je handen in deze vriezer steken. Je zult merken
dat je lichaam echt afkoelt. Het werkt ook andersom: als je het te
koud hebt, kun je een energiebol van warme energie creëren of je
voorstellen dat je wordt omgeven door verwarmende vlammen.
Energiebollen kunnen ook worden gebruikt om fijnstoffelijke
dingen te transporteren. Als je bijvoorbeeld de fijnstoffelijke fontein
van je oude naar je nieuwe huis wilt verplaatsen, kun je een
energiebol creëren en hem zodanig programmeren dat hij je helpt bij
het ‘verhuizen’ van gedachtevormen.

Omvorming van fysieke materie
Fysieke objecten bestaan uit moleculen, en tijdens de communicatie
met deze fysieke objecten kun je met het gehele object of met een
deel ervan communiceren. Je kunt bijvoorbeeld met een huis als
geheel communiceren of met één kamer of zelfs één deur.
Een andere mogelijkheid is op moleculair niveau met een object
communiceren. Als je in de frequentie van liefde zit en je intenties
goed zijn, kun je een object vragen om te veranderen en een andere

materiële vorm aan te nemen. Zo kun je de moleculaire structuur en
dus ook bijvoorbeeld het uiterlijk, de vorm of de kleur van een fysiek
object, zoals een kussen, veranderen. Voorwaarde is wel dat je in de
benodigde liefdevolle frequentie zit, anders zal het kussen niet
bereid zijn je wens te vervullen. Dan sluit het zich voor je af en
weigert het te doen wat je wilt. Een kussen is immers ook een wezen
met een bewustzijn en bepaalde gevoelens en gedachten.
Belangrijk is dat dit soort verschijnselen, die meestal paranormaal
‘worden genoemd, niet met druk of stress en ook niet alleen maar
vanuit het verstand geforceerd mogen worden.
Je moet je gewoon met je hart verbinden en het dan zonder
moeite en vanuit liefdevolle scheppingskracht doen. Dan lukt liet het
best. Anders sluiten de objecten zich voor je af en werken ze niet
mee.
Stel je wilt dat een glas water een citroensmaak krijgt, met andere
woorden, je wilt dat het water zijn moleculaire structuur voor je
verandert. Zowel het water als de citroen is een wezen waarmee je
kunt communiceren en dat je – net als alle andere wezens – met
respect moet behandelen. Je dringt dus niet zomaar energetisch de
moleculaire structuur van het water binnen om de moleculen te
dwingen zich anders te rangschikken. Je moet eerst in je bewustzijn
een liefdesfrequentie creëren en dan vanuit deze liefdesfrequentie
de moleculen vragen of ze hun huidige structuur willen verbreken en
daarna weer op een andere manier aan elkaar vast willen gaan
zitten. Je vraagt het water of het bereid is een citroensmaak aan te
nemen, en je vraagt de citroen of hij bereid is om wat van zijn smaak
aan het water af te geven. Als ze er allebei mee akkoord gaan, kun
je energetisch de citroen binnengaan en de moleculaire structuur
ervan bekijken. Vervolgens kun je energetisch het water binnengaan
en daar de moleculaire structuur bekijken. Nog steeds vanuit de
liefdesfrequentie kun je dan het beeld van de moleculaire structuur
van de citroen vanuit je geheugen naar het water sturen en het water
vragen of het zich eraan wil aanpassen.
Dan zal het water vrijwillig veranderen. Er hoeven dus geen
citroenmoleculen te worden getransporteerd, want dan zou de
citroen bederven.

Dit werkt allemaal zonder enige dwang. Niets en niemand in deze
wereld zou tot iets gedwongen moeten worden. Als gevolg van de
nieuwe energie reageert de natuur vandaag de dag alleen nog maar
op liefde. Zolang de menselijke samenleving blijft geloven dat vrede
kan worden bereikt door middel van geweld, zal ze geen stap verder
komen. Want dat is de oude energie, die reageerde op geweld en
dwang en op druk en stress. Als we in deze tijd de natuur willen
bereiken, moeten we datgene uitstralen waarop de natuur reageert:
liefde. Binnen de oude energiestructuur is de positieve verandering
die we wensen niet mogelijk. Dat kan alleen binnen de nieuwe
energiestructuur van liefde. Liefde is de nieuwe aggregatietoestand
van de Aarde.

10
Ons spirituele team
Vraag: Onder welke randvoorwaarden kan ik met mijn spirituele
team communiceren?
Antwoord: Het gaat altijd om trillingsfrequenties. Als je eigen trilling
dezelfde frequentie heeft als die van een ander wezen of hoger is
dan die frequentie, kun je bewust communiceren. Dit geldt zowel
voor de leden van je spirituele team als voor overledenen,
elementalen (natuurwezens) en alle andere wezens. Om met je
spirituele begeleiders te kunnen communiceren moet je je eigen
frequentie dus afstemmen op hun hogere frequentie. Visualisatie kan
ook helpen. Voor sommige mensen is het gemakkelijker om zich er
een visuele voorstelling van te maken. Dat kan je ook helpen bij het
veranderen van je frequentie.
Maar ook als we (nog) niet direct met ons spirituele team kunnen
communiceren, is het nuttig te weten dat het er is, dat we niet alleen
zijn. Ieder van ons wordt omringd door liefdevolle spirituele
metgezellen, die we elk moment om steun kunnen vragen. Ze staan
altijd voor ons klaar en weten de dingen nog die wij zijn vergeten.
We hebben gewoon een beetje vertrouwen nodig dat ze er zijn.
Maar als we onszelf niet vertrouwen, zullen we anderen ook niet
vertrouwen. Dan vertrouwen we niet alleen grofstoffelijke maar ook
fijnstoffelijke wezens niet.
De spirituele begeleiders en lopers respecteren echter onze vrije
wil en dringen zich niet aan ons op. Alleen als we ze vragen iets te
doen, doen ze het. Anders blijven ze in een soort standby-modus.
Maar ze zijn blij met elke opdracht die we ze geven, want daarvoor
zijn ze er. We hoeven ze alleen maar te vragen iets te doen.
Vraag: Leren ze met ons mee?
Antwoord: Ja, ze reageren op ons en leren met ons mee.
Alles heeft bewustzijn, alles reageert, alles communiceert, alles
leert. Als je laptop jou bijvoorbeeld niet meer mag, werkt hij wellicht

niet meer. Dan kun je hem, of jezelf, vragen waarom hij je niet meer
mag. Alle wezens kunnen leren en communiceren.
Vraag: In welke situaties mag ik mijn gidsen of beschermengelen
aanroepen?
Antwoord: Je mag ze altijd aanroepen. Daar zijn ze blij mee. Het
zijn allemaal zeer vriendelijke en liefdevolle wezens. Ga maar na:
deze wezens zijn al je hele leven bij je en hebben je altijd begeleid.
Ze moeten dus wel zeer gesteld zijn op jou.
Vraag: Hoe werkt de communicatie met het spirituele team precies?
Antwoord: Voor de communicatie met het spirituele team heb je
geen speciale of ingewikkelde techniek nodig. Het heeft veel te
maken met ervaring en gewoonte. Het lijkt een beetje op hoe het
met technische apparatuur werkt: als je het eenmaal onder de knie
hebt, gaat het vanzelf. Voor mij is het spirituele team de duidelijkste
en meest directe bron om iets te weten te komen.
Als je spirituele team informatie naar je stuurt, kun je dat
bijvoorbeeld herkennen aan het feit dat je opeens iets weet maar
niet weet hoe of waarom. Dat wordt ook wel een ‘plotselinge
ingeving’ of ‘inspiratie’ genoemd. Het betekent dat je met je
bewustzijn naar de hogere frequentie van het spirituele team gaat en
daar bepaalde informatie verzamelt. Wat echter ook kan gebeuren is
dat je later vanuit de frequentie van je dagbewustzijn geen toegang
meer tot die informatie hebt.
Wat betreft de communicatie met spirituele wezens heeft ieder
mens zoiets als een individueel ‘hoofdkanaal’, dat van persoon tot
persoon verschilt. Bij mij is dat bijvoorbeeld het voelen, maar bij
anderen is dat wellicht het zien of horen.
Het hangt dus van je hoofdkanaal af hoe je spirituele team met je
communiceert. Als iemand het gemakkelijkst via het gehoor
communiceert, kan hij daadwerkelijk een stem of bepaalde geluiden
horen. Mensen bij wie het helder zien het sterkst is ontwikkeld,
krijgen beelden te zien; en mensen die heldervoelend zijn, ervaren
bepaalde gevoelens.
Soms hebben mensen nogal vreemde ideeën over hoe het
antwoord van hun spirituele begeleiders eruit zou moeten zien. Ze

verwachten bijvoorbeeld spectaculaire dingen en zien daarbij over
het hoofd dat ook een duidelijk innerlijk gevoel een gevoel, niet een
oppervlakkige emotie – een antwoord van bovenaf kan zijn. Als ze
geen antwoord krijgen, twijfelen sommige mensen eraan of hun
spirituele team of zelfs de bron een bepaalde vraag wel heeft
ontvangen. Maar maak je geen zorgen. Ze ontvangen onze vragen
altijd en we krijgen altijd antwoord. Ook als de trilling van je gids
hoger is dan jouw trilling, komt er een antwoord, maar het gaat direct
naar je onderbewustzijn en niet naar je dagbewustzijn. Want we
nemen alleen bewust waar wat dezelfde of een lagere trilling heeft
dan wijzelf. Als dat niet zo is, is de communicatie met het spirituele
team een soort eenrichtingsverkeer.
Om een bewuste communicatie in twee richtingen mogelijk te
maken moet je dezelfde trillingsfrequentie kunnen uitzenden en
ontvangen als de frequentie waarin het betreffende spirituele wezen
zich bevindt. Maar zelfs als je in een te lage frequentie zit, en er dus
geen bewuste communicatie mogelijk is, heeft dat geen invloed op
wat ons spirituele team kan doen. Het team voert de opdrachten die
we het geven ook uit als we ons daar niet bewust van zijn.
Ook hier is onze individuele frequentieverhoging weer
doorslaggevend. Door onze trillingsfrequentie te verhogen kunnen
we ons onderbewustzijn steeds beter verbinden met ons
dagbewustzijn. Zo wordt een eenrichtingscommunicatie in de loop
van de tijd een tweerichtingscommunicatie. Zoals gezegd werkt zo’n
tweerichtingscommunicatie alleen als je synchroon met elkaar trilt.
Dat geldt overigens ook voor de interactie tussen mensen. Het is
bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat dat wat je nu leest wel ‘Chinees’
voor je lijkt, omdat je dagbewustzijn op dit moment een andere
trillingsfrequentie heeft.
Sommige mensen vinden het gemakkelijker om eerst contact te
maken met een fysiek object, zoals een kristal, omdat het fysieke
dichter bij hen staat en ze de frequentie van het object al kennen. Ze
gebruiken het object dan als hulpmiddel om met hun gids of een
ander fijnstoffelijk wezen te communiceren.
Ook in de communicatie met het spirituele team is het belangrijk
om het verzoek heel duidelijk te formuleren. Dat gaat bij het
spirituele team een beetje anders dan bij mensen. Als ik iemand

vraag: ‘Mag ik het glas met water?’, geeft diegene me waarschijnlijk
het glas met water. Maar de fijnstoffelijke wezens antwoorden dan
alleen maar met: ‘Ja, je mag het glas met water hebben.’ Verder
niets. Je hebt namelijk niet gezegd dat ze het aan je moeten geven.
Vraag: Is het gebed ook een effectief middel om verbinding te maken
met wezens uit een hogere dimensie?
Antwoord: Ja. Alles wat jou helpt om verbinding te maken werkt.
Als het gebed voor jou de geschikte manier is, is het een goede
manier die voor jou zal werken.
Wat je ook kunt doen, is je voorstellen dat je je direct met de bron,
de Schepper, verbindt. Vanuit je hart gaat er dan een lichtstraal naar
de Schepper en vanuit de Schepper gaat er een lichtzuil via jouw
hart naar het hart van de Aarde. Zodra de verbinding op deze manier
tot stand is gekomen, kun je tegen de bron zeggen dat je met je gids
wilt communiceren. En dat lukt dan meteen.
Je kunt je ook voorstellen dat je bijvoorbeeld door een laan met
bomen loopt en dat je gids aan het einde ervan op een open plek
staat te wachten. Als je je bewustzijn graag op deze manier richt en
je het graag zo doet, zal het werken. Dan staat je gids daar voor je
klaar.
Vraag: Lukt het beter om me met de bron te verbinden als ik
gezuiverd ben? Moet ik dus eerst iets doen om mezelf energetisch te
reinigen, of kan ik mijn vraag direct naar de bron sturen?
Antwoord: Geen probleem. De bron is geen koning die je eruit
schopt als je niet genoeg licht uitstraalt.
Je hart is trouwens altijd met de bron verbonden. Dus eigenlijk
hoef je er niet steeds opnieuw verbinding mee te maken. Maar bij de
meeste mensen is die verbinding (nog) niet bewust en ligt ze ergens
onder vele lagen zand begraven.
We moeten ons weer van deze verbinding bewust worden en erop
vertrouwen dat het echt zo eenvoudig is. Dus als we ons verbinden
met de bron, brengen we geen nieuwe verbinding tot stand, maar
graven we de verbinding, die er altijd al is geweest, als het ware uit
ons onderbewustzijn op en brengen die in ons dagbewustzijn.

Vraag: Binnen onze cultuur zijn we gewend om God of goddelijke
wezens nederig om hulp te vragen. Maar jij hebt het meestal over
‘instructies geven’ aan de bron. Wat is het verschil tussen vragen en
instructies geven?
Antwoord: Er zijn bepaalde dingen waarvoor je energetisch
instructies kunt geven en er zijn dingen waar je om moet vragen. I let
cruciale punt hierbij is de vrije wil. Als je bijvoorbeeld met de ziel van
een overledene wilt communiceren, moet je de betreffende ziel
vragen om te komen. Deze ziel heeft namelijk geen enkele
verplichting om te komen en kan ook niet worden gedwongen om
met je praten. Maar als je je energetisch met de Aarde of de zon of
de leden van je spirituele team verbindt, kun je ze de instructie
geven om bepaalde dingen voor je te doen. Want het is onderdeel
van hun taak om je binnen het goddelijke plan te ondersteunen.
Vraag: Mag ik de bron bijvoorbeeld vragen om me meer kracht en
levensenergie te geven?
Antwoord: Ja, natuurlijk kun je hem zeggen dat je meer
levensenergie nodig hebt. Dan zijn er twee mogelijkheden: je krijgt
daadwerkelijk meer energie of niet. Als je het gevoel hebt dat er
niets is veranderd aan je levensenergie, kan dit betekenen dat de
bron je aanbeveelt om je levensstijl te veranderen. Want als je dat
niet doet, is de redenatie van de bron, zul je die nieuwe energie
meteen weer verbruiken en heb je binnen de kortste keren wederom
een tekort. De bron wil daarom dat je eerst beseft dat jij zelf
verantwoordelijk bent voor je leven en je energie.
Vraag: Zijn er in de fijnstoffelijke sferen niet ook veel wezens die niet
van het hoogste licht zijn?
Antwoord: Ja, die zijn er. Daarom is het zo belangrijk dat we ons
altijd eerst met de Schepper verbinden. Als wezens van het onlicht
onze fijnstoffelijke communicatie binnensluipen, gebeurt dit altijd
uitsluitend op momenten waarop we resoneren met hun frequentie,
of als we ze een ‘ingang’ in ons bewustzijn aanbieden. Alleen al
onze angst dat zulke wezens zouden kunnen bestaan, zou ze
bijvoorbeeld al toegang kunnen verschaffen tot ons bewustzijn.

Wat we denken heeft een enorme manifestatiekracht. Zodra we
aan iets denken, maken we er verbinding mee. En zodra we iets
bedenken, creëren we het op fijnstoffelijk niveau. Als je bijvoorbeeld
aan de piramides in Egypte denkt, verschijnt er meteen een beeld in
je bewustzijn. Een deel van je is dan op fijnstoffelijk niveau al daar,
anders zou je de piramides innerlijk niet kunnen zien. En als je je
een vliegende olifant voorstelt, zie je hem met je geestesoog, niet
omdat je je er innerlijk een voorstelling van maakt, maar omdat je
hem zojuist op fijnstoffelijk niveau hebt gemanifesteerd.
Er bestaan geen inbeeldingen of fantasieën in de zin dat ze niet
echt zijn. Want alles wat we bedenken of ons zogenaamd inbeelden,
alles wat we in ons hoofd zien, bestond al eerder of hebben we
zojuist opnieuw gecreëerd. Als iets niet op grofstoffelijk of fijnstoffelijk
niveau zou bestaan, konden we het ook niet in ons hoofd zien. Op
deze manier creëren onze gedachten en gevoelens voortdurend
wezens en werkelijkheden. Dat doen we aan de lopende band.
Iedereen bezit deze manifestatiekracht en we zijn allemaal
helderziend. We moeten er alleen op leren vertrouwen dat de
beelden die we in ons hoofd zien geen verbeeldingen zijn, maar
fijnstoffelijke werkelijkheden die we hebben gemanifesteerd. We zijn
allemaal de schepper van onze eigen werkelijkheid.
Vraag: Hebben dieren ook een spiritueel team?
Antwoord: Ja. Iedereen heeft begeleiders. Geen enkel wezen
wordt niet door andere wezens begeleid. In bepaalde opzichten zijn
sommige dieren trouwens bewuster dan wij. Katten kunnen tijdens
het slapen bijvoorbeeld uit hun lichaam treden, in fijnstoffelijke vorm
rondlopen en weer terugkeren in hun lichaam. Daarna kunnen ze
zich alles nog bewust herinneren. Ook mensen treden tijdens het
slapen uit hun lichaam, lopen in fijnstoffelijke vorm rond en keren
weer terug in het lichaam, maar zij herinneren zich daar achteraf
niets meer van. De meeste mensen in elk geval niet.
Vraag: Kan ik mijn lopers er ook ten behoeve van iemand anders op
uitsturen?
Antwoord: In principe wel, maar daarvoor moet je de ander wel
eerst om toestemming vragen. Die persoon heeft echter ook zijn

eigen lopers, dus zou je hem beter kunnen vertellen dat hij er ook
een paar heeft en ze kan inschakelen. Als die andere persoon nog
een baby is, ziek is of om een andere reden niet kan spreken, kun je
telepathisch met zijn ziel praten.
Vraag: Is het nuttig om onze verzoeken of opdrachten aan ons
spirituele team te herhalen?
Antwoord: Als je iets tegen een vriend of vriendin zegt of iets van
hem of haar vraagt, vertrouw je erop dat het goed komt. Waarom
zouden we ons spirituele team dan niet ook vertrouwen? Dat team
bestaat immers uit onze vrienden.
Meestal zijn dat zelfs betere vrienden dan menselijke vrienden,
dus is één keer zeggen genoeg. Maar het is wel belangrijk dat we ze
actief vragen en uitnodigen om ons te steunen. Hun hulp is altijd
voor ons beschikbaar, maar zolang we ze geen toestemming geven,
doen ze niets. Ze respecteren onze vrije wil, en alleen als we ze
actief toestemming geven om ons in een bepaalde situatie te helpen,
zullen ze dat doen. Je hoeft het echter maar één keer te zeggen,
want ze hebben een goed geheugen.
Overigens kunnen ze ook telepathisch met ons communiceren. De
meeste mensen denken tegenwoordig dat gedachten in de hersenen
ontstaan. Daar ben ik het niet mee eens, want als dat het geval zou
zijn, zouden we niet met fijnstoffelijke wezens kunnen communiceren
die geen fysiek brein hebben. En dan zouden we ons bijvoorbeeld
niets uit vorige levens kunnen herinneren. Dus ons brein is niet
verantwoordelijk voor ons vermogen om te denken. Onze ziel is daar
verantwoordelijk voor.
Vraag: Welke spirituele helpers kunnen ons voor natuurrampen
waarschuwen?
Antwoord: Bij dat soort vragen moet je eerst nagaan of je wel of
niet gewaarschuwd mag worden. Het is mogelijk dat je ziel heeft
besloten dat hij een bepaalde gebeurtenis wil ervaren. Dan zal
niemand je op voorhand waarschuwen of proberen te voorkomen dat
je die ervaring hebt. Je spirituele begeleiders staan voortdurend met
je ziel in contact en kennen je zielsplan.

Als het echter zo is dat je uit de buurt van een bepaalde
gebeurtenis moet worden gehouden, hangt de manier waarop je een
boodschap ontvangt af van hoe je ‘in elkaar zit’. Dan mis je
bijvoorbeeld een trein. Of je krijgt de ingeving dat het niet goed is om
ergens heen te gaan of iets te doen. Of je krijgt een droom
enzovoort. Er zijn allerlei mogelijkheden die sterk van elkaar
verschillen, en de mogelijkheid die wordt gebruikt, bepaalt welke
spirituele helpers worden ingezet.
Als het om een gebeurtenis gaat waarbij de natuur ‘een beetje van
slag raakt’, zullen we maar zeggen, kunnen we de elementalen om
hulp vragen als we als mens tijdens een natuurramp in een
problematische situatie terechtkomen, lm als we geholpen mogen
worden, kunnen de elementalen onmiddellijk ingrijpen en de situatie
daadwerkelijk veranderen. In principe is het voldoende om te weten
dat ze bestaan. Als je op een gegeven moment in een moeilijke
situatie terechtkomt, kun je aan ze denken en ze om hulp vragen. In
noodgevallen helpen deze natuurwezens ons meestal onmiddellijk.
In andere gevallen onderzoeken ze of de persoon in kwestie te
vertrouwen is. Er zijn mensen bij wie de elementalen meteen het
gevoel hebben dat ze ze kunnen vertrouwen, maar als ze twijfelen,
stellen ze de persoon in kwestie eerst op de proef. Dan kan er
bijvoorbeeld in een weiland wat afval liggen en kijken ze of de
persoon in kwestie dat opruimt en weggooit of niet. Vervolgens
beslissen ze of ze die persoon wel of niet willen helpen.
Meestal zijn de natuurwezens over de hele natuur verspreid.
Tegenwoordig zijn ze op veel plaatsen echter levenloos geworden
omdat we ze hun leefomgeving hebben ontnomen en ze hebben
verdreven. Ze leven echter nog steeds in bossen en bepaalde tuinen
en zijn altijd blij als er mensen komen die zich van hun bestaan
bewust zijn, want ze kunnen erop vertrouwen dat die mensen
rekening met ze houden.
Vraag: Hoe moeten we omgaan met tekenen die we van de
spirituele wereld krijgen? Moeten we daar bang voor zijn?
Antwoord: Nee, er is niets om bang voor te zijn. We hoeven niet
bang te zijn voor ons spirituele team, want ze mogen ons immers
graag. Ze sturen ons tekenen zodat we beter kunnen begrijpen

welke weg we in het leven moeten volgen. Als we ze om steun
vragen, kunnen we ze zeggen wat we als teken zouden willen
ontvangen en dan houden ze zich daaraan. Ze doen dat allemaal
omdat ze ons mogen. In wezen wachten ze er de hele tijd op tot we
ze om hulp en ondersteuning vragen.
Natuurlijk bestaat de fijnstoffelijke wereld niet alleen maar uit
suikerspinnen, regenbogen en eenhoorns. Ook daar heerst de
dualiteit en ook daar zijn onlichte wezens. Maar we hebben het nu
even alleen over lichtvolle wezens. Die geven ons tekenen om ons
te helpen of om onze aandacht op iets te vestigen. Dus als je je
afvraagt hoe je met deze tekenen moet omgaan, raad ik je aan om
er aandacht aan te besteden.
Vraag: Ik heb het gevoel dat ik ook gidsen heb die tot nu toe nog
nooit op Aarde zijn geïncarneerd. Kan dat?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Het is ook niet zo dat alle mensen
uitsluitend van de Aarde afkomstig zijn. Als een ziel van buitenaf als
mens op Aarde incarneert, wat is hij dan? Een mens, een immigrant,
een vluchteling, een vreemdeling? De meesten van ons behoren niet
tot de oorspronkelijke bewoners van de Aarde. De huidige Aarde is
een soort multicultureel centrum, waar veel galactische toeristen
elkaar ontmoeten. Galactisch loerisme is heel normaal. In die zin
worden we in onze familie of op ons werk of op enig ander
levensgebied voortdurend omringd door wezens met wie we
mogelijk in andere incarnaties contact hebben gehad. Dat zijn zowel
aardse als niet-aardse wezens. Hetzelfde geldt voor de leden van
ons spirituele team.
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WE ARE PEACE – een impuls
Vrede is geen toestand die zomaar opeens ontstaat.
Vrede is een keuze die ieder individu zelf maakt en die
op die manier over alle landen wordt verspreid.
We willen allemaal vrede in en voor de wereld. Het is de hoogste tijd
dat we beseffen dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de Aarde. Wij,
de bewoners van deze wereld, zullen de verandering teweeg moeten
brengen. Als we echt vrede willen, moeten we ons realiseren dat
innerlijke vrede een voorwaarde is voor uiterlijke vrede.
Het is tijd dat we het geweld op Aarde met liefde tegemoet treden
en vanuit ons hart leven. Onze harten zijn niets anders dan liefde die
zich als waarheid uitspreekt, zich als mens belichaamt, als vreugde
aanvoelt en als vrijheid leeft.
Omdat we mensen zijn, leren we wat het betekent
om met en door liefde te veranderen,
in waarheid te leven en in vrijheid te denken.
Niet de politiek maar wij als wereldbevolking vormen de sleutel tot
vrede. Op het moment dat de harten van een groep mensen in
hetzelfde ritme kloppen en gericht zijn op vrede en het licht in de
wereld, zal de poort naar vrede en vrijheid zich voor de gehele
mensheid openen.
We beschikken over een vrije wil. Het is dus aan ons of we ja’
zeggen tegen vrede en vanuit vrede gaan leven of blijven hangen in
twijfel. Als we ‘ja’ zeggen en vanuit vrede gaan handelen, zijn we
begonnen met het veranderen van de wereld.
Het is belangrijk dat we inzien dat elke handeling, hoe klein ook,
invloed heeft. We zijn allemaal met elkaar verbonden in een
wereldwijd energetisch mensheidsveld. Iedereen die thuis op fysiek
niveau iets kleins voor de vrede doet, stuurt zijn handeling naar het

wereldwijde mensheidsveld en voegt zo wereldwijd een vredesvonk
aan het veld toe.
De sleutel tot de poort naar vrede en vrijheid voor de mensheid ligt
in de gezamenlijke afstemming van onze harten. En de sleutel tot
een gezamenlijke afstemming is tot uitdrukking brengen wat we in
ons hart dragen. Hoe meer mensen hun hart volgen, hoe meer dit
vermogen – deze informatie – het mensheidsveld zal
binnenstromen. En hoe groter dit vermogen binnen het
mensheidsveld is, hoe gemakkelijker het voor de mensen wordt die
er in de toekomst bij komen.
Ieder mens die vanuit zijn hart leeft, ontsteekt het vuur van de
liefde en helpt zo mee met het aansteken van de fakkels die nu nog
gedoofd zijn, zodat iedereen de kans krijgt het vuur van de liefde in
zich te dragen en door de poort van vrede en vrijheid te gaan. Want
de vrede buiten ons begint bij de vrede in onszelf. Ieder mens wordt
daarom uitgenodigd om zijn eigen hart in zijn leven te belichamen,
om hier liefde, waarheid en vrijheid te verankeren, vrede te
bewerkstelligen en het vuur van de liefde te laten stralen.
Hierna vind je een aantal tips met behulp waarvan je je eigen trilling,
en dus ook de wereldwijde trilling, kunt verhogen zodat er vrede in
de wereld kan komen – zowel in het klein als in het groot!
1. Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn.
2. Zoek jouw waarheid niet buiten jezelf maar in jezelf.
3. Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel
wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij
aan de wereldvrede.
4. Laat liefde in elke vorm toe in je leven, bijvoorbeeld in de vorm
van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid.
5. Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van het
verleden en het heden.
6. Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart
leidt je binnen de waarheid van het moment naar datgene wat
voor jou nu precies goed is.

7. Geef jezelf het recht om in contact te komen met de bron van de
schepping.
8. Ontmoet kinderen op ooghoogte.
9. Stem niet af op onlichte daden.
10. Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je
terugkomt.
11. Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven
waren.
12. Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun
nationaliteit of hoe ze eruitzien.
13. Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd
van jezelf.
14. Geef gehoor aan je roeping.
15. Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de
wereld wilt zien.
16. Accepteer of verander een situatie die niet meer strookt met je
goddelijke welzijn – of creëer een betere situatie.
17. Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.
18. Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd
je bezig met positieve dingen.
19. Onderhoud contacten met mensen die je goeddoen.
20. Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke
ziekten altijd een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven
hebben.
21. Zodra je in je hart aanwezig bent, gaat je trilling omhoog. Meer
hoef je niet te doen.
22. Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten,
noch in woorden of daden.
23. Liefde is de meest transformerende kracht ter wereld. Benut die
kracht en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie
tegemoet.
24. Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en zijn
er met elkaar verantwoordelijk voor[4]

Toelichting op de tekst ‘We Are Peace’
Deze 24 tips beschrijven dingen die logisch en vanzelfsprekend
zouden moeten zijn. Er staat niets bij wat nieuw voor ons is en
waarschijnlijk ben je samen met anderen zelf al op het idee
gekomen om ze als leidraad in je leven te gebruiken. Dat betekent
dat deze impuls niet van mij alleen afkomstig is en ook niet van mij
afhankelijk is. Iedereen die zich ooit heeft afgevraagd hoe mensen
vreedzaam kunnen samenleven, heeft deze impuls ook ontvangen.
En iedereen die zich actief inzet voor de vrede, heeft deze impuls al
gevolgd.
Toch hebben we deze tips opgeschreven en in een flyer afgedrukt
omdat ze in onze huidige samenleving op de een of andere manier
niet voor alle mensen vanzelfsprekend en normaal zijn. Als dat wel
zo was, zou iedereen er allang naar leven. Deze ‘We Are Peace’punten, die niet nieuw zijn, herinneren je eraan wat je zelf kunt
bijdragen aan een vreedzamere wereld. Als je bij een of meer
punten het gevoel hebt dat je die al in de praktijk brengt, dat je al
met het betreffende item bezig bent, betekent dit dat je al midden in
je bewuste spirituele ontwikkeling zit.
Het ‘We Are Peace’-project is niet mijn initiatief. Er zijn al een
heleboel mensen voor mij geweest die over deze punten spraken of
ze in de praktijk brachten. Lang voordat ik hier kwam, waren er al

mensen die vanuit hun hart leefden en andere mensen met begrip,
medeleven en acceptatie bejegenden. Voor iemand die vanuit zijn
hart leeft, is het vanzelfsprekend om volgens deze suggesties te
leven. De flyer is slechts bedoeld als herinnering aan onze
hartgedragen en liefdevolle natuur. Zodra een samenleving afwijkt
van de natuurlijke wezenskenmerken van het mens-zijn, ontstaan er
destructieve toestanden zoals we die nu kennen.
Als we willen dat onze wereld op de lange termijn weer mooier en
vreedzamer wordt, als we een hartgedragen samenleving willen
waarin we oplossingsgericht denken en handelen, is de eerste stap
dat we onszelf veranderen. Deze verandering beïnvloedt ons totale
bewustzijn – ons denken en voelen, maar ook wat we zeggen en
doen. Als we anders gaan denken, verandert ons gevoel ook. En
doordat ons denken en voelen veranderen, gaan we ook anders
handelen.
Alles wat zich op dit moment op onze planeet voltrekt, gebeurt
door toedoen van de mens. Dus zodra wij veranderen, zullen er
onmiddellijk andere dingen gebeuren. We moeten stoppen met het
voortdurend zoeken naar de schuldige, omdat we daardoor altijd om
de oplossing van onze problemen heen draaien. Wat gebeurd is, is
gebeurd. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. Maar we kunnen
wel van het verleden leren en het in de toekomst beter doen. Het
gaat erom dat we zelf worden wat we in de toekomst op deze
planeet willen zien.
De omstandigheden zullen niet veranderen zolang we passief
blijven zitten wachten tot alles op mysterieuze wijze verandert.
We leven op Aarde en dragen samen de verantwoordelijkheid
voor wat er wel en niet gebeurt. Als we een mooiere en betere
wereld willen, kan deze verandering uitsluitend bij onszelf beginnen,
bij de mensen, bij ieder van ons afzonderlijk, want we kunnen
anderen niet veranderen, alleen onszelf. Ongeacht wat we in de
wereld willen veranderen, de eerste stap is altijd de vraag: wat kan ik
in mezelf veranderen?
Dit is in mijn beleving de enige manier: dat mensen over de hele
wereld bedenken hoe ze dingen kunnen verbeteren en die ideeën
dan vervolgens samen uitvoeren. Dat lukt alleen als we het samen

als mensheid doen. Het lukt niet als iedereen zijn eigen koers volgt.
We hebben elkaar nodig om de wereld te veranderen.
Als we de wereld in positieve zin willen veranderen, als we vrede
willen, moeten we begrijpen dat niet de Aarde het probleem is, maar
de manier waarop we als samenleving denken en handelen. Dus
aangezien wij het probleem zijn, is de oplossing simpelweg dat we
anders gaan denken en handelen. Als we zien waar onze huidige
denkwijze ons heeft gebracht, kunnen we niet verwachten dat we
met diezelfde denkwijze andere resultaten zullen bereiken.

Wat is vrede?
Vraag: Jouw initiatief heet ‘We Are Peace’ (wij zijn vrede).
Wat versta je onder vrede?
Antwoord: In de eerste plaats is vrede een staat van bewustzijn,
niet iets politieks of iets buiten je. Vrede is een innerlijke
trillingsfrequentie. Vrede betekent niet alleen dat we geen oorlog
voeren tegen anderen, maar ook dat we vanuit liefde handelen.
Als we geen oorlog willen maar vrede, is het niet voldoende als
beide partijen om de tafel gaan zitten en met elkaar over
vredesverdragen onderhandelen. Zolang we nog vredesverdragen
moeten sluiten, levert dat geen vrede op die op de lange termijn zal
standhouden. Verdragen sluit je immers alleen maar omdat je de
tegenpartij niet vertrouwt en omdat je schriftelijk bevestigd wilt zien
dat de tegenpartij zich aan de afspraken houdt. Maar als beide
partijen werkelijk met hun hart verbonden zijn, heeft dat automatisch
tot gevolg dat geen van beide partijen met bommen gaat gooien.
Op dit moment hebben we in Europa geen gewapende conflicten,
maar toch bevinden we ons als collectief in een niet- vreedzame
staat van bewustzijn. De meeste mensen zijn nog niet met hun hart
verbonden, want dan zouden ze bijvoorbeeld geen ruzie met elkaar
maken. De 24 tips die in de flyer staan, zijn allemaal logische
gevolgen van de verbinding met ons hart.
We zijn opgevoed om de ‘ethiek’ van de staat te volgen. Maar
eigenlijk zouden we de ethiek van ons hart moeten volgen. Ware
ethiek kan alleen maar uit het hart komen. Als alle mensen doen wat

hun hart wil, zal dat uiteindelijk de nieuwe ethiek van de slaat zijn.
Dan zal er ook vrede zijn.

Het mensheidsveld: de ‘overziel’ van de
mensheid
Vraag: In deze tekst heb je het over het ‘wereldwijde
mensheidsveld’. Wat is dat precies?
Antwoord: Als meerdere afzonderlijke zielen samenkomen, wordt
er uit hun gemeenschappelijke energie een energieveld gevormd dat
je de ‘overziel’ zou kunnen noemen. Elke regio heeft zo’n overziel,
en hetzelfde geldt voor elk land en elk continent. Elke groep mensen
heeft een overziel en een beschaving. De overziel van de gehele
mensheid zou je het ‘mensheidsveld’ of de ‘mensheidsziel’ kunnen
noemen.
Aangezien we als mens op Aarde geboren zijn, vormen we met
ons allen dit wereldwijde mensheidsveld. Als iemand op Aarde iets
denkt, voelt, spreekt of doet, wordt deze informatie onmiddellijk naar
het mensheidsveld gestuurd en daar voor altijd opgeslagen. Dit
betekent dat alles wat ooit door een mens op Aarde is gedacht,
gevoeld, gezegd of gedaan – hoe groot of klein ook – energetisch in
de mensheidsziel ligt opgeslagen. En omdat ieder mens bewust of
onbewust met het mensheidsveld is verbonden, hebben we allemaal
de mogelijkheid om dit veld in te gaan en toegang te krijgen tot alle
daar opgeslagen informatie. Op deze manier zijn we met alle andere
mensen op deze planeet verbonden. Niets is van elkaar
losgekoppeld. Alles wat je doet, heeft direct effect op de overziel van
de mensheid en bereikt Iedereen. Daarom heb je een grote
verantwoordelijkheid voor wat je denkt, zegt en doet.
Als jij de eerste bent die iets specifieks denkt of doet, ontstaat er
door jouw impuls een nieuwe mogelijkheid in de overziel van de
mensheid. Iemand anders kan jouw impuls dan overnemen en
verder ontwikkelen. Dus zodra iemand de eerste stap heeft gezet,
hoeft de volgende persoon niet meer alle stappen opnieuw te zetten,
maar kan hij bepaalde stappen overslaan en dus sneller
vooruitkomen.

Ook als het je nog niet is gelukt om je bewust met het
mensheidsveld te verbinden, kun je onbewust een plotselinge impuls
ontvangen die door iemand anders in het veld is gezet. Dat is de
reden dat verschillende mensen op verschillende plaatsen vrijwel
gelijktijdig en schijnbaar onafhankelijk van elkaar dingen uitvinden.
Hoe meer mensen hetzelfde denken of doen, hoe meer momentum
het krijgt, en op een gegeven moment gebeurt het vanzelf. Dat
betekent ook dat hoe meer mensen hun bewustzijn verruimen en
hun trilling verhogen, hoe vaker die bewustzijnsverruiming en
trillingsverhoging in de mensheidsziel worden opgeslagen en hoe
gemakkelijker het voor andere mensen zal zijn om er toegang toe te
krijgen. Als we een inzicht krijgen, als we iets nieuws durven doen,
als we onze trilling verhogen of als we iets bijdragen aan de
wereldvrede, doen we dat dus niet alleen ten behoeve van onszelf,
maar zijn we ook dienstbaar aan de gehele mensheid.
Elke positieve impuls kun je zien als een lichtpuntje binnen het
mensheidsveld, en al deze puntjes worden verzameld in een
collectieve lichtbol die steeds groter wordt. Zo groeit er binnen het
mensheidsveld een soort energetische ‘informatiebol’, en hoe meer
mensen hetzelfde denken, voelen, zeggen of doen, hoe meer
momentum deze bol krijgt. Vergelijk het maar met een loopvuur. Hoe
meer lichtenergie er ontstaat, hoe meer mensen toegang hebben tot
de bol, zelfs als ze er niet bewust naar op zoek zijn. Op een gegeven
moment ontstaat er een enorme wereldwijde golf die alles van het
ene op het andere moment zal overspoelen. Dat is precies hoe het
collectieve ontwaken van de mensheid zal verlopen. Daarom is het
belangrijk dat iedereen er nu al mee begint, zodat er zo veel mogelijk
positieve informatievonken kunnen ontstaan.

Geweldloosheid in onze voeding
Vraag: Als ik het principe ‘breng geen enkel levend wezen schade
toe, noch in gedachten, noch in woorden of daden’ wil volgen, hoe
zit het dan met onze voeding?
Antwoord: Voeding is inderdaad een ingewikkeld onderwerp, want
alles leeft, dus kunnen we niets eten wat niet leeft. De vraag is dus

of een levend lezen wel of niet opgegeten wil worden. Alles wat leeft,
heeft een bepaalde taak, en een van die taken kan bestaan uit
opgegeten worden. Sla heeft bijvoorbeeld deze taak. In elk geval
heeft geen enkele krop sla ooit tegen me geschreeuwd, maar ik heb
wel een keer meegemaakt dat een krop niet in mijn winkelmandje
gelegd wilde worden.
De wezens van het licht accepteren de vrije wil van andere
wezens; de wezens van het onlicht daarentegen accepteren die niet.
Dat is het verschil. Daarom eten de wezens van het licht alleen
levende wezens die ermee instemmen om opgegeten te worden. Dit
betekent dat we moeten eten wat de natuur als voedsel voor de
mens heeft voorzien. We moeten dieren niet onder ons plaatsen,
want we kunnen veel van ze leren. Neem bijvoorbeeld vliegen. Met
hun speelsheid laten ze ons zien dat we met meer humor en plezier
kunnen leven. Alle dieren hebben emoties, en ze begrijpen soms
veel meer van de wereld dan wij. Wat we tegenwoordig met de
dieren doen is niet diervriendelijk. Het is niet de bedoeling dat dieren
in een kooi worden opgesloten of worden geslacht. Op dat gebied
moet er iets veranderen.
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Het grote spel van vergetelheid
Ik ga jullie nu een waargebeurd verhaal vertellen. Tienduizenden
jaren geleden zijn we als mensheid vrijwillig mee gaan spelen in een
groot toneelstuk, een groot spel van vergetelheid, waarvan we niet
wisten hoe het zou aflopen. De Aarde zou het toneel worden voor dit
toneelstuk, en sommige zielen zouden het toneel fysiek als
toneelspelers betreden, terwijl alle andere van buitenaf zouden
toekijken.
Elke ziel die nu hier op Aarde is geïncarneerd, heeft destijds als
bewust wezen de vrijwillige keuze gemaakt om als toneelspeler
verschillende rollen op zich te nemen. Een van de spelregels die
werden vastgesteld, was dat de toneelspelers zouden vergeten dat
ze slechts een rol zouden spelen. Een andere regel was dat ze na
een bepaalde tijd weer zouden ontwaken en zich hun
oorspronkelijke identiteit zouden herinneren. Uiteindelijk zouden alle
ontwaakte zielen samen met de Aarde in een groot slotstuk naar een
andere dimensie overgaan en daarbij de fysieke lichamen die ze
bewoonden meenemen.
Dat laatste punt is iets heel bijzonders, want dat is in deze vorm
nooit eerder gebeurd. Vergeten, ontwaken en opstijgen zijn heel
normale zaken in het universum. Er stijgen voortdurend afzonderlijke
zielen of volledige beschavingen op naar hogere dimensies, maar
altijd uitsluitend met hun bewustzijn en niet met hun fysieke lichaam.
Het zou dus uniek zijn als ons fysieke aspect ook zou opstijgen.
Dit alles betekent dat alle betrokken zielen in dit bijzondere spel
van vergetelheid een groot risico aangingen, omdat ze niet wisten of
het opstijgen met het fysieke lichaam wel of niet mogelijk was.
Niemand in het universum kon met zekerheid zeggen of het
experiment zou slagen en of de mensheid uiteindelijk daadwerkelijk
zou opstijgen zoals was gepland. Elke ziel die destijds vergat, kon
niet zeker weten of hij weer uit deze duistere wereld van
vergetelheid tevoorschijn zou komen. In theorie was het ook mogelijk

dat alles in één grote catastrofe zou eindigen en dat de Aarde
uiteindelijk zou worden verwoest, zou uitdrogen en zonder leven zou
worden achtergelaten.
Zoals afgesproken werden alle zielen die mee wilden doen aan
het begin van het spel van vergetelheid volledig onder narcose
gebracht, waardoor ze alles vergaten. Hoewel we allemaal volledig
bewuste goddelijke lichtwezens zijn, zijn we als collectieve mensheid
vergeten wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en waarom
we hier zijn. We zijn zo diep in het spel van vergetelheid verzonken
geraakt dat we zelfs zijn vergeten dat we het zijn vergeten. Stel je
voor: we zijn alles vergeten, en in ons vergeten weten we niet eens
meer dat we iets zijn vergeten en wat we zijn vergeten!
We zijn dus al eeuwen- en millennialang in een totale illusie
opgegroeid, met nieuwe wereldbeelden die de ziel niet kent en met
volledig nieuwe identiteiten en persoonlijkheden. We hebben
opvattingen en meningen van anderen overgenomen en hebben
ervaren dat ze waar zijn, ook al zijn ze in werkelijkheid niet waar. We
zijn gaan geloven dat we ons fysieke lichaam zijn en dat er behalve
deze fysieke sfeer niets is. We zijn gaan geloven dat geweld en
oorlog normaal zijn. We zijn vergeten dat liefde de oplossing is voor
alle problemen, dat we allemaal licht zijn en dat we voor eeuwig
verbonden zijn met het goddelijke. We hebben lange tijd geloofd dat
er ofwel helemaal niets goddelijks bestaat, ofwel dat we
afgescheiden zijn van het goddelijke, dat het goddelijke buiten ons
bestaat. Beide zijn illusies, want in geen enkel leven – dit leven of
vorige levens – ben je afgesneden of afgescheiden geweest van het
goddelijke. Nooit! Ook toen je vergeten was dat je vergeten was wie
je werkelijk bent, was je niet van het goddelijke afgescheiden. Dat
heeft men je alleen maar aangepraat, en je geloofde het en was
ervan overtuigd.
Deze overtuiging is lange tijd hardnekkig geweest. En toch ben je
altijd met het goddelijke verbonden geweest en werd je door het
goddelijke geleid en beschermd.
Niets van wat zich in het universum voltrekt, gebeurt zonder
betekenis. Dus alle dingen die in het verleden in de loop van dit spel
zijn gebeurd, waren nodig voor ons als mensheid om te komen waar
we nu zijn. Dat betekent dat ieders verleden, en ook het verleden

van de Aarde als geheel, goed is en moet zijn zoals het is. Anders
hadden we als mensheid bepaalde dingen niet kunnen ervaren en
inzien, want dat was nu net de bedoeling van dit spel.
Voordat je met het spel begon, was je je bewust van de gevolgen.
Je wist niet zeker of de ascensie uit deze extreme dichtheid zou
lukken. En toch deed je mee. Daarvoor mag je jezelf best een
schouderklopje geven (…) [Korte leespauze om jezelf een schouderklopje te
geven.]

In mijn ogen betekent dat echter ook dat iedereen die nu als mens
op Aarde leeft een diep vertrouwen heeft dat het uiteindelijk wel
goed zal komen. En daarnaast zijn jullie op een bepaalde manier
ook allemaal een beetje gek en zeer moedig. Die gekte en moed
waren nodig om aan het spel van vergetelheid mee te doen; zonder
deze moed zouden jullie hier niet zijn, ook al zijn jullie dat op dit
moment vergeten. Nu is het echter nodig dat jullie diezelfde moed
gebruiken om uit de vergetelheid te ontwaken en terug te keren naar
de bron. Destijds hadden jullie de moed om je afkomst te vergeten,
dus zul je nu ook de moed kunnen opbrengen om weer terug te
keren naar waar jullie vandaan komen. Want daar komen we
allemaal vandaan en op een gegeven moment zullen we daar
allemaal weer naar terugkeren.
De volledige narcose van de mensheid neemt al gedurende
ongeveer honderd jaar geleidelijk af. Sinds ongeveer honderd jaar
geleden is de spirituele kennis dankzij spirituele boeken, seminars
en dergelijke weer voor iedereen toegankelijk. Sindsdien begint de
sluimerende spiritualiteit van de mensheid weer te ontwaken en
worden mensen zich er weer van bewust dat het goddelijke in ons
allemaal aanwezig is en dat we zelf het goddelijke zijn.
En het meest verheugende is dat men in het universum inmiddels
weet dat een ascensie samen met het fysieke lichaam inderdaad
mogelijk is en daadwerkelijk zal plaatsvinden.
Deze kennis heeft men aan jullie, de mensheid op Aarde, te
danken. Want jullie zijn deze uitdaging aangegaan en jullie hebben
aan jezelf bewezen dat het mogelijk is. Dat is jullie grootse
gemeenschappelijke prestatie die niet door een of ander wezen van
buitenaf tot stand is gebracht, maar door jullie als mens. Wat jullie

hebben bewerkstelligd zal het hele universum veranderen. Jullie zijn
allemaal geschiedenis aan het schrijven in het universum.
De spannende vraag is natuurlijk hoelang dit proces van ontwaken
van de mensheid zal duren. Het antwoord is dat ieder van jullie dit
zelf beslist. Iedereen zal in zijn eigen tempo ontwaken, want alleen jij
bent verantwoordelijk voor je eigen bestaan. Op een gegeven
moment zal de collectieve trilling hoog genoeg zijn om het hele
systeem omver te werpen en dan zal de hele mensheid als collectief
ontwaken. Wanneer dit zal gebeuren, kan niet in termen van tijd
worden vastgelegd, want het hangt af van de som van de individuele
ontwikkeling van mensen.
Ons huidige sociale systeem is nog steeds het systeem van
degenen die slapen. Als we slapen en dromen, zijn we ons daar
meestal niet van bewust. Maar er zijn situaties waarin we bij wijze
van spreken in een droom wakker worden en beseffen: hé, we zijn
aan het dromen, en hé, we kunnen zelf bepalen wat er in de droom
gebeurt. Kennen jullie dat? Als mensheid zitten we nu in deze fase:
we beseffen steeds meer dat we heel lang hebben geslapen en
gedroomd. We zijn aan het ontwaken en nemen steeds vaker de
gebeurtenissen op deze planeet in eigen hand om ze bewust te
sturen.

Geschenkzielen
Ik heb het spel van vergetelheid al eens eerder met een groot
toneelstuk vergeleken. Als we de Aarde zien als een theaterzaal
waarin dit toneelstuk wordt opgevoerd, waren er destijds bij wijze
van spreken twee verschillende ingangen naar deze zaal. Bij de ene
ingang werden de kaartjes voor het publiek uitgedeeld en bij de
andere die voor de toneelspelers. Dus in de eerste rij stonden de
zielen die besloten hadden om als toeschouwer bij het grote spel
van vergetelheid aanwezig te zijn. En in de tweede rij stonden de
zielen die aan het toneelstuk mee wilden doen en een rol op het
podium wilden spelen. Ik weet niet hoe het in de rij van de
toeschouwers was, maar in de rij waarin ik stond was iedereen – hoe
zal ik zeggen – een beetje gek.

Voor beide ingangen stond natuurlijk een portier die ervoor zorgde
dat niemand zonder kaartje naar binnen kon. De portier bij de
tweede ingang, die voor de toneelspelers, merkte op een gegeven
moment dat er in de rij steeds vaker zielen stonden die kleine
cadeautjes bij zich hadden. En zodra deze ‘geschenkzielen’ op het
podium begonnen te acteren, merkte hij op, werd de mensheid op de
een of andere manier gelukkiger. Dus maakte hij een nieuwe regel,
namelijk dat alle zielen die zo’n geschenk meebrachten niet in de rij
hoefden te gaan staan, maar meteen in het toneelstuk zouden
worden toegelaten.
Elk van deze geschenken is een aspect van wat we zijn vergeten,
bijvoorbeeld dat we allemaal goddelijke wezens zijn of dat er zoiets
bestaat als zelfliefde. Dus terwijl de geschenkzielen hun rol op het
podium speelden – overigens hadden ze meestal geen doorsneerol
– pakten ze op een gegeven moment hun geschenken uit en
deelden ze aan de andere zielen uit. Dit had tot gevolg dat veel van
die andere zielen, die getuigen waren van dit uitpakken, zich
begonnen te realiseren dat zij datgene wat de geschenkzielen
bezaten en verspreidden ook bezaten. Ze waren gewoon vergeten
dat ze zelf ook geschenkzielen zijn en dat ze de hele tijd al een
geschenk bij zich hadden.
Er zijn dus als het ware twee soorten geschenkzielen. Ten eerste
degenen die weten dat ze geschenkzielen zijn, en ten tweede
degenen die dat nog niet weten, maar het merken als ze met de
andere geschenkzielen in contact komen. Als iemand iets tegen ons
zegt waardoor we worden geraakt en waardoor we ons
aangesproken voelen, en waarvan we voelen dat het klopt, betekent
dit dat we op dat moment bewust een geschenk aannemen dat ons
wordt aangeboden. En tegelijkertijd ontdekken we het geschenk in
onszelf en beseffen we dat we ook een geschenkziel zijn. Op die
manier zullen op een bepaald moment alle geschenken die we
hebben meegebracht worden ontdekt en uitgepakt.

Vragen over het spel van vergetelheid, de
overgang en de ascensie

Vraag: Kun je nog eens een aantal dingen opnoemen die we in het
spel van vergetelheid zijn vergeten?
Antwoord: We zijn vergeten wie we zijn, waar we vandaan komen
en waarom we hier zijn. We zijn vergeten dat we goddelijke wezens
zijn, dat we van licht zijn gemaakt, dat onze gedachten de
werkelijkheid creëren, dat we een zielsplan hebben en dat onze ziel
onsterfelijk is. We zijn vergeten dat een hartgedragen leven dingen
als oorlog niet toestaat en dat oorlog alleen ontstaat als we
uitsluitend in ons verstand zitten en als de mannelijke energie
overheerst. En we zijn vergeten dat alle levende wezens een vrije wil
hebben. Alle dingen die we zijn vergeten, herinneren we ons nu
stukje bij beetje.
Vraag: Hoe kunnen we ons voorbereiden op de overgang die nu
plaatsvindt, en op de komende ascensie naar een hogere dimensie,
zowel individueel als collectief?
Antwoord: Het eerste wat we ons weer moeten herinneren, is dat
we multidimensionale goddelijke lichtwezens zijn. We zijn deze
waarheid misschien al een tijdje vergeten, maar nooit kwijtgeraakt.
Dit herinneren zal onze trillingsfrequentie onmiddellijk veranderen.
We beseffen dan bijvoorbeeld dat ieder mens, elk dier en elk wezen
het recht heeft om in vrijheid te leven. We begrijpen dan dat we geen
geweld en oorlogen nodig hebben, maar dat we alles vreedzaam
kunnen oplossen. Zo beseffen we steeds bewuster wie we werkelijk
zijn. Zelfs degenen die zich daar nog niet bewust van zijn, merken
onbewust dat er iets aan het veranderen is. Sommigen kijken ernaar
uit, anderen reageren er met angst op.
De ascensie naar een hogere dimensie is eigenlijk niets
bijzonders. In het universum gaan voortdurend zielen of zelfs hele
beschavingen van het ene naar het andere niveau. Dat is heel
normaal. Maar wanneer een beschaving in vroegere tijden overging
naar een andere dimensie, bleven de lichamen achter en steeg
alleen het bewustzijn op. Deze keer is het bij de overgang van de
ene naar de andere dimensie volgens het goddelijke plan voor het
eerst mogelijk om ons fysieke lichaam mee te nemen. Hierdoor zal
bijvoorbeeld het DNA van de mens veranderen.

In het goddelijke plan staat niet dat alles uiteindelijk in geweld en
vernietiging zal eindigen, maar eerder dat de mensheid uiteindelijk
onvoorwaardelijk leert lief te hebben.
Als we dit kunnen bereiken, zal dat in het hele universum een
soort revolutie teweegbrengen, want dan treedt een volledig nieuwe
ascensievariant in werking. Zoiets is nog nooit eerder voorgekomen.
Het is een volledig nieuwe situatie, want als je hier in de derde
dichtheid kunt opstijgen, moet dat overal in het universum kunnen
lukken. In de huidige tijd is het fascinerende aan mens zijn dat we
hieraan kunnen deelnemen.
De ascensie zal niet afhankelijk zijn van een individu, maar van
het collectief, van de mensheid als geheel. Ieder mens draagt met
zijn trilling, zijn persoonlijke eigenschappen bij aan wat het collectief
bereikt.
Vraag: Welke rol speelt de duisternis hierin?
Antwoord: In het goddelijke plan heeft altijd alles een betekenis,
dus ook de duisternis. Het goddelijke is overal aanwezig, zelfs in het
onlicht dat ervoor heeft gezorgd dat we zijn vergeten wie en wat we
werkelijk zijn. Alle zielen die nu hier op Aarde zijn, wilden per se aan
dit experiment deelnemen. Men zocht vrijwilligers en we zeiden
allemaal:
‘Ja, ik doe mee.’ Op een gegeven moment hebben we allemaal
vrijwillig ‘ja’ gezegd, ook al wisten we waar we aan begonnen. Maar
we wilden meedoen aan dit spel van vergetelheid. Om het spel te
laten plaatsvinden was er iemand nodig die ons liet vergeten. Dat is
de functie van het onlicht. Maar nu het spel ten einde loopt, hebben
we iemand nodig die ons weer laat ontwaken. Dat is de functie van
het licht. Op deze manier werken alle wezens in het universum
samen om het goddelijke plan te dienen, maar alleen de wezens van
het licht hebben dat in de gaten.
De duistere wezens zijn zich niet bewust van de rol die ze binnen
het goddelijke plan spelen. Op dit moment zijn er mensen onder hen
die nog in het onlicht willen blijven, en dat moeten we respecteren.
Er zijn echter ook mensen die uit het onlicht willen stappen, maar
niet weten hoe. Om deze mensen te helpen moeten we ze
onvoorwaardelijke liefde sturen.

Vraag: Waar bevinden we ons op dit moment ongeveer in dit
overgangsproces?
Antwoord: Zowel de Aarde als de mensheid doorloopt op dit
moment een trillingsverhoging. De trilling is energetisch al veel hoger
geworden, maar op driedimensionaal niveau is het dieptepunt nog
niet bereikt. Het fysieke loopt altijd achter op het fijnstoffelijke.
Vraag: Wanneer en hoe zal de ascensie plaatsvinden?
Antwoord: Daar is geen specifieke datum voor te geven.
Het collectieve ontwaken van de mensheid zal van het ene op het
andere moment plaatsvinden, en wel precies op het moment waarop
de collectieve trillingsfrequentie een bepaald niveau bereikt. Dan zal
alles omslaan en is iedereen in één keer ontwaakt. Theoretisch zou
dit over één seconde kunnen gebeuren. Maar doordat dit afhankelijk
is van het collectieve bewustzijn van de gehele bevolking op Aarde,
is het niet mogelijk om een betrouwbare voorspelling te doen
wanneer dat gebeurt. Op basis van het huidige wereldwijde
bewustzijn kunnen we wel bij benadering een moment aanwijzen.
Maar doordat alles aan het veranderen is, kan het zijn dat die
benadering morgen al niet meer klopt.
Het is ook om twee andere redenen beter om geen datum te
voorspellen. De eerste: als je bijvoorbeeld zou zeggen dat het aan
het einde van dit jaar gebeurt, neem je de mogelijkheid weg dat het
morgen gebeurt. De tweede: als zou worden aangekondigd dat het
in een bepaald jaar gebeurt, zouden veel mensen denken dat het
sowieso gaat gebeuren en dat ze er dus in het hier en nu niets meer
voor hoeven te doen. Maar als te veel mensen gewoon op de bank
gaan zitten wachten en hun individuele bijdrage niet leveren, zal het
voorspelde jaar komen en voorbijgaan zonder dat de ascensie heeft
plaatsgevonden.
Het is belangrijk om in dit verband te begrijpen dat het collectieve
ontwaken van de mensheid en de ascensie naar de vijfde dimensie
twee verschillende dingen zijn. Dat de mensheid op een gegeven
moment collectief zal ontwaken, wil nog niet zeggen dat ze zich
automatisch in de nieuwe dichtheid bevindt. Voordat de mensheid
daadwerkelijk overgaat naar de vijfdimensionale toekomst, zal er

een extreem hoge energie van liefde vanuit de centrale zon van ons
universum naar ons toe stromen. Deze energie van liefde bereikt het
hart en energiesysteem van ieder mens en verspreidt zich
vervolgens als golf door het hele lichaam en zijn omgeving. Het is
mogelijk dat er dan nog enkele mensen zijn die te veel weerstand in
zich dragen, waardoor de golf van liefde niet ongehinderd door hun
systeem kan stromen en tot stilstand komt. Hun incarnatie wordt op
dat moment beëindigd en hun ziel zal naar een andere plek in het
universum gaan, waar het driedimensionale leven blijft bestaan.
Maar alle andere zielen hebben dan de mogelijkheid om samen met
hun fysieke lichaam op te stijgen.
Aangezien we hier in de dualiteit leven, worden er hier continu een
soort slachtoffer-daderspelletjes gespeeld. Elke keer als er een
nieuw spelletje begint, worden er zielsdelen uitgewisseld: een
zielsdeel van het slachtoffer gaat naar de dader en andersom gaat
er een zielsdeel van de dader naar het slachtoffer. Hierdoor is het
gemakkelijker om elkaar in een latere incarnatie te vinden, zodat er
dingen in evenwicht gebracht kunnen worden en de verwikkelingen
tussen de twee kunnen worden opgelost. Maar elk zielsdeel dat we
op deze manier verliezen, moeten we op een bepaald moment weer
terughalen, en wel voordat de ascensie plaatsvindt. Want ascensie
is alleen mogelijk als we alle verloren zielsdelen weer in onszelf
hebben geïntegreerd.
Vraag: Wat betekent het precies dat veel mensen tegenwoordig het
gevoel hebben dat de tijd korter wordt?
Antwoord: Hier in de driedimensionaliteit bestaat de tijd in een
bepaalde vorm zoals wij die nu eenmaal kennen. Maar in de vijfde
dimensie bestaat deze vorm van tijd niet. Aangezien we als
mensheid op weg zijn naar ascensie van de derde naar de vijfde
dimensie, betekent dit dat ook de tijd zal veranderen. Als gevolg
daarvan worden de dagen volgens onze subjectieve waarneming
steeds korter. Ook de tijd wordt naar ons gevoel steeds korter.
De aardse tijdstroom staat op het punt te veranderen, en veel
mensen voelen dat bewust of onbewust aan.

Vraag: Bestaat het gevaar dat de trein op een gegeven moment bij
het station is vertrokken en ik niet meer kan opstijgen?
Antwoord: Nee. Maar zoals gezegd zijn er mensen die – om een
reden die ik me niet kan voorstellen – niet mee willen naar de vijfde
dimensie en in de derde dimensie verder willen leven. Als het zover
is, zullen zij de Aarde verlaten en ergens anders heen gaan.
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Karma en scheppingskracht
Zodra het ons lukt om onze individuele trilling te verhogen verandert
ook onze bewuste scheppings- en manifestatiekracht. In mijn
beleving is het logisch dat we ons leven in de driedimensionale
wereld niet alleen vormgeven met onze daden, maar ook met onze
gedachten en gevoelens. Wat we denken en voelen trekken we aan
en zullen we fysiek manifesteren.
Waar we onze aandacht op richten zal zich vroeg of laat in ons
leven manifesteren. Hoe hoger onze persoonlijke trilling is, hoe
bewuster we ons van onze scheppingskracht zijn en hoe sneller we
dingen manifesteren. Als we een hoge trilling hebben, kunnen de
dingen die we via onze gedachten in ons leven aantrekken zich
onmiddellijk en niet pas na weken of maanden manifesteren. Zelfs
als we niet geloven dat we een scheppingskracht hebben, of deze
kracht onderschatten, is hij voortdurend op de achtergrond van ons
bestaan werkzaam en draagt bij aan de vormgeving van onze
werkelijkheid.
De driedimensionale werkelijkheid die we elke dag als individu in
ons leven ervaren, functioneert op een zeer complexe manier die
niet altijd even gemakkelijk te begrijpen is. Er zijn verschillende
kosmische wetten, waarvan de wet van karma, oftewel de wet van
oorzaak en gevolg, er één is.
Door deze wet denken we vaak: alles wat mij in mijn leven
overkomt is de karmische reactie op wat ik eerder heb gezaaid en
veroorzaakt. Persoonlijk denk ik dat dit slechts ten dele waar is. Het
is niet zo dat alles wat er in ons leven gebeurt het gevolg is van onze
vroegere karmische handelingen. Zij vormen slechts een van de vele
redenen die bepalen wat we ervaren. Er zijn ook andere redenen,
waarvan hieronder enkele voorbeelden.
In de eerste plaats zijn daar onze eigen scheppingskracht en
manifestatiekracht. Veel dingen komen op ons pad doordat we ze
zelf aantrekken. Dat doen we door middel van onze gedachten,

gevoelens en overtuigingen en door wat we geloven. Dit wordt ook
wel de ‘wet van de resonantie’ genoemd.
Ten tweede zijn er karmische oorzaken. We ervaren bepaalde
situaties omdat we bepaalde dingen uit het verleden willen loslaten
die door onze eerdere beslissingen en daden zijn ontstaan.
Ten derde hebben we wensen en taken. We ervaren dingen omdat
onze ziel ze hier wil ervaren, om er iets van te leren of om anderen
iets te laten zien.
In de vierde plaats zijn er onze afspraken. Het is ook mogelijk dat
we dingen ervaren omdat onze ziel bepaalde afspraken heeft
gemaakt met andere zielen toen we voorafgaand aan onze huidige
incarnatie nog hierboven waren. We kunnen bijvoorbeeld hebben
afgesproken dat we een bepaalde rol op ons zouden nemen, zodat
iemand anders iets zou kunnen ervaren wat hij graag wilde ervaren.
Met andere woorden, terwijl we ons leven op Aarde plannen, maken
we bepaalde afspraken met zielen die ook gaan incarneren en die
we dan in de loop van de aardse incarnatie ‘bij toéval’ ontmoeten.
We hebben ons voorgenomen om een bepaalde ervaring te hebben
waarvoor we de omgang met een andere ziel nodig hebben. En een
andere ziel heeft gezegd: ‘Ja, dat doe ik graag.’ Op deze wijze
spreek je af wanneer, waar en waarom je elkaar in het leven zult
ontmoeten. Maar doordat we deze afspraken vergeten, hebben we
soms het gevoel dat deze voorbestemde ontmoetingen toeval zijn.
En afhankelijk van hoe we de ontmoetingen ervaren, zien we ze als
gelukkig of ongelukkig toeval.
Ten vijfde zijn er spelregels in deze wereld. Sommige dingen in
ons leven gebeuren immers gewoon op basis van de spelregels die
hier in de driedimensionale fysieke wereld gelden. Je kunt het je zo
voorstellen: elke dimensie is een afzonderlijk spel, en net als elk spel
heeft elke dimensie haar eigen wetten en spelregels.

We hebben met al onze levenssituaties
ingestemd
Dit alles maakt deel uit van de spelregels op deze planeet. Ons
leven als aardbewoner kun je dus vergelijken met een puzzel die uit

verschillende stukjes bestaat. Deze stukjes passen precies in elkaar
en zorgen ervoor dat we altijd precies datgene meemaken wat voor
ons op dat moment goed is. Je moet je eigen ervaringen niet
veralgemeniseren, want je kunt niet met één verklaring alles
verklaren wat er gebeurt. Aan de ene kant is het leven daarvoor veel
te complex, en aan andere kant weten we niet precies waarom een
ziel iets ervaart.
Maar ongeacht welke van al deze redenen verantwoordelijk zijn
voor een levenssituatie, in alle gevallen stemt onze ziel in met de
situatie voordat die kan plaatsvinden. Uiteindelijk kan er niets
gebeuren wat onze ziel niet wil. Óf we hebben ermee ingestemd om
iets te leren of anderen te helpen; óf we hebben afgesproken dat we
karmische dingen gaan oplossen; óf de spelregels zijn hier nu
eenmaal zo. Onze ziel heeft vrijwillig ingestemd met de spelregels,
want hij wist waar hij in terecht zou komen door te incarneren.
Vanuit het oogpunt van de bron zal er nooit iets gebeuren zonder
dat alle betrokken zielen ‘ja’ tegen de situatie hebben gezegd. Dus
alles wat er gebeurt, gebeurt om een reden. Soms zien we die reden
pas achteraf en soms terwijl iets gebeurt.
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Vragen en antwoorden
(deel 1)
Vragen over verschillende onderwerpen
Vraag: Bestaat er een absolute waarheid, of zijn er alleen maar
subjectieve waarheden?
Antwoord: Ja, er bestaat een absolute waarheid. Maar zolang
iemand niet volledig verbonden is met het eenheidsbewustzijn, kent
hij alleen subjectieve, individuele waarheden. Daarom kijken mensen
vanuit verschillende perspectieven naar de wereld. Maar dat geeft
niet, want iedereen beschikt over precies die waarheid en dat
wereldbeeld dat hij nodig heeft om zijn taken in het hier en nu uit te
voeren.
Mensen moeten zichzelf niet met deze vraag belasten.
Het gaat niet om het vinden van de ‘ultieme waarheid’ maar om
het vinden van onze persoonlijke waarheid. Onze perceptie van de
werkelijkheid is altijd iets individueels en verandert in het beste geval
de hele tijd omdat op basis van onze trillingsfrequentie ook onze kijk
op dingen voortdurend verandert. Dus als jouw subjectieve waarheid
op dit moment voor jou klopt, dan is dat toch prima?
Vraag: Is er een ‘leegte’?
Antwoord: Leegte is een illusie. Geen enkele plek in het universum
is leeg. Mensen noemen iets ‘leeg’ omdat ze niet kunnen
waarnemen wat er is, want ons waarnemingsvermogen hangt af van
onze verlangens en onze persoonlijke trilling.
Vraag: We worden allemaal voortdurend omringd door allerlei
schadelijke dingen zoals radiofrequenties, fluor in tandpasta

enzovoort. Kunnen we van deze problemen afkomen door onze
trilling te verhogen?
Antwoord: Ja, natuurlijk. Een trillingsverhoging kun je vergelijken
met de zon die ’s ochtends vanuit de nevel opstijgt. De hogere trilling
is de zon, en de problemen die je noemde, zijn de nevel die als
gevolg van de zon (de hogere trilling) geleidelijk verdwijnt.
Vraag: Waarom worden we ouder?
Antwoord: Veroudering is eigenlijk niet normaal. En veroudering
zoals wij die op dit moment kennen is ook niet voorzien in het
scheppingsplan. Het is gewoon een programma in onze hersenen
waardoor we bijvoorbeeld denken dat ons gezichtsvermogen, of
onze gezondheid in het algemeen, afneemt naarmate we ouder
worden. We beseffen niet dat dit een programma is, doordat het zo
diep in ons systeem geprogrammeerd zit. Maar we zouden onszelf
ook anders kunnen programmeren. Er zijn natuurvolkeren die
zeggen:
‘Als ik ouder word, heb ik meer levenservaring, en hoe meer
levenservaring ik heb, dus hoe meer dingen ik heb meegemaakt,
hoe beter het met mij gaat.’ Dan zal het zo zijn.
Vraag: Kun je het fysieke verouderingsproces veranderen of keren?
Antwoord: Ja, door in de flow te blijven en je trilling te verhogen.
Als we onze trilling verhogen, wordt het DNA in ons fysieke lichaam
getransformeerd, en dan gebeurt het automatisch. Deze
programma’s verdwijnen uit het collectief zodra voldoende mensen
ze van zich hebben afgeschud.
Vraag: Waarom komen sommige zielen hier met meer energiepotentieel dan andere zielen?
Antwoord: Je energieniveau en transformatiekracht veranderen op
basis van de ervaringen die je als ziel hebt gehad. En je ervaringen
zijn het resultaat van datgene waar je je bewustzijn op richt. Het
verschil tussen energieniveaus kun je vergelijken met het verschil
tussen een steen die vanaf een kilometer hoogte in een meer wordt
gegooid en een steen die er vanaf een meter hoogte in wordt
gegooid.

Vraag: Hoe belangrijk is het dat ik iets weet over mijn vorige levens?
Hoe belangrijk zijn bijvoorbeeld regressies naar eerdere incarnaties?
Antwoord: Eigenlijk is dat niet belangrijk. In mijn ogen zijn er twee
groepen mensen die zich naar vorige levens laten begeleiden. De
ene groep vindt het gewoon leuk om vorige incarnaties te
onderzoeken, en daar is niets mis mee. De andere groep wil op die
manier bepaalde patronen opruimen, maar daarvoor heb je geen
regressies nodig, want alles wat nog niet uit vorige levens is
opgeruimd, dient zich in je huidige leven in de vorm van een
leerzaam thema aan. Je hoeft dus niet terug te gaan naar een vorig
leven om een patroon op te ruimen.
Vraag: Hoe kan ik mijn twijfels overwinnen?
Antwoord: Twijfel en bezorgdheid zijn het tegenovergestelde van
vertrouwen. Ze verschijnen altijd als je geen vertrouwen hebt. En
vertrouwen kun je door ervaring opbouwen. Heb je al eens de
bewuste ervaring gehad dat vertrouwen hebben echt werkt, dan zal
het de volgende keer gemakkelijker voor je zijn om te vertrouwen.
Vertrouwen is bijvoorbeeld ook belangrijk voor het aarden. Met
een gezond basisvertrouwen is het gemakkelijker om volledig hier te
zijn, om volledig geaard te zijn. Dan zweef je niet ergens dromend
rond. Niemand is bij toeval in zijn fysieke lichaam beland. Het was
onze eigen wens om hier te zijn. Daarom is het nu onze taak om het
lichaam te accepteren. Deze acceptatie zorgt ervoor dat we ons
goed kunnen aarden en vertrouwen hebben in het leven en in
onszelf. Zodra het vertrouwen voldoende groot is, verdwijnen de
twijfels.
Vraag: Wat gebeurt er met iemand die zijn gevoelens onderdrukt?
Antwoord: Diepe, positieve gevoelens ontstaan op het niveau van
het hart. Als we onze gevoelens onderdrukken, onderdrukken we
ook onze fijne, zachte en luide hartimpulsen, Het hart stuurt
voortdurend impulsen naar ons, maar als mensen hun
gevoelslichaam afsluiten, dringen deze impulsen niet meer door tot
hun dagbewustzijn. Ze horen hun hart niet meer. Uit angst om
gekwetst te raken en pijn te ervaren sluiten ze hun gevoelslichaam

af, maar daardoor voelen ze niet alleen geen pijn meer, ze voelen
helemaal niet meer. Ze voelen bijvoorbeeld niet meer wat goed voor
hen is en wat niet. Daarop moeten we moedig zijn en opnieuw leren
luisteren naar de stem van ons hart, want dat heeft het beste met
ons voor.
Vraag: Waarom vinden we sommige mensen spontaan sympathiek
en andere mensen niet?
Antwoord: Spontane sympathie en spontane antipathie zijn een
vorm van helderziendheid. We staan niet tien minuten tegenover
iemand en beslissen dan na lang wikken en wegen of de persoon in
kwestie wel of niet sympathiek is. Dit wordt binnen enkele seconden
via de aura beslist. Hoe meer aspecten van de ander met ons
overeenstemmen – wereldbeeld, overtuigingen, denkbeelden,
emotionele patronen, ervaringen enzovoort – hoe sympathieker
diegene overkomt. Dit gebeurt telepathisch en continu. We zijn
allemaal vanaf onze geboorte telepathisch begaafd en onbewust
communiceren we voortdurend telepathisch. Veel mensen beseffen
dat alleen niet.
Telepathische communicatie verloopt doorgaans via het hoofd. Als
we bij wijze van spreken een trede omlaag gaan, is er nog een
andere vorm van energetische communicatie die vanuit ons hart
plaatsvindt. Want ook ons hart zendt 24 uur per dag informatie uit.
Vraag: Welke betekenis hebben woorden?
Antwoord: De woorden die we uitspreken hebben een grote kracht
en betekenis, en ze kunnen een grotere invloed hebben dan we
wellicht denken. Daarom gebruiken tovenaars bijvoorbeeld altijd een
toverformule. We kunnen woorden gebruiken om iemand te zegenen
of geluk te wensen, maar ook om dingen te manifesteren. Als een
project zich fysiek moet manifesteren, gaat dat gepaard met een
bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen. Die verlopen van zeer
fijnstoffelijke energetische niveaus steeds verder naar ‘beneden’,
naar het grofstoffelijke-fysieke niveau. Het manifestatieniveau van
woorden is in dit proces een belangrijke tussenstap, omdat die meer
verdicht is dan het fijnstoffelijke niveau, maar nog niet zo verdicht als
de driedimensionale materie.

Vraag: Wordt kennis over de zogenaamde vrije energie
tegenwoordig bewust achtergehouden, of zijn we er als
maatschappij gewoon nog niet klaar voor om er toegang toe te
hebben?
Antwoord: Er is een groot verschil tussen de officiële en nietofficiële stand van onze technologische ontwikkeling. Vrije energie
bestaat wel, maar wat we op dit moment officieel aan kennis en
technologie hebben, is mijlenver verwijderd van wat er niet-officieel
al bestaat.
Vraag: Is iemand een slecht mens, puur omdat hij rijk is en veel geld
heeft?
Antwoord: Nee. Geld is niet iets slechts, maar een neutrale
energie. Geld heeft pas positieve of negatieve effecten als mensen
er iets concreets mee doen. Je kunt iemands karakter gemakkelijk
herkennen aan de manier waarop hij met geld omgaat. Voor
iedereen geldt immers: als het leven ons mogelijkheden biedt om de
wereld ten goede te veranderen – ongeacht het levensgebied en in
welke orde van grootte hebben we allemaal de verantwoordelijkheid
om dat te doen.
Dus je zou kunnen zeggen: hoe meer geld iemand heeft, hoe
groter zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Aarde.
Vraag: Welke rol spelen stenen in de natuur?
Antwoord: De meeste mensen denken dat stenen levenloze
objecten zijn, maar dat is niet zo. Stenen zijn levende dingen, ook al
bewegen ze niet. Ze hebben een eigen bewustzijn, ze hebben
gedachten en gevoelens en ze zijn zich bewust van hun omgeving.
Net als alle andere levende wezens onderscheiden stenen zich van
elkaar door het trillingsniveau van hun bewustzijn. Afgezien van de
algemene verschillen tussen stenen heeft elke steen zijn eigen
individuele trilling. Als je bijvoorbeeld een diamant op een plek legt
die hij haat, is zijn trilling veel lager dan wanneer hij ergens ligt waar
hij gelukkig is. Net als ieder mens heeft elke steen een persoonlijke
basistrilling en een aan verandering onderhevige dagelijkse trilling
die afhankelijk is van de omstandigheden.

Wat de rol van stenen betreft, zeggen mensen vaak dat sommige
stenen bepaalde vermogens hebben. Rozenkwarts wordt
bijvoorbeeld vaak gebruikt om elektromagnetische dingen af te
schermen. Het klopt inderdaad dat stenen verschillende vermogens
hebben. Enerzijds zijn deze vermogens van de steen zelf afkomstig,
anderzijds heeft elke steen engelen die bepaalde energieën door de
steen kanaliseren, waarna de steen deze energieën verspreidt.
Met betrekking tot het menselijk lichaam hebben stenen specifieke
taken, en ze vervullen deze taken ongeacht of we ze daarom vragen
of niet. Maar natuurlijk kunnen we ook met ze communiceren en
bijvoorbeeld tegen ze zeggen dat ze hun trilling voor iets specifieks
moeten gebruiken.
Vraag: Wat bedoel je precies als je het over de ‘harttempel’ hebt?
Antwoord: Deze term verwijst naar de kern van ons energetische,
fijnstoffelijke hart, de kern van ons hartchakra, waar we de poort van
liefde vinden. Dat is een heilige ruimte waarin veel liefde ligt
opgeslagen. Dit energetische hart is verbonden met het fysieke hart,
dus als het fysieke hart niet goed werkt, ligt de oorsprong daarvan in
het energetische hart, in het hartchakra.
Het energetische hart is de poort van de ziel, en door deze poort
stuurt je ziel, je hogere zelf, impulsen en boodschappen naar je toe,
zodat je weet welke weg je in je leven moet volgen. Deze
boodschappen komen in je hart terecht en van daaruit gaan ze naar
je dagbewustzijn.
Vraag: Veel van wat je zegt is niet nieuw, maar wordt ook al
genoemd in de kennis van de oude culturen. Zie jij dat ook zo?
Antwoord: Ja. Want niet alles wat oud is, is ook verouderd.
Sommige dingen uit het verleden zijn niet meer relevant en
verouderd. Maar andere dingen die eeuwen of millennia geleden
werden gezegd, zijn vandaag de dag nog steeds relevant of weer
relevant geworden. De bron zorgt er altijd voor dat de informatie die
de wereld op dit moment nodig heeft beschikbaar is.
Ik vertel geen dingen die de mensen niet weten. Ze weten het
misschien niet in hun dagbewustzijn, maar wel in hun

onderbewustzijn. Ik reik ze niets nieuws aan, maar iets wat ze
vergeten zijn. Ik help ze het zich te herinneren.
Alle kennis heeft haar tijd. Er zijn momenten waarop bepaalde
informatie slechts naar bepaalde mensen moet gaan, en er zijn
momenten waarop informatie naar veel mensen moet gaan. Op dit
moment moet de spirituele kennis de wereld in en zich verspreiden.

Over liegen
Vraag: Mag je onder bepaalde omstandigheden liegen? Mag je
bijvoorbeeld iets zeggen wat niet waar is om problemen te
voorkomen?
Antwoord: Uiteindelijk hangt alles af van de intentie waarmee je
iets doet. Het gaat er niet om wat we doen, maar waarom we het
doen. Het gaat om de energie waarmee we iets doen, want deze
energie stralen we uit en komt ook weer bij ons terug.
Als we liegen, waarom doen we dat dan? Willen we anderen
kwaad doen? Willen we iets voor ze achterhouden wat ze eigenlijk
moeten weten? Willen we ze manipuleren? Of willen we anderen
helpen of beschermen? Als we denken dat we anderen willen
beschermen door een leugen te vertellen, moeten we ons eerlijk
afvragen: wil ik de ander echt beschermen of wil ik eigenlijk mezelf
beschermen? Want soms zeg je ook iets niet omdat je bang bent
voor de reacties van anderen of omdat je de verantwoordelijkheid
niet wilt dragen.
Maar als je zeker weet dat het energieverspilling is om met een
bepaalde persoon over bepaalde dingen te praten die hij op dit
moment niet kan begrijpen of wil accepteren, is dat een ander geval.
Dan heeft het geen zin om de waarheid te vertellen.
Maar je hoeft ook niet te liegen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Je
hoeft het nu niet te weten.’ Of: ‘Ik kan het je niet vertellen, want dit is
niet het juiste moment.’ Je kunt in bepaalde situaties gewoon eens
een keer ‘nee’ zeggen. Een ‘nee’ is een volledige zin. Die behoeft
verder geen uitleg en hoeft ook niet te worden gerechtvaardigd. In
een relatie tussen twee mensen die elkaar vertrouwen, zou een ‘nee’

genoeg moeten zijn om dat antwoord te accepteren als een ‘oké,
dan niet’.
Want we kunnen nooit echt weten waarom iemand anders doet
wat hij doet.
Maar dit alles is geen vrijbrief om te liegen. Want meestal liegen
mensen omdat ze anderen willen manipuleren of iets negatiefs of
destructiefs willen doen. En dat is natuurlijk niet goed. Zoals ik al zei
is de energie die meetrilt altijd de beslissende factor.
Als je je met je ziel verbindt, voel je goed aan waar het in een
concrete situatie om gaat. Misschien zit je in een proces waarin je
moet leren voor jezelf op te komen. Dan is het duidelijk dat je de
waarheid moet vertellen. Maar misschien zijn er ook wel goede
redenen waarom de mensen om je heen iets nog niet hoeven te
weten. In dat geval kun je nog een verder onderscheid maken: als je
bij mensen bent die een ‘nee’ gewoon respecteren en accepteren,
kun je gewoon ‘nee’ tegen ze zeggen, en dan ben je klaar. Maar als
dat niet zo is, zou een ‘nee’ alleen maar tot zinloze discussies leiden.
Je kunt ook gewoon niets zeggen en weglopen. Of je kunt een
excuus verzinnen. Maar dat moet je altijd in overleg met de ziel
doen, zodat er een positieve energie meetrilt.

Vertrouwen, moed en wijsheid
Vraag: Waarom hebben veel mensen tegenwoordig geen vertrouwen
en voelen ze zich niet verbonden met de bron, met het goddelijke?
Antwoord: We zijn allemaal goddelijke wezens, en oorspronkelijk
hebben we allemaal een basisvertrouwen, maar we zijn het verloren
door bepaalde ervaringen. Als we ons vertrouwen willen herstellen,
kunnen we teruggaan naar de situatie waarin we het zijn kwijtgeraakt
en deze situatie vervolgens verwerken en opruimen. Zo kan het
vertrouwen terugkomen.
Vraag: Wat hebben moed en wijsheid met elkaar te maken?
Antwoord: Wijsheid en moed ontwikkelen zich door ervaringen en
leerprocessen. Het zijn twee hulpmiddelen die onze ziel gebruikt om
dingen te veranderen. Moed en wijsheid mogen beide niet boven de
ziel staan. De ziel moet boven wijsheid en moed staan, want de ziel

heeft zich iets voorgenomen en hij heeft een plan hoe hij dat doel wil
bereiken. Zodra het doel bekend is, kan de ziel moed en wijsheid
gebruiken om het te bereiken.
Vraag: Waarom ontbreekt het sommige mensen aan moed? En hoe
kunnen ze weer moed in zichzelf ontdekken?
Antwoord: Iemand die ontmoedigd is, heeft in het verleden – in dit
leven of in vorige levens – waarschijnlijk iets meegemaakt waardoor
hij tot de conclusie is gekomen dat moed niet goed voor hem is. Hij
was moedig, maar doordat hij moed toonde, gebeurde er iets wat hij
niet leuk vond en nu wil voorkomen. Dus besloot hij geen moed
meer toe te laten, omdat hij moed heeft gekoppeld aan een ervaring
die hij niet meer wil hebben. Nogmaals, de oplossing is dat hij
teruggaat naar deze situatie(s) uit het verleden en ze door de bron
laat opruimen.
Vraag: En hoe zit het met wijsheid?
Antwoord: Wijsheid ontstaat als je in een bepaalde situatie – of
pas achteraf – iets inziet of beter begrijpt, waardoor je bewustzijn
zich meer opent. Omgekeerd is het ook mogelijk dat je in een
bepaalde situatie anders naar iets gaat kijken, waardoor je
bewustzijn zich meer afsluit. Zo’n ervaring zou dan geen ‘wijsheid’
worden genoemd, want wijsheid betekent dat het bewustzijn wordt
geopend. Wijsheid ontstaat dus in de loop van de tijd doordat we van
onze ervaringen leren. Het maakt niet uit hoelang of hoe vaak een
ziel is geïncarneerd. Het gaat ook niet om je fysieke leeftijd of de
‘leeftijd’ van de ziel. Het gaat erom hoeveel de ziel van zijn
ervaringen heeft geleerd.

Geluk en gelukzaligheid
Vraag: Kun je iets zeggen over geluk?
Antwoord: In mijn ogen zijn er twee soorten geluk of vreugde. De
eerste soort is het positieve gevoel dat we hebben als bepaalde
omstandigheden ons gelukkig maken. Om deze vreugde te voelen
zijn we afhankelijk van wat er buiten ons gebeurt. De tweede soort

ervaren we als we ons verbinden met de goddelijke bron en met het
hart van de Aarde. Dan worden we een kanaal waardoor een
energie stroomt die we als mens ‘gelukzaligheid’ noemen. Dan zijn
we gewoon blij, en als iemand ons vraagt waarom, kunnen we dat
niet uitleggen.
Gelukkig zijn is een basisrecht dat ieder mens toekomt. Sommige
mensen zijn dit vergeten en houden een lijst bij van dingen die hen
gelukkig maken en een lijst van dingen die hen ongelukkig maken.
Ze zijn vergeten dat het niet om het soort geluk gaat dat afhankelijk
is van wat er zich buiten hen bevindt, maar dat het om onze
innerlijke houding gaat. Stel dat je een ongeluk hebt waarbij je auto
beschadigd raakt en weggesleept moet worden en dat je hele
planning voor die dag erdoor in de war wordt gegooid. Voor
sommige mensen is hun hele dag al verpest door dit voorval, terwijl
andere mensen gewoon vrolijk doorgaan. We zijn allemaal zelf
verantwoordelijk voor hoe we ons voelen. Soms kunnen we externe
omstandigheden veranderen, soms niet. Soms kan die verandering
snel plaatsvinden, soms niet. Maar wat onze externe
omstandigheden ook zijn, we zijn zelf verantwoordelijk voor ons
geluksgevoel, onze boosheid of wat dan ook.
Een gelukkig mens bouwt met zijn trilling automatisch een
geluksveld om zich heen. Als er iemand bij komt die ook gelukkig is,
wordt dit geluksveld nog groter en sterker. Stel nu dat er een derde
persoon bij komt die ongelukkig is en alles vreselijk vindt, maar er
wel onbewust voor openstaat om gelukkig te zijn, dan kan hij zich
aansluiten op de trilling van het geluksveld. In zijn eentje zou het
voor deze persoon veel moeilijker zijn om zijn trilling te verhogen en
gelukkig te worden, maar dankzij de andere twee die een geluksveld
uitstralen, is het veel gemakkelijker voor hem.
Vraag: Wat raad je iemand aan die vaak ongelukkig is?
Antwoord: Ik zou hem aanraden om voor zichzelf een ankerpunt’
voor geluk te creëren. Dat gaat zo: kies iets wat je gelukkig maakt, of
dat nu de zon is, iets in de natuur, een hart of iets anders. Ga naar
de bron en geef aan dat het volgende in je onderbewustzijn moet
worden ingegeven: als ik aan de zon denk – of aan een ander

symbool dat ik heb gekozen – wordt er een geluksgevoel in mijn
bewustzijn opgewekt.

De Aarde als ‘dierentuin’ met buitenaardse
wezens
Vraag: Als je je hier op Aarde soms een vreemde voelt, is het dan
mogelijk dat je helemaal geen menselijke ziel bent?
Antwoord: Ja, dat kan. Niet alleen op Aarde maar in het hele
universum is er leven. Wij zijn niet de enige intelligente wezens in
het universum. Er zijn duizenden andere beschavingen buiten de
Aarde en vele daarvan zijn veel geavanceerder dan wij, zowel
technologisch als qua bewustzijn. Er zijn ook lichtvolle en onlichtvolle
wezens. De lichtvolle zijn zich zeer bewust van wat er op dit moment
op Aarde gebeurt en willen ons ondersteunen in ons proces van
ontwaken en ons helpen om uit de duisternis te komen. Dus als zo
iemand het gevoel heeft dat hij niet van de Aarde afkomstig is, kan
dit betekenen dat deze ziel al eens eerder – het maakt niet uit
hoeveel incarnaties – buiten de Aarde heeft geleefd en zich heeft
voorgenomen om vanuit die plek naar de Aarde te komen, om welke
reden dan ook.
Dit is een zeer complex onderwerp. Onder de ontelbare
buitenaardse
beschavingen
zijn
er
grofstoffelijke-fysieke
beschavingen en fijnstoffelijke-niet-fysieke beschavingen. Er zijn
lichtvolle en onlichtvolle beschavingen. Er zijn beschavingen die op
spiritueel gebied hoog ontwikkeld en vreedzaam zijn en er zijn
beschavingen die minder beschaafd zijn en voortdurend oorlogen
voeren. Er zijn beschavingen die ergens ver weg wonen, op hun
eigen planeet, en er zijn beschavingen die met hun ruimteschepen
om de Aarde vliegen, en ook deze ruimteschepen kunnen fysiek of
niet-fysiek zijn. In het heelal is er heel veel dat je met je normale
menselijke gezichtsvermogen niet kunt waarnemen en dat veel
mensen zich niet eens kunnen voorstellen.
Eigenlijk leven we hier in een soort multiculturele ‘dierentuin’. Op
dit moment lopen er op Aarde veel wezens rond die er aan de
buitenkant uitzien als mensen, maar als we bij wijze van spreken

achter de schermen zouden kijken, zou blijken dat ze van de meest
uiteenlopende plekken afkomstig zijn. Ten eerste zijn hier wezens
geïncarneerd die we ‘menselijke zielen’, ‘aardse wezens’ of
‘oerbewoners van de Aarde’ kunnen noemen – dat wil zeggen,
zielen die al heel lang als mens op het aardoppervlak leven. In de
tweede plaats zijn er ook de ‘binnenaardse wezens’ die in de
Binnenaarde leven. En ten derde zijn er veel verschillende
‘buitenaardse wezens’ die op dit moment op Aarde verblijven.
Hiertoe behoren de immigranten en toeristen, dat wil zeggen,
wezens die hier vrijwillig zijn geïncarneerd. Zij hebben uiteenlopende
oorsprongen en bedoelingen en onder hen bevinden zich zowel
lichte
als
onlichte
wezens.
Maar
ook
wezens
die
‘oorlogsvluchtelingen’ zijn, rekenen we tot deze groep.
Lang geleden waren er intergalactische oorlogen die zo heftig
waren dat hele planeten werden vernietigd. De bewoners die in
ruimteschepen konden ontsnappen, hadden opeens geen thuis
meer. Dus vlogen ze rond en landden uiteindelijk in dit zonnestelsel
op onze planeet. Zo zijn er als gevolg van de intergalactische
oorlogen hele stromen vluchtelingen uit andere delen van het
universum op Aarde terechtgekomen, die er nog steeds zijn en
steeds opnieuw als mens incarneren. Dus nogmaals, we wonen hier
echt in een soort dierentuin die vol zit met buitenaardse wezens.
Overigens zijn niet alle buitenaardse wezens kwaadaardige
monsters zoals je ze in Hollywoodfilms ziet. Ze zijn ook niet allemaal
groen en hebben niet allemaal één oog. Er zijn heel veel zeer
lichtvolle buitenaardse wezens die echt van de mensheid houden.
Ze kijken van buitenaf naar de mensheid op Aarde en herinneren
zich dat ze ooit hetzelfde proces hebben doorgemaakt dat wij nu
doormaken. Ze begrijpen precies wat wij op dit moment meemaken
en daarom hebben ze oneindig veel geduld met ons en willen ze ons
liefdevol steunen. Je hoeft niet bang voor ze te zijn, want ze mogen
ons echt en hebben alleen maar positieve bedoelingen. Ze staan
altijd voor ons klaar en willen altijd helpen. Zonder de steun van
deze lichtvolle buitenaardse wezens zou de mensheid niet uit de
duisternis kunnen geraken.
Een beetje stof tot nadenken: alle technologische apparaten die
we in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld – tv’s, computers,

mobiele telefoons, usb-sticks, wlan-routers enzovoort – zijn slechts
een fractie van wat er op technologisch gebied daadwerkelijk
voorhanden is. Hiermee bedoel ik niet alleen de technologieën van
buitenaardse beschavingen, maar ook die van jullie eigen
beschaving. Er zijn mensen die tot de mensheid behoren en over
technologie beschikken waarvan de bevolking officieel totaal geen
weet heeft. Natuurlijk heeft dit ook te maken met buitenaardse
wezens.
Naast de als mens geïncarneerde buitenaardse wezens zijn er
ook buitenaardse wezens die niet zijn geïncarneerd maar wel fysiek
op Aarde aanwezig zijn, dat wil zeggen, in hun buitenaardse
lichaam. Ze zijn hier niet als bezoeker, bijvoorbeeld één keer per
jaar, maar verblijven hier permanent en werken samen met mensen.
Er zijn dus mensen die dagelijks of wekelijks met deze buitenaardse
wezens omgaan. Voor hen is de directe uitwisseling met
buitenaardsen nu al een deel van hun werkelijkheid, en er komt een
tijd dat dit voor jullie ook het geval zal zijn. Dit vertel ik jullie nu
alvast, zodat jullie niet geschokt zullen zijn als het zover is.
Dergelijke onderwerpen kunnen niet los worden gezien van
spiritualiteit en spirituele ontwikkeling, want bewustzijnsverruiming
betekent ook dat je je bewuster wordt van de dingen die op fysiek
niveau gebeuren. Dat is net zo belangrijk voor onze ontwikkeling.
Zoals ik al vaak heb gezegd: ‘We zijn geen mensen die goddelijke
wezens worden, maar goddelijke wezens die hier een ervaring als
mens hebben.’ Zo beschouwd zijn we geen van allen ‘menselijke
zielen’, alleen maar goddelijke zielen die allemaal uit dezelfde
goddelijke oorspronkelijke bron afkomstig zijn. We zijn goddelijke
wezens die mens zijn geworden en zijn vergeten wat ze in
werkelijkheid zijn. Als we nu weer goddelijke wezens worden, is dat
in principe geen ontwikkeling van A naar B, maar een herontdekking,
een hernieuwde erkenning, een hernieuwde herinnering. We hoeven
geen goddelijke wezens te worden, want dat zijn we altijd al geweest
en dat zullen we altijd zijn.
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Kinderen willen plezier hebben op
school
Vraag: Wat hebben onze kinderen in het huidige schoolsysteem
nodig, zodat ze met plezier naar school blijven gaan?
Antwoord: Dit is een zeer belangrijke vraag. Ik heb zelf negen jaar
lang verplicht op school gezeten. In die negen jaar, of meer, leren
alle kinderen bepaalde denkpatronen en gedragspatronen aan. Ze
leren wat toelaatbaar is en wat niet en gaan met deze denkwijze, dit
denkpatroon de wereld in. Het probleem daarbij is dat kinderen en
jongeren vandaag de dag heel veel informatie krijgen, maar dat hun
niet wordt uitgelegd hoe ze het meest constructief met deze
informatie kunnen omgaan. Een groot aantal van hen leert
onvoldoende hoe ze voor zichzelf kunnen denken en met een
kritische blik naar de informatie kunnen kijken die bij hen
binnenkomt. Ze nemen de lesstof gewoon in zich op en accepteren
die als de waarheid, zonder zich af te vragen of wat ze horen wel
logisch is, of het wel of niet samenhangend is. Maar als een systeem
mensen ervan weerhoudt om voor zichzelf te denken, is dat geen
onderwijs maar programmering.
Een van de taken van scholen is het in stand houden en
bevorderen van het zelfstandig denken en de individuele
ontwikkelingsvrijheid van de kinderen. De kinderen van de nieuwe
generatie hebben een school nodig waar ze individueel en in hun
eigen tempo kunnen leren, waar ze niet onder tijdsdruk staan en niet
de druk van cijfers en examens ervaren.
Ze zouden hun innerlijke ‘leermotor’ moeten kunnen volgen. Hier
zijn scholen voor nodig die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen
aan de behoeften van de kinderen die aan hen worden
toevertrouwd.

Daarnaast moet de school kinderen actief ondersteunen bij het
volgen van hun persoonlijke zielspad, het pad van hun hart dat ze
binnen in zich voelen. Als de school erin slaagt kinderen te leren hoe
ze hun persoonlijke levensplan kunnen herkennen en vervullen,
komt alles goed.
Scholen moeten kinderen ook helpen om blokkerende patronen en
inprentingen te doorbreken en op te ruimen.
Een kind gaat immers pas vanaf zijn vierde naar school, maar
krijgt al eerder allerlei waarden, opvoedingspatronen en
gedragsnormen aangeleerd. Aan de school de taak om na te gaan
welke patronen niet bij het kind passen of niet meer relevant zijn. De
school moet kinderen actief helpen om deze verouderde overbodige
patronen te doorbreken.
Een van de redenen waarom veel kinderen hun plezier op school
kwijtraken, is dat ze verteld wordt wanneer ze wat moeten doen.
Daardoor kunnen ze hun eigen interesses en tempo niet volgen. Hoe
kan een uniform, gesynchroniseerd leersysteem nu werken voor een
groep individuen? Er zijn inmiddels particuliere scholen waar
kinderen mogen leren wat ze echt willen leren, op het moment dat ze
daar echt zin in hebben. Ik vind dat een zeer positieve ontwikkeling,
omdat we alles wat we doen met enthousiasme moeten doen.
Enthousiasme opent deuren. Het probleem is dat dit soort
particuliere scholen meestal erg duur zijn en dat veel gezinnen daar
het geld niet voor hebben. Dat is dus niet de volledige oplossing,
want goed onderwijs is een basisrecht voor ieder mens, en ieder
kind moet toegang hebben tot het beste onderwijs. Particuliere
scholen moeten daarom wat de kosten betreft gelijk worden gesteld
aan openbare basisscholen.
Het is ook belangrijk dat een school geen instelling met een starre
structuur is. Er is niet één perfect leersysteem dat voor alle kinderen
geschikt is. Ieder mens is immers een uniek individu. Voor vele
kinderen is het huidige basisonderwijs wel geschikt omdat het
overeenkomt met hun innerlijke structuur. Dus de kinderen die zich
daarbij op hun gemak voelen, moeten in dit systeem kunnen blijven
zitten. Maar er zijn ook kinderen die een andere innerlijke structuur
hebben en daarom iets heel anders nodig hebben. We moeten dus
niet denken dat we een volledig nieuw systeem kunnen creëren dat

voor alle kinderen geschikt is. Je moet altijd per kind bekijken wat
het nodig heeft.
Vraag: Hoe weet je welke school een kind nodig heeft, dus welke
school voor een kind de juiste is?
Antwoord: De beste school voor een individueel kind is altijd een
school waar het kind vrijwillig en graag naartoe gaat en waar het niet
naartoe gestuurd hoeft te worden. Als kinderen en jongeren niet
graag naar school gaan, als ze geen huiswerk willen maken, als ze
spijbelen of ziek worden van school, ligt het probleem wellicht niet bij
het kind, maar bij het systeem dat geen passend aanbod heeft voor
deze ‘probleemkinderen’.
Dit systeem is niet meer up-to-date voor hen omdat het niet meer
bij hen past. Het probeert kinderen die een nieuwe energie hebben
te dwingen om in een structuur te functioneren die door de oude
energie wordt gedragen. Aan de kinderen kunnen we zien in
hoeverre ons schoolsysteem bij de tijd is. Hoe soepeler het loopt,
hoe liever kinderen naar school gaan, hoe beter het schoolsysteem
bij de huidige tijd past. Als kinderen zich tegen het naar school gaan
verzetten, moet je dat zien als een alarmsignaal: ‘Kijk nou eens
goed! Op deze manier werkt het voor ons niet meer.’
Vraag: Waar moeten we nog meer op letten als we het hebben over
een school van de toekomst?
Antwoord: Een belangrijk aspect is dat school niet altijd betekent
dat volwassenen iets aan kinderen leren. Het moet ook mogelijk en
wenselijk zijn dat volwassenen iets van de kinderen leren. Als je als
ouder een school kiest waar kinderen vrij mogen leren, heb je daar
een zeker basisvertrouwen in je kind voor nodig. Ouders moeten
erop kunnen vertrouwen dat een kind daar werkelijk iets zal leren,
zelfs zonder vaste leerprogramma’s en zonder de druk van
examens. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind, zolang
het verbonden is met zijn innerlijk, op het juiste moment het juiste zal
leren. Daarnaast nemen ouders met deze beslissing ook een
bepaalde verantwoordelijkheid op zich, zowel voor de kinderen als
voor zichzelf. De reden om voor zo’n school te kiezen mag niet zijn
dat de ouders dan thuis rust hebben.

Bovendien moeten de ouders en andere gezinsleden een zekere
innerlijke flexibiliteit hebben, zodat ze zich kunnen openstellen voor
de nieuwe ideeën die hun kinderen van school mee naar huis
nemen. Ze zouden een openheid en bereidheid moeten hebben om
zich met hun kinderen mee te ontwikkelen. Als ouders thuis op
dezelfde wijze blijven denken en handelen zoals ze dat nu doen, zijn
nieuwe scholen niet voldoende. Alles vloeit immers in elkaar over.
Het huidige schoolsysteem was in het verleden absoluut op zijn
plek, anders was het nooit tot stand gekomen. Maar inmiddels is het
voor veel mensen – zowel voor kinderen als voor ouders en
leerkrachten – niet meer van deze tijd omdat we ons als bevolking
de afgelopen decennia enorm hebben ontwikkeld. Vandaag de dag
hebben we nieuwe perspectieven, nieuwe behoeften en nieuwe
mogelijkheden, en om die reden is het wenselijk dat het
onderwijssysteem zich ook ontwikkelt, zodat het bij de tijd blijft.
Gelukkig kan zo’n systeem op elk moment worden gemoderniseerd
door nieuwe informatie en ontwikkelingen in het systeem te
integreren.
Vraag: Hoe heb je zelf de school ervaren?
Antwoord: Aan de ene kant zijn er dingen die we met ons verstand
leren en waarvan we dan in ons hoofd weten dat we ze geleerd
hebben. Aan de andere kant zijn er momenten dat we in ons hart het
gevoel hebben dat we zojuist iets hebben geleerd. De momenten
waarop ik het gevoel had dat ik iets waardevols had geleerd, hebben
niet op school plaatsgevonden. Een van mijn leraren zei altijd: ‘Ik wil
dat school jullie op de toekomst voorbereidt.’ Als idee vond ik dat
perfect, maar in werkelijkheid hebben we veel dingen geleerd die
ons helemaal niet op het leven voorbereiden. Na negen jaar op
school te hebben gezeten vroeg ik me bijvoorbeeld af: ‘Waarom
hebben we naast lezen, schrijven, rekenen of aardrijkskunde niet
geleerd hoe we op de juiste manier met mensen moeten omgaan?
Of hoe je vreedzaam kunt samenleven? Of hoe je conflicten zonder
geweld kunt oplossen?’ Dit zijn allemaal fundamentele dingen die
echt belangrijk zijn.
Het is niet belangrijk voor ons leven welke cijfers op ons
schoolrapport staan. Het is wel belangrijk hoe we als maatschappij

vreedzaam leren samenleven. Als werkgever neem ik liever mensen
in dienst die hun menselijkheid laten zien dan mensen met hoge
cijfers op hun rapport. In het nieuwe tijdperk zullen menselijkheid en
een karakter dat innerlijke vrede bevordert veel belangrijker zijn. Als
we kijken naar waar onze eenzijdige prestatiedrang ons als
mensheid heeft gebracht, zien we wat voor soort school we in de
toekomst nodig zullen hebben. We hebben scholen nodig waar
kinderen niet alleen kennis van buiten opdoen, maar waar ze ook
leren hoe ze hun eigen innerlijke leerprocessen met succes kunnen
doorlopen. Hoe ze vreedzaam met andere mensen moeten omgaan.
Hoe de wereld echt in elkaar zit.
De peuterspeelzaal of een andere vorm van voorschoolse opvang
is de eerste situatie in het leven van een kind waarin het een groep
mensen ontmoet die het niet kent. Daarvóór blijft de omgang van
een kind met andere mensen beperkt tot familieleden of buren of
andere kennissen. Maar op de peuterspeelzaal, en later op school,
komen kinderen de meest uiteenlopende mensen tegen die de
meest uiteenlopende achtergronden hebben. Daarom is het
belangrijk dat ze zonder druk of stress worden aangemoedigd hun
eigen persoonlijkheid in vrijheid te ontwikkelen, en ook om anderen
bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid te ondersteunen. Daarbij
mag niemand boven een ander staan, want iedereen kan van
iedereen leren.
Zo’n school van de toekomst, die voldoet aan de behoeften van de
kinderen van de nieuwe tijd, noem ik een ‘school voor hartgedragen
leren’.
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Een school voor hartgedragen
leren
Wat is hartgedragen leren?
Onze huidige basisscholen zijn volledig op het verstand gebaseerd.
Er zijn vaste richtlijnen over wanneer je wat moet doen en hoe en
wanneer het klaar moet zijn. Hartgedragen leren, daarentegen,
betekent dat we vanuit ons hart leren. Er zit geen tijdsdruk op het
bereiken van een bepaald leerdoel en van de kinderen wordt ook
niet geëist dat ze op een bepaald moment allemaal hetzelfde leren.
De school moet kinderen op hun individuele zielsreis begeleiden
en ondersteunen, of ze helpen bij het weer gaan voelen van hun
zielsreis. Veel kinderen voelen namelijk hun eigen weg niet meer, en
in het huidige schoolsysteem worden ze daar nog verder van weg
geleid. In mijn ogen proberen scholen alle kinderen dezelfde kant op
te laten kijken, zodat ze allemaal hetzelfde denken en daardoor
perfect in ons huidige sociale systeem passen.
Maar het kan toch niet zo zijn dat kinderen zich moeten
aanpassen aan het sociale systeem of het schoolsysteem! Het moet
juist andersom zijn, dat scholen kinderen tegemoetkomen en zien
welk potentieel er in ieder kind aanwezig is en dat ze kinderen
ondersteunen bij het vinden en volgen van hun eigen weg. Daarom
zijn er in een hartgedragen school zoals ik me die voorstel geen
‘leraren’ in de conventionele betekenis van het woord, maar
gekwalificeerde en liefdevolle ‘begeleiders’.
Ze moeten aanvoelen in welk proces een kind zit, zodat ze het
lesaanbod aan het individuele kind kunnen aanpassen en het kind
kan toewerken naar zijn eigen doel. In een school draait het immers
om de kinderen, dus moet elke school op hen zijn afgestemd.

Laten we er even van uitgaan dat er een negenjarig kind is dat
vanuit zijn ziel bijvoorbeeld monteur wil worden en dat daarvoor de
juiste talenten heeft en aan de juiste basisvoorwaarden voldoet. Dan
is het de taak van de school om deze basisvoorwaarden te zien en
dit kind vervolgens op zijn pad te begeleiden tot het zelfstandig zijn
levenstaak kan vervullen. Begeleiders moeten opmerken waar een
kind op dit moment staat en waar het naartoe wil. Dan kunnen ze het
kind benaderen en laten zien welke volgende stappen er nodig zijn
om daar te komen. Als het kind ermee instemt, kunnen de
begeleiders het juiste lesmateriaal aanbieden.
De scholen moeten dus ten eerste naar ieder afzonderlijk kind
kijken, zonder vaststaande lesprogramma’s die vereisen dat alle
kinderen op hetzelfde moment precies hetzelfde leren, en ten
tweede de kinderen niet de hele dag in een en hetzelfde klaslokaal
opsluiten. Waarom zou een kind niet alle lokalen in een
schoolgebouw kunnen gebruiken? En waarom zouden de klassen
niet op een harmonieuze manier uit kinderen van verschillende
leeftijden kunnen bestaan? Er zou bijvoorbeeld een wiskundelokaal
kunnen zijn waar een gekwalificeerde begeleider aanwezig is. Deze
kan dan ieder kind dat binnenloopt omdat het iets wil leren over
wiskunde precies vertellen wat het concreet moeten doen. Als het
kind enthousiast is over een bepaald onderwerp, zal het er uit
zichzelf iets over willen leren. Dan hoef je het kind niet te dwingen
om te leren.
Een van de problemen is dat kinderen in de huidige scholen zo
afgestompt raken dat ze deze innerlijke drijfveer niet meer voelen.
Dat betekent dat ze niets leren omdat ze geen impuls van binnenuit
voelen om hun kennis te vergroten. Maar is een kind nog steeds
verbonden met zichzelf en voelt het zijn innerlijke leermotor, dan zal
het vroeg of laat naar een van de begeleiders gaan om vragen te
stellen of bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Als een kind door
toedoen van het onderwijs of de maatschappij zijn innerlijke
leermotor niet meer voelt, is het de taak van de school om ervoor te
zorgen dat het weer toegang krijgt tot zijn innerlijke drijfveer om te
leren. Vanzelfsprekend alleen als het kind op dit aanbod ingaat.

Individualisering in plaats van veralgemenisering
Een andere taak van een hartgedragen school is het afschaffen of
updaten van verouderde onderwijsmodellen die de ontwikkeling van
kinderen blokkeren. Kinderen zouden niet zomaar de aangeboden
lesstof in zich op moeten nemen en bij wijze van spreken worden
opgeleid tot geprogrammeerde robots. Ze moeten leren zelfstandig
na te denken en beslissingen te nemen en te handelen op basis van
hun eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier worden ze echt
voorbereid op het leven na school. Voorwaarde is dat de school
inspeelt op wat de kinderen nodig hebben. Dit betekent enerzijds dat
de begeleiders van kinderen die voelen wat hun levenstaak is ze
helpen bij het in stand houden van dit gevoel en anderzijds dat ze de
kinderen die dit gevoel niet meer hebben helpen het terug te vinden
– natuurlijk alleen als het kind dat wil.
Mensen die voor zichzelf denken, die hun eigen wereldbeeld
creëren en hun zielsplan uitvoeren, vormen een belangrijk
fundament en de sleutel tot de ontwikkeling van een samenleving.
Als we sociale veranderingen willen, hebben we mensen nodig die
buiten de geijkte kaders denken. Daarom is het belangrijk kinderen
te ondersteunen bij het zelfstandig leren denken. Binnen een
schoolsysteem dat alleen maar robots produceert en het zelfstandig
denken onderdrukt, is verdere ontwikkeling niet mogelijk.
Door opnieuw voor onszelf te gaan denken kunnen we de huidige
problemen van de mensheid oplossen. De wereld heeft zich
ontwikkeld tot wat hij nu is doordat degenen die aan de touwtjes
trekken vooral gericht zijn op geld, winst en macht.
Als we de huidige toestand willen veranderen, moeten we eerst
onze manier van denken, voelen en handelen veranderen, want op
dezelfde wijze doorgaan leidt tot dezelfde problemen. Als we met
onze huidige denkwijze geen zinvolle oplossingen kunnen vinden,
moeten we die dus veranderen. Daarom hebben we mensen nodig
die vanuit liefde, wijsheid, begrip en vertrouwen handelen.
We leren de hele tijd. Als mens zijn we voortdurend aan het leren,
of dat nu via de leraar op school gebeurt of door dingen die er in ons
dagelijks leven plaatsvinden. Aangezien we dus de hele tijd al aan
het leren zijn, is het vreemd dat er door middel van een

schoolsysteem ook nog eens een kunstmatige leeromgeving moet
worden gecreëerd. Leren zou niet kunstmatig moeten zijn, want
kinderen voelen het als je ze iets kunstmatigs probeert bij te
brengen.
Het belangrijkst is dat we scholen creëren waar kinderen met
plezier en enthousiasme naartoe gaan. Als ze in groep één zitten,
gaan de meeste kinderen nog wel graag naar school, maar een paar
groepen later kijken ze juist uit naar de vakantie. Kinderen zouden
niet moeten zeggen ‘Ik moet naar school’, maar ‘Ik mag naar school’.
Niemand wordt zonder enthousiasme, passie en levenslust geboren,
of zonder nieuwsgierigheid en speelsheid.
Een school is alleen maar waardevol en effectief als kinderen hun
natuurlijke enthousiasme voor het leren behouden en zich op hun
gemak voelen.
Dat begint al bij de schoolkeuze. De keuze mag niet bepaald
worden door het feit dat het de ouders om de een of andere reden
goed uitkomt. Luister naar de kinderen, zij moeten zich goed voelen
bij een bepaalde keuze. Zij zijn immers degenen die er de rest van
hun schoolleven naartoe moeten, de ouders niet.
Algemeen beschouwd hebben we een samenleving nodig waarin
mensen elkaar ondersteunen tijdens de reis van hun individuele ziel.
Als iemand iets wil doen omdat hij voelt dat het de taak van zijn ziel
is, moeten anderen hem steunen. Als we een beroep uitoefenen dat
volgens ons zielsplan niet bij ons past, ontstaan er problemen op het
werk en genieten we er niet van. Alleen aan een beroep dat bij ons
past beleven we plezier.
Onderwijs is een van de fundamenten van onze samenleving. Als
we de samenleving echt willen veranderen, hebben we niet alleen
een nieuw onderwijssysteem nodig, maar ook nieuwe kennis die in
de samenleving wordt geïntegreerd en door haar in de praktijk wordt
gebracht. Daarom is een hartgedragen school, waarin kinderen vrij
leren, ook een uitdaging voor ouders, want door hun kinderen naar
zo’n school te sturen zullen die nieuwe opvattingen, nieuwe ideeën,
nieuwe meningen en een nieuw wereldbeeld leren en mee naar huis
nemen. Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat ze worden
uitgenodigd om hier zelf ook van te leren. Het ouderschap is een
verantwoordelijkheid, en school is niet de plek waar je je kinderen

achterlaat om zelf rust te hebben. Dus als het kind met andere
denkwijzen en een nieuw wereldbeeld thuiskomt, moeten ouders niet
meteen zeggen: ‘Dat klopt niet, zo kun je dat niet doen.’ Dan heeft
zo’n school geen praktisch nut en zal het kind vanbinnen gespleten
raken. Ouders moeten bereid zijn hun wereldbeeld te verruimen en
zich te ontwikkelen. Veel volwassenen staan tegenwoordig innerlijk
best wel open voor bewustzijnsverruimende onderwerpen, maar de
meeste weten niet eens dat er zoiets bestaat, omdat ze er tijdens
hun eigen schooltijd niets over hebben gehoord. Nu krijgen ze als
ouders de kans om van hun kinderen te leren.
Vandaag de dag is er in scholen sprake van een brede
veralgemenisering, een uniformiteit van het onderwijs. Maar in plaats
van veralgemenisering hebben we een individualisering van het
onderwijs nodig. We hebben scholen nodig waarin kinderen kunnen
dwarsdenken. Anders gaat alles gewoon door zoals het nu gaat.
Maar we beseffen wel dat het zo niet kan doorgaan. Als kinderen
spijbelen, niet naar school willen of zelfs ziek worden van school, ligt
het probleem niet bij de kinderen, maar bij de school in het bijzonder
en bij de heersende sociale structuren in het algemeen. Passen
kinderen niet in het schoolsysteem, dan is dat systeem en niet het
kind het probleem. Ik heb de indruk dat we als samenleving nog
steeds te veel vastzitten in een verouderde schoolstructuur en we
ons daar op een onzinnige manier aan vastklampen. Doet zich iets
voor wat duidelijk maakt hoe verouderd onze structuren zijn – zoals
het feit dat vele kinderen zonder enthousiasme naar school gaan –
dan veranderen we de structuren niet, maar plakken we de kinderen
die ons laten zien hoe verouderd het systeem is het etiket op dat ze
iets mankeren. Wat we in plaats daarvan binnen het
onderwijssysteem nodig hebben, zijn mensen die aan zichzelf
kunnen toegeven dat er een structurele verandering noodzakelijk is.

De basisschool had vroeger zijn plek maar is nu
verouderd
Het basisschoolsysteem zoals we dat hier kennen, had ooit zijn plek
en bestaansrecht, anders zou het niet eens bestaan. Niets in deze

wereld bestaat zonder reden en zonder rechtvaardiging. Als de
basisschool op een bepaald moment niet bij de tijd en noodzakelijk
was geweest, zou hij nooit tot stand zijn gekomen. Zo’n tweehonderd
jaar geleden was het idee van een basisschool (lagere school) goed,
omdat het kinderen uit alle bevolkingsgroepen in staat stelde om te
leren lezen en schrijven. Zo bereikte de bevolking een bepaald
scholingsniveau.
Het probleem is dat het schoolsysteem niet mee is geëvolueerd
met de mensen en dat dit type basisschool vandaag de dag niet
meer bij de tijd is. Destijds was veralgemenisering de juiste keuze,
maar tegenwoordig is individualisering noodzakelijk.
Het toenmalige schoolsysteem is tot op de dag van vandaag
nauwelijks veranderd, maar de mensen hebben de afgelopen
tweehonderd jaar van generatie op generatie een aanzienlijke
sprong in hun bewustzijnsontwikkeling gemaakt. In de huidige tijd
hebben we het punt bereikt waarop we onze toekomst (onze
kinderen) als ‘ziek’ verklaren, alleen maar omdat we dan alles bij het
oude kunnen laten. Onze kinderen zijn de toekomst van de
mensheid, en in onze kinderen zien we voor het eerst hoe een
toekomstige wereld eruit kan zien en kan functioneren. Dus als we
van onze kinderen ‘probleemkinderen’ maken en zeggen dat ze
‘gedragsproblemen’ hebben of ‘ziek’ zijn, zeggen we dat onze
toekomst ziek is. En dat alleen maar om een achterhaald verleden in
stand te kunnen houden. Dat heeft toch geen enkele zin?
Er worden momenteel al veel kinderen met de nieuwe energie
geboren, maar op basisscholen worden ze nog steeds binnen de
oude energie onderwezen. Ze komen in een schoolsysteem terecht
dat niet is voorbereid op de nieuwe generatie kinderen en dus niet
voor hen geschikt is. Dit is op zich nog geen probleem. Dat ontstaat
pas als het oude systeem niet met de kinderen mee verandert, als
de oude energie zich niet aan de nieuwe kinderen wil aanpassen.
Als je bang bent voor verandering en niet wilt veranderen, moet je op
de een of andere manier van de toekomst zien af te komen. Dus
zegt men gewoon dat deze kinderen een gedragsstoornis hebben
(denk aan ADHD) en stuurt ze naar de kinderpsychiater of pompt ze
vol met medicijnen om ze rustig te houden. Alles wat niet bij het
gemiddelde past, wordt ‘abnormaal’ genoemd. En dit alles gebeurt

alleen maar omdat het heersende systeem bang is om zich te
ontwikkelen. Daarmee brengen we onze toekomst nodeloos in
gevaar.

Flexibel zijn en het nieuwe durven aangaan
Maar het goede nieuws is dat structuren zich verder kunnen
ontwikkelen, dat ze kunnen worden veranderd en niet per se rigide
hoeven te zijn, vooral niet als er flexibele mensen binnen deze
structuren werkzaam zijn. Dus als we echt een modern
onderwijssysteem willen, moeten we zelf flexibel zijn en om te
beginnen bereid zijn om onszelf te veranderen en nieuwe wegen in
te slaan.
Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn we als maatschappij vandaag
de dag het vertrouwen in de innerlijke leermotor van onze kinderen
kwijtgeraakt. We geloven dat een school alleen maar goed
functioneert en dat kinderen alleen maar iets leren als hun precies
wordt verteld dat ze iets moeten leren en wat ze moeten leren. Maar
dat is een illusie. Als kinderen in groep één zitten, zijn de meesten
van hen heel enthousiast. Maar op een gegeven moment, op zijn
laatst ongeveer in groep vijf, is er niet veel meer van dat
enthousiasme over. Als een kind op school niet meer wil leren, komt
dat waarschijnlijk doordat het vuur van dit enthousiasme is gedoofd.
Het kind is niet met dit gebrek aan enthousiasme op de wereld
gekomen. De school heeft het zover laten komen. Als gevolg
daarvan zijn veel ouders het vertrouwen in de innerlijke leermotor
van hun kinderen kwijtgeraakt en denken ze dat kinderen alleen
maar iets zullen leren als ze ertoe gedwongen worden.
De meeste mensen die al tientallen jaren in dit systeem zitten – de
ouders en grootouders van nu – komen waarschijnlijk niet uit zichzelf
op het idee dat ze iets kunnen veranderen. Daarvoor hebben ze
impulsen van buitenaf nodig, en het zijn de nieuwe kinderen die voor
dat soort impulsen kunnen zorgen. Maar als we medicijnen
gebruiken om deze impulsgevers rustig te houden, komen we niet
verder.

In mijn schooltijd zeiden de docenten regelmatig vol trots dat
mensen al driehonderd jaar geleden iets hadden ontdekt of
uitgevonden. Ik dacht dan altijd: maar dat is driehonderd jaar
geleden! Zijn er dan geen recentere inzichten? Het is jammer dat
zowel de docenten die de informatie overbrengen als de leerlingen
die de informatie ontvangen niet voor zichzelf denken en niet kritisch
naar zichzelf of de overgebrachte informatie kijken.
Vandaag de dag hebben we mensen nodig die geen
doorsneedenkwijze hebben. Veel mensen die in het verleden iets
nieuws en baanbrekends hebben uitgevonden, werden in eerste
instantie voor gek verklaard. Maar om vooruit te komen heeft elke
samenleving mensen nodig die buiten de geijkte kaders denken, die
als eerste een nieuwe richting op kunnen denken. Anders is een
verdere ontwikkeling niet mogelijk.
Als een schoolsysteem dit niet mogelijk maakt, hebben we een
dubbel probleem. Enerzijds blijven kinderen die het heden of nog
steeds het verleden belichamen vastzitten in de vergetelheid doordat
de school ze niet openstelt voor het nieuwe. Anderzijds bestempelen
we de kinderen die de toekomst al belichamen, en die ons de
toekomst zullen brengen, als ziek en maken we geen gebruik van
hun positieve impulsen.
Er zijn verschillende manieren waarop we het vertrouwen in de
innerlijke leermotor van onze kinderen weer kunnen vergroten,
bijvoorbeeld door naar bestaande voorbeelden te kijken. Er zijn in
deze tijd kinderen die op twaalfjarige leeftijd aan universiteiten
lesgeven of die op veertienjarige leeftijd al zijn opgeleid tot chirurg.
Als zielen zijn we allemaal veel ouder dan we denken, en tenzij de
innerlijke leermotor van kinderen door hun opvoeding wordt
uitgeschakeld, leren ze extreem snel en worden ze heel snel
volwassen. Waarom tonen we niet gewoon eens een keer wat lef en
proberen iets nieuws? De wereld is niet veranderd door mensen die
op school alleen maar goede cijfers behaalden. De wereld verandert
door mensen die echt zichzelf zijn, geen maskers meer dragen, die
vertrouwen hebben ontwikkeld en vanuit hun hart leven. Alleen door
bewustwording van de hele samenleving kan die verandering zich
voltrekken, anders gaat het niet lukken.

Drie voorwaarden
Om het schoolsysteem echt te kunnen veranderen zijn er in mijn
ogen drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
De eerste voorwaarde is bewustwording, een nieuwe richting, een
nieuw idee. We hebben een antwoord nodig op de vraag: waar gaan
we naartoe? Het antwoord ligt in het opzetten van hartgedragen
scholen waar de kinderen van de nieuwe generatie met plezier en
enthousiasme naartoe zullen gaan.
Dit kunnen we doen door het bestaande systeem flexibeler te
maken en aan te passen aan de energie van de nieuwe tijd, of door
een geheel nieuw systeem op te zetten. In beide gevallen is het
belangrijk dat iedereen die direct met school verbonden is –
kinderen, ouders, leerkrachten, bestuur – aan de andere
betrokkenen vertelt wat hij precies veranderd zouden willen zien.
De tweede voorwaarde is dat er genoeg mensen moeten zijn die
‘ja’ zeggen tegen dit idee en daadwerkelijk bereid zijn om samen de
nieuwe impuls neer te zetten en te manifesteren. Want school is een
structuur, en structuren krijgen karakter door de mensen die erin
leven. Dus als we de huidige schoolstructuur willen veranderen,
moeten we eerst onszelf veranderen. Een samenleving verandert
alleen maar door mensen die zichzelf veranderen. En hoe
ingrijpender de verandering die je nastreeft, hoe meer mensen
ervoor nodig zijn.
En tot slot is de derde voorwaarde dat je een beetje lef nodig hebt
en wellicht ook een beetje gek moet zijn om eraan te beginnen, in de
positieve betekenis van het woord. Het is natuurlijk niet zo dat het
idee van een nieuwe school gek is, maar tegenwoordig wordt alles
wat zich buiten de gebaande paden bevindt vaak als gek gezien.
Dus als iemand tegen je zegt: ‘Je bent gek,’ moet je dat gewoon als
een compliment opvatten, want het is een goed teken.

Niet tegen het huidige systeem
Ik ben niet tegen het huidige schoolsysteem. Als je tegen een
toestand, een ding of een persoon bent, zie je weliswaar iets wat je

niet meer wilt, maar dan vecht je er alleen maar tegen en doe je
niets constructiefs. Zo’n aanpak is niet oplossingsgericht. Wat we
beter kunnen doen als we ergens een probleem zien, is op zoek
gaan naar de oorzaken die tot dat probleem hebben geleid. En als
we de oorzaken eenmaal hebben vastgesteld, kunnen we het in de
toekomst gewoon anders doen. Dat is een oplossingsgerichte
aanpak. Nadat we hebben geconstateerd dat er ergens iets niet
goed loopt, moeten we ons afvragen: ‘Hoe kunnen we dit
veranderen?’ Het antwoord is altijd hetzelfde: door eerst ons eigen
bewustzijn te veranderen en vervolgens ons gedrag aan dit nieuwe
bewustzijn aan te passen.
Elke toestand is het resultaat van het bewustzijn van alle
betrokken personen. Ze hebben deze toestand samen gecreëerd.
Dus als we een toestand willen veranderen, moeten we eerst zelf
een bewustzijnsontwikkeling doormaken en anders gaan denken.
Zodra we anders denken, zullen we ons ook anders gaan voelen.
Zodra we anders denken en ons anders voelen, zullen we ook
anders gaan handelen. Met onze acties geven we vorm aan de
wereld. Daarom moeten we niet buiten onszelf naar schuldigen
zoeken, maar op basis van onze eigen verantwoordelijkheid
constructief en oplossingsgericht handelen. Je kunt maanden of
jaren discussiëren over wie wat gedaan heeft en wie waarvoor
verantwoordelijk is, maar dat heeft eigenlijk geen zin zolang de
betrokkenen niet bereid zijn om hun eigen bewustzijn te veranderen.
Als je altijd met je vinger naar anderen wijst en naar schuldigen
zoekt, ben je niet oplossingsgericht bezig. En als we niet weten hoe
we oplossingsgericht moeten handelen, kunnen we dat leren.
Willen we het schoolsysteem echt veranderen, dan is het zinvol
om van tevoren na te gaan welke constructieve alternatieven er zijn.
Vervolgens kunnen we ons concentreren op het manifesteren van
deze alternatieven en hoeven we onze aandacht niet te richten op
de tekortkomingen van het bestaande systeem. Als we niet tegen
het oude zijn, kan het nieuwe komen. De verandering zal dan
helemaal vanzelf verlopen, want op een gegeven moment zal het
verouderde systeem niet meer nodig zijn. Als er iets nieuws wordt
gecreëerd, zal het een tijdje naast het oude bestaan. Dan hoef je het
oude niet te bestrijden, want het zal vanzelf verdwijnen zodra het

niet meer bij de tijd is. Voor een positieve verandering hoef je nooit
geweld te gebruiken.

De verandering staat vast, het tijdstip niet
Een maatschappelijke structuur kan zich samen met de mensen die
erin leven mee ontwikkelen. Vooral in deze huidige tijd maken veel
mensen een enorme ontwikkeling door. Hoewel de moderne
mensheid zich graag ‘beschaafd’ noemt, wil dat niet zeggen dat de
ontwikkeling in ons en om ons heen voltooid is. Dat zal nooit zo zijn.
We vergeten weleens dat elke structuur die we ooit als mensheid
hebben gecreëerd slechts een bepaalde levensduur heeft. Zodra
deze is overschreden, is er iets nieuws nodig.
Voor zo’n verandering zijn er mensen nodig die binnen de oude
structuur – of dat nu een schoolsysteem is of een andere structuur –
al de toekomst belichamen. En dat zijn in de eerste plaats kinderen.
Omdat ieder kind, net als iedere volwassene, een individu is, past
er bij ieder kind iets anders. Dat is de reden waarom er geen
schoolconcepten en lesprogramma’s mogen bestaan die voor alle
kinderen gelden. We kunnen erop vertrouwen dat onze kinderen zelf
innerlijk wel voelen wat goed voor hen is. Hiervoor moeten we ze de
gelegenheid geven om in verbinding te staan met hun spirituele
begeleiders in plaats van te proberen deze verbinding te verbreken.
Bij de geboorte is ieder kind automatisch verbonden met zijn
spirituele begeleiders, en het zou de taak van ouders, leerkrachten
en de maatschappij moeten zijn om deze verbinding in stand te
houden en aan te moedigen. Daarmee zouden veel latere
problemen voorkomen kunnen worden.
We hebben dus zowel leerkrachten als ouders nodig die op een
nieuwe en andere manier denken en die bereid zijn samen te
werken om structuren op te bouwen waarin de kinderen van de
nieuwe tijd zich prettig voelen. Een kind heeft er weinig aan om op
een ‘vrije’ school te zitten terwijl zijn ouders nog steeds vastzitten in
oude denkpatronen. Zo’n kind wordt tot een moeilijke spagaat
gedwongen. Daarom hebben we in deze tijd op alle gebieden in de

samenleving een allesomvattende transformatie en verandering
nodig.
Zo’n transformatieproces kost tijd. Eerst horen mensen dat er een
andere manier van denken en samenleven bestaat.
Dan denken ze er een tijdje over na, tot ze het op een gegeven
moment in hun wereldbeeld opnemen. Vervolgens duurt het weer
een tijdje voordat ze het daadwerkelijk in hun leven kunnen
integreren. Voor zo’n grootschalige verandering is de medewerking
van veel mensen nodig. Het is niet genoeg als slechts een paar
mensen anders gaan denken en leven. Dit proces kan nog wel
honderd jaar duren, maar in theorie zou het ook nu al kunnen
gebeuren. Het staat niet vast hoelang het zal duren voordat de
mensheid ontwaakt, maar het is wel iets wat de mensheid met haar
vrije wil zelf beslist.
Jullie persoonlijke bijdrage hieraan is heel eenvoudig: je kunt
simpelweg stap voor stap dingen veranderen die in je leven niet
meer relevant zijn en aan de slag gaan met je eigen persoonlijke
ontwikkeling. Als je een lijst maakt van alle dingen die je op een
bepaald moment in de toekomst nog te leren hebt, merk je wellicht
dat er van al deze dingen op dit moment slechts twee of drie relevant
zijn en om aandacht vragen. Dan is het voor jou genoeg om eerst
met deze twee of drie dingen aan de slag te gaan. Zet jezelf niet
onder druk. Je hebt alle tijd van de wereld. Als je kijkt naar de tijd die
al achter je ligt, maakt het echt niet uit of het nog een paar honderd
of zelfs duizend jaar langer duurt.
Hoe meer verouderde geloofspatronen je met je meedraagt, hoe
langer het zal duren om ervan af te komen. Maar dat is niet erg. Je
hebt nu in elk geval het inzicht, en dat is de eerste en belangrijkste
stap. Je hoeft niet al je patronen in een maand op te ruimen, en het
universum zegt ook niet dat het binnen een bepaalde tijd moet of dat
je je aan bepaalde regels moet houden. Het enige wat nu van belang
is, is dat we beginnen en dan stap voor stap verdergaan.
Iedereen zal op een gegeven moment ontwaken en iedereen zal
op een bepaald moment opstijgen. De vraag is wanneer en hoe,
maar het zal gebeuren. Dus wees niet gestrest en koppel nergens
een tijdslimiet aan. Jullie hebben tienduizenden jaren in een
volledige narcose geleefd, en wat je nu bereikt is gigantisch. Kijk ook

naar wat je al achter de rug hebt, niet alleen naar wat er nog moet
gebeuren.
En sta ook met humor in het leven! Is het niet spannend om te
zien waar wij als zielen terecht kunnen komen? Stel je voor dat we in
een grote speeltuin zijn. Daar kijkt toch ook niet iedereen
doodserieus? Daarom: neem jezelf niet altijd zo serieus en zet jezelf
niet onder druk om je zo snel mogelijk te ontwikkelen of op te laten
stijgen. Je hebt alle tijd van de wereld om dingen te leren en jezelf te
ontwikkelen. Je doet er net zo lang over als nodig is. Punt uit.

Vragen over kinderen en school
Vraag: Wat gebeurt er als kinderen door middel van kunstmatige
bevruchting in een reageerbuis worden verwekt?
Antwoord: Als de natuur had gewild dat we onze toekomst in
buisjes zouden creëren, zou dat de standaard zijn geweest. Maar de
natuur heeft het natuurlijk anders gepland. Nog vreemder is het als
ouders bijvoorbeeld aan de arts vragen om de genen van hun
ongeboren kind te veranderen, zodat het een bepaalde oogkleur of
haarkleur heeft. Dit soort dingen zijn op de een of andere manier
onnatuurlijk. Als een kind op een onnatuurlijke manier zijn lichaam
binnengaat, is het voor diegene veel ingewikkelder om zijn weg in
het leven te vinden.
Vraag: Wat vind je van het feit dat kleine kinderen op sommige
peuterspeelzalen en scholen al aan digitale media worden
blootgesteld?
Antwoord: Ik denk dat het goed is als kinderen eerst een relatie
opbouwen met hun omgeving en leren om fysiek met mensen en
andere levende wezens te communiceren en om te gaan. Dat lukt
niet goed als je veel tijd achter een digitaal scherm doorbrengt. Het
is echter wel belangrijk te weten dat er op dit soort vragen geen
algemeen antwoord mogelijk is, omdat het altijd afhankelijk is van
het individuele kind. De digitale wereld heeft ook zijn voordelen. Zo
kunnen we op het internet bijvoorbeeld zelfstandig informatie vinden
en ook sneller met elkaar communiceren. Tegelijkertijd bestaat

echter het risico dat we hierin doorslaan en vergeten waar het echte
leven zich afspeelt. In het ideale geval zou er een balans moeten zijn
tussen het leven in de natuur en het leven in de virtuele ruimte.

17
Kerstboodschap 2018
Lieve lichten,
Het is december en Kerstmis staat voor de deur. Over een poosje
is dit jaar voorbij en kan er een nieuw jaar beginnen. Er is het
afgelopen jaar veel gebeurd: er waren nieuwe inzichten, mensen
hebben elkaar ontmoet en er zijn nieuwe ideeën in het veld en de
wereld gebracht. Ook dit jaar zijn er voor ons veel deuren
opengegaan en is er veel veranderd. We hebben dingen ingezien en
begrepen waarvan we ons niet direct bewust waren.
Een van de belangrijkste punten is dat mensen bereid zijn te
veranderen! Dat is de sleutel tot een betere wereld. En de sleutel
begint zich in het slot te draaien, steeds verder en verder, tot hij ‘klik!’
zegt en de deur opengaat voor een nieuw levensniveau.
Het nieuwe licht dat dit jaar op Aarde is gekomen en steeds meer
verankerd raakt, heeft niet alleen met ons te maken, maar ook met
jullie. Want hoewel er maar één persoon nodig is om een impuls
voor verandering te geven, zijn er veel mensen nodig om deze
impuls te manifesteren. Daarom zijn wij allemaal nodig.
Ieder van ons heeft dit jaar veel bereikt. Maar omdat het in het
leven altijd om balans gaat en we ook tijd nodig hebben om te
rusten, wens ik jullie samen met mijn team een heerlijke, rustige tijd
toe. Vrolijk kerstfeest en huppel met een glimlach op je gezicht het
nieuwe jaar, 2019, in![5]
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Nu is het moment
De oorzaak en beëindiging van oorlogen
Oorlog en geweld vinden alleen maar plaats in een maatschappij
waarin het verstand met te veel mannelijke energie overheerst. Als
zowel het verstand als de mannelijke energie te nadrukkelijk
aanwezig is, zullen er geweld en oorlog uitbreken. Als we in een
maatschappij zouden leven waarin de mensen vanuit hun hart leven
en in balans zijn, zouden we helemaal geen oorlogen beginnen.
Het komt steeds opnieuw voor dat een land een Vredesverdrag’
sluit met een ander land, maar zulke vredesverdragen en
onderhandelingen zouden helemaal niet nodig zijn als er wederzijds
vertrouwen was. Men stelt alleen maar een verdrag op om er zeker
van te zijn dat de tegenpartij zich aan de afspraken houdt. Als alle
mensen vanuit hun hart zouden leven, konden we elkaar
vertrouwen. Dan zou het volkomen logisch zijn dat er geen oorlog
meer zou zijn. Dan zouden we ook geen onderhandelingen en
verdragen meer nodig hebben.
Het volgende klinkt misschien een beetje vreemd, maar in de
huidige wereld kan ons economische systeem alleen maar overleven
doordat er oorlogen worden gevoerd. Als we wereldvrede hadden,
zou het systeem in deze vorm niet meer bestaan. Daarom heeft de
politiek er geen belang bij dat de wereld vreedzaam wordt. Ze
moedigt oorlog zelfs aan. Eigenlijk moet de politiek er voor de
bevolking zijn en ervoor zorgen dat aan hun behoeften wordt
voldaan. Maar we leven in een systeem waarin de politiek alleen
maar bezig is met winst, macht en geld. Dus als het volk nu inziet
dat dit niet de oplossing is, moeten we als volk veranderen.
Het gaat erom dat we onze stem van de politiek terugpakken.
Want alles wat we op fysiek niveau doen, heeft effect op het
fijnstoffelijke niveau. Hier in Zwitserland kennen we het principe van

Abstimmungen.[6] Het probleem bij referendums is dat we onze
stem daarbij als het ware fijnstoffelijk aan de politiek ‘afgeven’. Maar
eigenlijk hebben we zelf onze stem nodig. Natuurlijk moet iedereen
zelf weten of hij wel of niet aan een referendum meedoet. Maar als
je meedoet, haal dan op fijnstoffelijk niveau je stem weer terug. Want
je stem is van jou, niet van iemand anders.
Veel mensen geloven dat de politiek beslist of er al dan niet vrede
is. Maar dat is een illusie. Als een regering besluit om een wet uit te
vaardigen die bepaalt wat je wel en niet mag doen, werkt zo’n wet
pas als het volk zich eraan houdt. Stel dat het vanaf morgen wettelijk
verboden is om in je eigen tuin wortels te verbouwen. Iemand zegt
om welke reden dan ook: ‘Vanaf morgen mag je geen wortels meer
verbouwen. Je mag ze alleen maar in de supermarkt kopen.’ Als de
mensen dit een goed idee vinden en zich eraan houden, heeft de
wet effect. Maar als iedereen zegt: ‘Daar hebben we lak aan,
morgen planten we gewoon weer wortels, simpelweg omdat we
geen reden zien om het niet te doen,’ zal de wet geen effect hebben.
Een wet wordt pas echt van kracht als de mensen hun gedrag eraan
aanpassen.
En ook oorlogen werken alleen maar omdat leden van de
bevolking ervoor opgeleid zijn en het nuttig vinden om oorlog te
voeren. Maar als alle mensen vanaf morgen besluiten dat oorlog
zinloos is en dat ze geen andere mensen meer willen doden, zal
niemand meer gaan. Dan kan de overheid beslissen wat ze wil,
maar het zal niet werken. Tenzij de overheid zelf gaat. Maar
aangezien overheden dat niet doen omdat ze altijd de bevolking
erop afsturen, zal er dus geen oorlog meer zijn en zal het leger
verdwijnen. Het leger is er immers alleen maar omdat sommige
mensen dat zinvol vinden.
Uit dit soort voorbeelden blijkt dat de macht om de wereld te
veranderen in werkelijkheid in de handen van de bevolking ligt, niet
in die van de politiek. De politiek heeft alleen macht als we dat
toestaan. In deze tijd is het belangrijk dat we handelen op basis van
wat ons hart ons ingeeft, niet op basis van wat sommige door de
mens gemaakte wetten ons voorschrijven.
Dan verandert de wereld automatisch in positieve zin.

Zelfs de rijken onder ons die vanwege hun rijkdom in de wereld
aan de touwtjes trekken, kunnen dit alleen maar doen doordat
anderen eraan meewerken. Als de meerderheid van de mensen op
een gegeven moment vanuit het hart leeft en zegt: ‘We hebben nu
iets beters te doen,’ ontneem je deze machthebbers hun macht. En
vanaf dat moment zullen er geen oorlogen meer worden gevoerd.
De oplossing is dus simpelweg dat mensen vanuit hun hart leven en
de ethiek die ze in hun hart dragen in de praktijk brengen, dat
mensen de dingen doen waarvan ze in hun hart weten dat het juist
is, ongeacht of dit in de maatschappij als normaal wordt gezien of
niet. Want als je je hele leven alleen maar blijft doen wat de
maatschappij normaal vindt, zal er niets veranderen. De wereld
verandert niet door één persoon, maar door een groot aantal
personen. Daarvoor moeten veel mensen een verschil maken.

Begin maar gewoon
Sommige mensen hebben heel veel excuses voor het feit dat ze niet
zichzelf zijn en op dit moment geen veranderingen in hun leven
kunnen aanbrengen. Zoals: ‘Ik heb een gezin’ of ‘Ik heb een baan’ of
‘Ik heb geen tijd, omdat ik eerst nog iets anders moet doen.’
Wat betekent ‘geen tijd hebben’? Natuurlijk hebben we allemaal
maar 24 uur per dag tot onze beschikking. Maar je kunt een soort
prioriteitenlijstje voor je leven samenstellen, en wat voor jou het
belangrijkst is – en wat dus boven aan je lijstje staat – doe je als
eerste, dan doe je het volgende, dan het derde enzovoort. Je hebt
altijd tijd voor wat er telkens boven aan je lijstje staat. Maar als ‘leven
vanuit mijn hart’ pas het twintigste item op je prioriteitenlijstje is, heb
je er inderdaad geen tijd voor. Dat is echter volledig je eigen
verantwoordelijkheid. Je zou ook een experiment kunnen doen en
bijvoorbeeld een hele weekje hart en ziel op de eerste plaats zetten
en dan eens kijken wat er gebeurt. Als je na zeven of misschien zelfs
al na drie dagen beseft dat dit niet het juiste is voor jou, kun je het
experiment op elk gewenst moment beëindigen. Maar soms is het de
moeite waard om moedig te zijn en gewoon iets nieuws te proberen.

Het is zo gemakkelijk om wel honderden redenen op te noemen
waarom iets niet zou kunnen werken. Maar op dezelfde wijze kun je,
als je maar lang genoeg nadenkt, ook wel tien of honderd redenen
vinden om de dingen waaraan je in je leven inmiddels gewend bent
niet meer te doen.
Je moet erachter zien te komen waarvoor het in je leven nu de
juiste tijd is. Want dit moment is niet voor alles het juiste moment, en
er is geen standaardprioriteitenlijstje dat voor iedereen geldt. Ieder
mens is een individu, iedereen heeft zijn eigen individuele leven en
dus heeft iedereen verschillende items op zijn lijstje staan en is
iedereen zelf verantwoordelijk voor wat hij erop zet. Niemand kan
dat voor ons doen. En ook niemand wordt gedwongen om zich met
zijn hart te verbinden en echt zichzelf te zijn, dus hoe hij echt is.
Maar als we in deze wereld echt een verandering op de lange
termijn willen, komt er een moment waarop het niet meer volstaat
om te zeggen: ‘Ik kan het om die en die reden niet zelf, maar
misschien heeft iemand anders wel een idee.’
Om je hier een beeld bij te geven: stel je voor dat er
honderdduizenden mensen op een groot plein voor een rode lijn
staan en dat deze rode lijn symbool staat voor verandering. De
mensen op het plein zijn het er in principe allemaal over eens dat er
iets moet veranderen, maar niemand doet iets. Iemand zegt: ‘Er
moet dringend iets veranderen. Maar ik heb geen idee wat.’ Zijn
buurman knikt en zegt: ‘Dat klopt, er moet iets veranderen, en ik heb
wel een idee, dat en dat moet er veranderen, maar ik heb helaas
geen tijd, want ik heb een belangrijke baan.’ En de persoon die
naast hen staat hoort dit en zegt: ‘Ja, dat is een goed idee. Dat
zouden ze echt moeten veranderen, en het zou zus of zo kunnen
werken. Ik zou wel tijd hebben, maar helaas heb ik er niet genoeg
geld voor.’ En zo gaat het maar door.
Het is heel gemakkelijk om een reden te vinden om iets niet te
doen. Dat is met alles zo. Er is niet zoveel voor nodig om elke keer
een reden of excuus te bedenken waarom we iets niet kunnen doen:
geen tijd, ons gezin, ons werk, geld, de omstandigheden en ga zo
maar door. Maar we kunnen de verantwoordelijkheid voor
verandering niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven en wachten tot
iemand anders de problemen oplost. Jezus zal echt niet

hoogstpersoonlijk uit de hemel vallen, in zijn handen klappen en
alles voor jullie veranderen.
Dat zal hij niet doen. Er zijn wel mensen die jullie bepaalde
impulsen kunnen geven, zodat je weet wat je kunt doen, maar de
werkelijke verandering in de samenleving is afhankelijk van de grote
massa. Het gaat niet lukken zolang iedereen zegt: ‘Om die en die
reden kan ik het niet. Het risico is te groot.’ Maar laten we er eens
heel nuchter naar kijken: ons hele leven is een risico. Iedereen kan
morgen van de trap vallen.
Het goede nieuws is dat het voor veel mensen al duidelijk is dat er
iets moet veranderen. Het is dus een kwestie van tijd voordat het
idee dat er iets moet veranderen iemand bereikt die moedig genoeg
is en zegt: ‘Ja, dat vind ik geweldig. Laten we het nu doen!’ Op het
moment dat de eerste moedige persoon besluit om het
daadwerkelijk te doen, zet hij een stap naar voren en gaat op de
rode lijn van verandering staan. Veel andere mensen die eerder nog
allerlei excuses hadden, aarzelden en niet in hun eentje op de rode
lijn wilden staan, zeggen nu: ‘Kijk, daar staat iemand! Oké, nu doe ik
ook mee.’
We zijn dus allemaal verantwoordelijk voor onszelf, voor onze
samenleving en voor de hele Aarde, en uiteindelijk kunnen we ons
niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken. Op een gegeven
moment bereiken we een punt in ons leven waarop we moeten
beslissen: is het belangrijk dat we dingen gaan veranderen, ook al
staan we er dan even alleen voor en worden we een beetje vreemd
aangekeken? Of leven we liever verder zoals we dat tot nu toe
hebben gedaan en laten we de wereld steeds verder op een afgrond
afstevenen?
Het is helemaal aan ons, het collectief van de mensheid.
In principe hebben we al voldoende kennis en informatie tot onze
beschikking. We weten wat we in elk geval niet willen in de
toekomst. Dat hebben we inmiddels wel begrepen. In theorie weten
we ook wat er nodig is om de wereld positief te veranderen.
Misschien hebben we nog geen uitgewerkt plan waarin van a tot z
staat beschreven hoe het in de toekomst zal gaan als we eenmaal
dingen veranderen. Maar je hoeft niet altijd een uitgewerkte theorie
of een vast plan in gedachten te hebben. Het is voldoende dat je je

gewoon met je hart verbindt en vol vertrouwen zegt: ‘Oké, we gaan
onszelf nu veranderen.’ Als je daar eenmaal mee begint en in je hart
voldoende vertrouwen hebt en duidelijke positieve intenties, zal de
juiste oplossing vroeg of laat vanzelf komen.
We kunnen erop vertrouwen dat we de dingen krijgen die we
nodig hebben om een oplossing voor bepaalde problemen te vinden
zodra het universum, de schepping, merkt dat de mensheid begint te
veranderen. Maar zolang we allemaal op ons achterwerk blijven
zitten en zeggen: ‘Ik kan het niet doen, iemand anders moet het
doen,’ verandert er niets. Natuurlijk is zo’n houding niet verboden,
maar als je steeds opnieuw in een situatie terechtkomt waarin je niet
jezelf bent, sta dan even stil bij de vraag: wil ik het echt? Is dit het
juiste moment om zo te handelen of te spreken? Het is altijd
belangrijk om bij jezelf na te gaan wanneer je iets op welke manier
moet zeggen en wanneer en hoe je moet handelen. Want voor alles
is er een juist moment. Als je het gevoel hebt dat je in een bepaalde
situatie moedig moet zijn en een verschil moet maken, doe dat dan
gewoon. Ons hele leven is een risico, en je vindt altijd wel redenen
waarom je iets niet kunt doen. Maar je vindt ook altijd wel redenen
waarom je iets juist wel zou moeten doen.
Het is belangrijk dat we onszelf zijn, dat we ons hart volgen en niet
de maatschappelijke normen, want die raken steeds meer
verouderd. We zijn allemaal individuen, dus om verandering tot
stand te brengen is het in principe genoeg om tot uitdrukking te
brengen wat je innerlijk al bent.
Maar iemand moet ermee beginnen. Zoals gezegd: er zijn al
duizenden mensen die vlak voor deze rode lijn van verandering
staan, maar iedereen heeft nog steeds zijn redenen en excuses om
niets te veranderen. Niet iedereen heeft de innerlijke behoefte om
een pionier te zijn en als eerste op de rode lijn te gaan staan. Toch
voelt bijna iedereen dat er iets moet veranderen, en iedereen staat
gewoon te wachten tot iemand naar voren stapt en het voortouw
neemt. Er is altijd iemand nodig die de eerste stap zet. Zodra iemand
dat doet, zullen er honderden, duizenden volgen.
We leven in een tijd waarin de verandering die plaatsvindt geen
geheim meer is. We weten dat deze verandering nodig is. Binnen
alle lagen van de samenleving is men zich hier allang van bewust.

De vraag is of men dat echt onder ogen wil zien. Als je dat echt wilt
en het gevoel hebt dat het goed is om de eerste stap te zetten, doe
dat dan gewoon. Soms moet je je twijfelende en aarzelende
verstand uitschakelen en al dat ‘maar’, ‘als’ en ‘zou kunnen’ aan de
kant schuiven. Als iedereen die in het verleden iets op deze planeet
heeft veranderd zo zou hebben geaarzeld, zouden we nog steeds in
het stenen tijdperk leven. Dan waren we nog geen stap
vooruitgekomen.
We zijn allemaal als zielen naar deze planeet gekomen om
lichtvolle sporen na te laten. Daarvoor zijn we hier. Niet om tot robots
gemaakt te worden. Daar zijn we nu al lang genoeg mee bezig
geweest, en die ervaring was ook ergens goed voor. Maar nu
moeten we ons weer herinneren dat we de verplichting en
verantwoordelijkheid hebben om zelf de verandering te zijn die we in
de wereld willen zien. Als we bijvoorbeeld het milieu beter willen
beschermen, kunnen we gewoon in ons eigen leven beginnen: afval
scheiden, minder plastic gebruiken, een boom adopteren of iets
anders doen wat goed voelt. We kunnen er niet van uitgaan dat de
wereld vanzelf zal veranderen als we de hele tijd alleen maar
zeggen dat er iets moet veranderen terwijl ons gedrag hetzelfde
blijft. Die aanpak werkt niet.
Als er iets gedaan moet worden – ongeacht op welk gebied, op
welke manier of in welke mate – is er voor ieder mens een moment
dat voor hem het juiste is. Dus als je het gevoel hebt dat dit voor jou
het moment is om iets te doen, laat je dan niet weerhouden door
‘maar’, ‘als’ of ‘zou kunnen’, of die woorden nu uit jezelf komen, je
omgeving, de maatschappij of waar dan ook

De bijzondere verantwoordelijkheid van Europa
Hier in Europa dragen we een bijzondere verantwoordelijkheid. In
theorie zijn de omstandigheden voor spirituele ontwikkeling in de
hele wereld in gelijke mate aanwezig. Maar alleen in theorie, niet in
de praktijk. In Europa woeden momenteel geen oorlogen, er is voor
iedereen voldoende water en voedsel, we hebben bijna allemaal een
dak boven ons hoofd en we hoeven niet bang te zijn dat er een bom

op ons valt. Dit betekent dat we alles hebben wat nodig is om hier te
kunnen leven. Voor andere landen geldt dat niet. In sommige
moeten kinderen kilometers lopen om ergens een beetje smerig
water te vinden, en ze hebben ook niet elke dag genoeg te eten.
Als mensen in de overlevingsmodus zitten, worden ze gedwongen
om vooral vanuit de lagere chakra’s te functioneren, omdat alle
thema’s rond overleving daarmee verbonden zijn. Om
misverstanden te voorkomen: ik zeg niet dat er betere en slechtere
of belangrijke en minder belangrijke chakra’s zijn, want we hebben
ze allemaal in gelijke mate nodig om te kunnen leven. Als we ze niet
allemaal nodig hadden, zouden we deze verschillende chakra’s niet
hebben. Maar elk chakra heeft zijn eigen kwaliteiten en
bewustzijnsaspecten.
Het bewustzijn dat we allemaal goddelijke wezens zijn en ons
bewust moeten worden van wie we werkelijk zijn, is verbonden met
de bovenste chakra’s. Voor mensen die elke dag moeten zien te
overleven is het veel moeilijker om zich met spirituele onderwerpen
bezig te houden, want als ze dat zouden doen, zou hun overleving
niet zeker zijn. Het is terecht dat zij andere prioriteiten hebben. Maar
als je in een samenleving leeft die deze bestaansproblemen niet
kent en waar je echt kunt leven – niet alleen overleven – heb je een
verantwoordelijkheid. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid
om bakens te zijn voor die mensen die door hun moeilijke
omstandigheden nog niet zover zijn. In theorie hebben alle mensen
op de wereld gelijke kansen, maar in de praktijk is dat niet het geval.
Ik geloof dat Europa voor veel andere landen een baken kan zijn
als we ons hier op de juiste manier ontwikkelen. We hebben hier alle
informatie die we nodig hebben om ons spiritueel te ontwikkelen.
Door de dingen die we in theorie al hebben gezien om te zetten in
praktische daden, en zo eerst onze eigen problemen op te lossen,
zullen we echte ontwikkelingshulp aan anderen kunnen bieden. De
huidige ontwikkelingshulp is geen echte hulp, maar het creëren van
afhankelijkheid. We moeten dus bij onszelf beginnen. En als we op
een gegeven moment onze eigen problemen hebben opgelost en
hebben ingezien hoe we andere landen echt kunnen helpen zonder
ze afhankelijk van ons te maken, kunnen we daarheen gaan om iets
positiefs tot stand te brengen. Belangrijk daarbij is dat we de mensen

daar niets opleggen, maar ze zodanig steunen dat ze onafhankelijk
kunnen blijven en in hun eigen tempo veranderingen kunnen
doorvoeren. We moeten de cultuur van de landen die we helpen
laten zoals die is. Want de landbouw die we hier in Europa hebben,
kan in Afrika bijvoorbeeld niet worden bedreven.
Het zou volstrekt zinloos zijn om onze manier van landbouw
midden in de Sahara te willen bedrijven. De mensen die daar
opgroeien, weten precies wat voor hen het best werkt.
Als we echt ontwikkelingshulp willen bieden, moeten we de
houding loslaten dat we alles beter weten. Alle culturen kunnen van
elkaar leren. Mensen in andere culturen kunnen ons dingen leren, en
wij kunnen hun dingen leren. Maar als landen op een zinvolle manier
met elkaar willen omgaan, moet het ene land niet zijn eigen
levensomstandigheden aan het andere land opleggen of de cultuur
van een ander land helemaal opnieuw willen opbouwen. We moeten
dus eerst onze eigen rotzooi opruimen. Zolang dat niet gebeurt, is
het zinloos om ontwikkelingshulp te bieden, want die zou dan niet
het gewenste effect hebben.
Het heeft ook geen zin om te praten over wereldvrede zolang we
zelf nog ruziën met onze buren. We kunnen pas bakens voor de
toekomst zijn als we in onszelf echt innerlijke vrede hebben
gevonden. Het is niet genoeg om alleen maar over vrede te praten,
we moeten zelf vrede worden.
Veel mensen hopen tegenwoordig op de grote verandering, maar
die verandering zijn wij zelf, ieder van ons. Natuurlijk zijn er mensen
die anderen belangrijke impulsen kunnen geven, maar deze
impulsen leiden alleen maar tot veranderingen in mensen die de
impulsen serieus nemen en er in hun eigen leven iets mee doen.
Beiden zijn altijd nodig: mensen die impulsen geven en mensen die
impulsen omzetten. Hoelang het zal duren voordat de wereld
verandert, hangt dus af van ons als collectief. Want wij dragen
hiervoor de verantwoordelijkheid, wij zijn degenen om wie het gaat.
Wij, als bevolking van de Aarde, zijn verantwoordelijk voor wat er wel
en niet op deze planeet gebeurt, en we kunnen ons niet aan deze
verantwoordelijkheid onttrekken. Het enige wat er uiteindelijk toe
doet, is dat we de ethiek die we in ons hart voelen in de praktijk
brengen. Dan komt alles goed.

De synthese van spiritualiteit en dwarsdenken
Spiritualiteit en dwarsdenken kunnen samengaan. Ik heb de indruk
dat veel spirituele mensen niet kritisch genoeg zijn op wat er op
driedimensionaal niveau gebeurt. Maar bewustzijnsontwikkeling op
alle niveaus waarop het wenselijk is, is alleen mogelijk als we
spiritualiteit en dwarsdenken met elkaar verenigen. Beide leven niet
op gespannen voet met elkaar, maar kunnen en moeten elkaar
harmonieus aanvullen.
Je kunt best een spiritueel wereldbeeld hebben en tegelijkertijd de
politieke of economische gebeurtenissen op fysiek niveau ter
discussie stellen.
Veel mensen denken dat bewustzijnsverruiming slechts een
kwestie is van fijnstoffelijke niveaus beter begrijpen. Ik zie het
anders. Voor mij gaat het bij bewustzijnsverruiming ook om het beter
begrijpen van het niveau waarin we zijn geboren, het fysieke
driedimensionale niveau. Maar op school hoor je niet de waarheid
over hoe dit fysieke niveau functioneert en wat zich er daadwerkelijk
op afspeelt. En via de massamedia kom je dat ook niet te weten.
Dus als je deze waarheid wilt kennen en de wereld waarin je leeft
wilt begrijpen, moet je daar zelf naar op zoek gaan.
Er bestaan dingen op fysiek niveau waarvan jullie niets weten. Zo
was er laatst een nieuwsbericht waarin stond dat een Chinese
ruimtesonde voor het eerst op de achterkant van de maan was
geland. Dat mag dan voor China iets moois zijn, maar denk je nu
echt dat dit een enorme sensatie is? Mensen zijn tientallen jaren
geleden al op de maan geland, ook op de achterzijde. Mensen
drijven daar al tientallen jaren handel met buitenaardse wezens. Ja,
er zijn buitenaardse wezens, en ja, ook buitenaardse wezens met
een fysiek lichaam, maar daar gaat het me hier niet om. Waar het mij
om gaat, is dat we leren om kritisch naar dingen te kijken. Kritisch
naar onszelf en ons wereldbeeld kijken is een goed begin. Maar we
moeten ook kritisch naar de wereld om ons heen kijken. Deze
kritische houding en dit dwarsdenken zijn net zo goed een vorm van
bewustzijnsverruiming.

Spirituele mensen moeten leren begrijpen dat de fysieke wereld
niet altijd is zoals hij lijkt te zijn of zoals hij door de massamedia aan
ons wordt getoond. Omgekeerd moeten mensen die dat wel
begrijpen ook begrijpen dat er fijnstoffelijke dimensies en wezens
zijn. Het is mijn wens dat er tussen deze twee groepen mensen geen
strijd ontstaat, want ze hebben elkaar nodig om de mensheid te laten
ontwaken. Spiritualiteit en dwarsdenken mogen elkaar niet uitsluiten
of zelfs maar in het minst bestrijden, want op een gegeven moment
zullen we allemaal met beide te maken krijgen.
Desalniettemin moet iedereen enkel datgene doen wat op dit
moment goed voor hem is. Het belangrijkst is te erkennen dat
niemand wordt gedwongen om te veranderen. Dat gebeurt allemaal
op vrijwillige basis. We hebben er echter niet meer oneindig veel tijd
voor. Op planetair niveau hebben we geen eeuwen de tijd meer om
onze wereld op orde te krijgen. Maar tegelijkertijd geldt dat
verandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Alles
heeft tijd nodig. Dus wat we nu moeten doen, is een begin maken,
een eerste stap zetten, het maakt niet uit op welk gebied.
Zodra we voelen en zien dat er iets in de wereld moet veranderen,
dat het zo niet verder kan, en zodra we ook in onszelf het gevoel
hebben dat we een steentje kunnen bijdragen, zal het ons duidelijk
worden op welk gebied en op welke manier we iets kunnen
bijdragen. Als je het gevoel hebt dat het voor jou nu tijd is om te
veranderen, en als je tevens voelt op welk gebied en hoe dat kan, is
er geen gegronde reden meer om te zeggen: ‘Ik kan het nu niet.’ Dat
is dan slechts een excuus.
We kunnen niet elke keer met excuses als ‘Ik kan het niet, omdat
…’ blijven aankomen, want we staan allemaal voor die rode lijn van
verandering. Veel mensen schuiven echter de verantwoordelijkheid
van het zetten van de eerste stap nog steeds op anderen af. Toch
zal iemand die eerste stap zetten.
Dat staat vast. Stel je voor: honderdduizenden mensen zijn zich er
al van bewust dat er iets moet gebeuren en op een gegeven moment
zet iemand daadwerkelijk de eerste stap. En dan zullen
honderdduizenden mensen hem volgen en ook over de rode lijn
stappen.

Veranderingen die blijvend zijn en ook op de lange termijn stand
moeten houden, manifesteren zich alleen in de wereld als het
merendeel van de mensen op eigen initiatief iets wil veranderen en
ook bereid is zich daar persoonlijk voor in te zetten – mits ze vrijwillig
meedenken en mee willen doen.
Als er op een gegeven moment voldoende mensen bereid zijn om
dat te doen en over de rode lijn van verandering stappen, betekent
dat niet dat de hele wereld er van de ene op de andere dag anders
uitziet. Maar vanaf dat moment weten we wel dat genoeg mensen er
bewust toe bereid zijn, zodat er daadwerkelijk veranderingen in de
wereld kunnen plaatsvinden. Voor welke vorm van verandering
uiteindelijk gekozen zal worden – want er zijn altijd verschillende
suggesties en mogelijkheden – wordt bepaald door het collectief, de
grote massa.

De volgende stap zetten
Vaak weten we beter wat we niet meer willen dan hoe het grote plan
eruitziet dat tot de oplossing moet leiden. Maar soms gaat het er niet
om dat de oplossing al helemaal in steen gebeiteld is. Soms is het
gewoon een kwestie van zeggen dat er iets moet veranderen en dat
je daartoe bereid bent. Dan hoeven we alleen maar te weten waar
we moeten beginnen, wat onze volgende stap in de goede richting
is. Misschien weten we dan nog niet tot in detail wat ons doel is of
wat we uiteindelijk precies willen veranderen. Misschien weten we
nog niet precies hoe we ons beeld van een positieve toekomst
kunnen verwezenlijken. Maar als we in elk geval een idee hebben
van dit doel en weten waar we op dit moment staan, kunnen we de
volgende stap in de goede richting zetten. De rest komt dan vanzelf.
We hoeven niet altijd alles van a tot z te plannen. Sommige dingen
wijzen zich gewoon vanzelf.
Op dit moment hoeven we dus geen volledig uitgewerkt plan te
hebben over hoe de toekomst van de mensheid er uiteindelijk uit zal
zien. We hebben er wel een beeld van en we weten waar we op dit
moment staan. Dat is genoeg. Want het belangrijkst is dat we de
volgende stap zetten. Al het andere zal dan geleidelijk volgen.

Veranderingen hebben tijd nodig. Het gaat erom dat we beginnen.
Dat is jullie eigen verantwoordelijkheid en die kun je niet op een
ander afschuiven. Dat wil niet zeggen dat jullie allemaal meteen iets
groots moeten doen. Maar als je het gevoel hebt dat het nu tijd is om
de volgende stap te zetten, is het je eigen verantwoordelijkheid of je
daar wel of niet iets mee doet.
Dus waarom zou je niet gewoon het risico aangaan? Zoals ik al
eerder heb gezegd is ons hele leven een risico. Iedereen kan
morgen van de trap vallen en zijn nek breken. En toch loop je
gewoon van de trap af. Sta hier eens even bij stil: hoeveel risico heb
je genomen toen je in dit spel van vergetelheid stapte! Dat was het
grootste risico dat je kon nemen. Zelfs als je het gevoel hebt dat je
een risico neemt als je je leven gaat veranderen, is dat risico
gegarandeerd minder groot dan het risico dat je destijds nam. En
trouwens: binnenkort zul je niet meer in het spel van vergetelheid
zitten.
Ik weet dat de mensheid zal veranderen. Want een beschaving
van zielen die al zo lang volledig verdoofd is geweest en nu zo snel
ontwaakt, een beschaving die zich ondanks al die duistere dingen
steeds opnieuw heeft opgebouwd, zo’n beschaving vertrouw ik het
wel toe dat ze zal voorkomen dat ze in de afgrond stort. In het
verleden is er altijd iemand geweest die zei: ‘Nu trappen we op de
rem!’ En zo zal het ook deze keer zijn. De enige vraag is hoeveel
stress er tot dan toe is opgebouwd en hoeveel meter, centimeter of
millimeter voor de afgrond het voertuig van de mensheid tot stilstand
zal komen. Ik denk dat de wereldbevolking een stuk minder nerveus
zal zijn als de afstand tot de afgrond zo groot mogelijk is.
Iemand zal op de rem trappen, dat staat vast. Maar dat betekent
niet dat alle mensen nu passief achterover kunnen leunen en
denken: mooi, dan hoef ik niets meer te doen. Nee. Probeer er
daarom alsjeblieft achter te komen wat voor jou persoonlijk de
volgende stap is en zet die gewoon. Dat is alles.
En tegelijkertijd is het heel veel.

2 februari 2019: Christina in de grote zaal van het Congrescentrum
Bazel.
‘Het doel van dit seminar is het creëren van hoop en het gevoel dat
het op een positieve manier met de mensheid verdergaat en dat de
Aarde niet verloren is. Het is heel belangrijk dat we ons meer met
ons gevoel verbinden en juist dat voelen: dat de Aarde niet verloren
is! (…) Tijdens dit soort evenementen kun je dus altijd netwerken.
Vooral op zulke dagen is het belangrijk dat je je met je hart verbindt
en geen maskers draagt.’
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Jullie hebben allemaal een hart
Tijdgeschenken aannemen en persoonlijke
verantwoordelijkheid dragen
Veel mensen in de huidige samenleving zijn heel erg aan tijd
gebonden. Als hun trein een paar minuten te laat is, ervaren ze dat
bijna als een crisis. Maar we kunnen zulke momenten ook gebruiken
om onze aandacht op onszelf te richten. We leven in een zeer
stressvolle samenleving waarin we voortdurend gedwongen worden
om dingen te doen. Mensen klagen dat ze nauwelijks nog tijd voor
zichzelf hebben. Maar als het leven ze dan een halfuurtje schenkt,
zijn er maar weinig mensen die dat in de gaten hebben.
Alles wat in deze wereld gebeurt heeft een betekenis, een reden
en een doel, meestal zelfs verschillende redenen en doelen. Vaak
herkennen we ze niet of we zien er slechts één omdat we vanuit een
zeer specifieke invalshoek naar ons leven kijken. Maar we kunnen
ons openstellen en proberen om op een positieve manier naar elk
moment van onze dag te kijken en elk moment als een kans te zien.
Sommige mensen vinden het echter lastig als het leven hun
onverwachts tijd schenkt en de kans geeft om eens wat beter naar
zichzelf kijken. Mijn advies is dan ook: als je af en toe dat soort
tijdgeschenken ontvangt, gebruik ze dan om je aandacht op je
innerlijk te richten.
Als ik seminars zoals dat van vandaag aanbied, heeft dat ook altijd
verschillende redenen en doelen. In de eerste plaats gaat het
natuurlijk om de uitwisseling van informatie. We krijgen de kans om
ons hoofd met nieuwe feiten te vullen. Maar aan de andere kant gaat
het er ook om dat mensen zich vanbinnen wat meer ontspannen, dat
we vreugde met elkaar delen en samen momenten beleven waarop
we het gevoel hebben dat alles goed is. Het gaat om het creëren van
hoop en het gevoel dat het op een positieve manier met de

mensheid verdergaat en dat de Aarde niet verloren is. Het is heel
belangrijk dat we ons meer met ons gevoel verbinden en juist dat
voelen: dat de Aarde niet verloren is! Door de informatie die ons ter
beschikking staat op de juiste manier te ordenen bezitten we alle
kennis die we nodig hebben om van onze wereld een betere plek te
maken. De vraag is waar je deze informatie kunt vinden en hoe je
die op de juiste manier kunt ordenen. Dat lukt het best als we het
gevoel hebben dat het nog niet is afgelopen met de Aarde.
De mensheid heeft op elk moment alles wat ze nodig heeft om al
haar problemen op te lossen. Het begin van een oplossing is daarbij
altijd in onszelf te vinden. We dragen allemaal de
verantwoordelijkheid
voor
ons
eigen
leven
en
zijn
medeverantwoordelijk voor dat van alle mensen met wie we op dit
moment
samen
zijn.
Daarnaast
zijn
we
allemaal
medeverantwoordelijk
voor
de
hele
Aarde.
En
die
verantwoordelijkheid kunnen we niet zomaar afschuiven.
Laatst zag ik op Twitter dat sommige mensen schreven:
‘Nu kan ik me ontspannen, ik hoef niets meer voor de wereld te
doen, want heb ik Christina von Dreien ontdekt.’ Dat is een beetje
vreemd. Ik weet dat er veel mensen zijn die de verantwoordelijkheid
voor hun eigen leven serieus nemen, maar tegen degenen die
denken dat ze de verantwoordelijkheid voor hun leven op mij kunnen
afschuiven, zeg ik: ik neem deze verantwoordelijkheid niet van jullie
over, maar stuur haar meteen weer naar jullie terug.
Geen enkele persoon kan in zijn eentje de hele wereld redden.
Dat kan alleen de mensheid als geheel. Als je probeert je
verantwoordelijkheid op iemand anders af te schuiven – of dat nu
iemand in je omgeving is, of ik, of wie dan ook is dat niets anders
dan een uitvlucht. Er is geen logische reden waarom je je eigen
verantwoordelijkheid aan iemand anders zou overdragen. Het is
immers jouw leven en niemand anders kan jouw leven leiden. Als je
geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, zal alles zich
veel langzamer ontwikkelen. Dan stagneert de aanstaande
wereldwijde verandering onnodig.

Ik ben geen goeroe, en ik red de wereld niet in
mijn eentje
Onder de mensen die tijdens zon seminar naar me toe komen,
bevinden zich verschillende groepen die allemaal hun eigen
beweegredenen hebben. De eerste groep bestaat uit diegenen die
voor mij als persoon komen. De tweede groep bestaat uit mensen
die voor de informatie komen. En de derde groep komt voor beide.
Eigenlijk is er ook nog een vierde groep: diegenen die niet precies
weten waarom ze eigenlijk zijn gekomen.
Ik ben me er natuurlijk van bewust dat mijn persoon en de
informatie die ik geef met elkaar samenhangen en aan elkaar
gekoppeld zijn, want niet alle mensen praten over dezelfde thema’s
en niet alle mensen praten op dezelfde manier over hun thema’s.
Toch zou ik blij zijn als de groep die hier vanwege de informatie is,
groter is dan de groep die hier voor mij als persoon is gekomen.
De wereld zal nooit veranderen als mensen als een kip zonder kop
achter iemand anders aan lopen. We hebben geen behoefte aan
leraren en goeroes die ons vertellen wat we moeten denken of doen.
Die tijd ligt achter ons. In het verleden had dit idee bestaansrecht,
maar nu behoort het tot de verouderde patronen die we niet meer
nodig hebben, We hebben geen behoefte aan een
persoonlijkheidscultus, omdat de mensheid zich nu in een ander
ontwikkelingsstadium bevindt. Tegenwoordig zijn er mensen die ons
impulsen en ideeën geven en ons aanmoedigen om voor onszelf te
denken en op basis van onze eigen verantwoordelijkheid te
handelen. Het gaat nu om de boodschap, niet meer om de
boodschapper.
De kinderen die nu op de wereld komen om iets aan de mensen
mede te delen, zijn geboren om hier hun sporen achter te laten, niet
om goeroes te worden. Daar zit verschil tussen.
Ik ben ook geen goeroe en ik wil ook niet blindelings gevolgd
worden. Ik sticht geen nieuwe religie en ga de wereld echt niet in
mijn eentje redden. Ik zou liever willen dat je voor jezelf denkt en dat
je zelf de verantwoordelijkheid voor je leven neemt. Natuurlijk kun je
wel naar andere mensen luisteren en je door hen laten inspireren,
maar je moet altijd zelf nadenken. Blijf ook als je naar mij luistert

kritisch en bedenk of datgene wat ik zeg voor jouw gevoel wel of niet
klopt. Vorm je eigen mening, voel zelf en beslis dan of je iets van wat
ik zeg in je eigen leven kunt gebruiken, of misschien wel niets of juist
alles. Pik er die dingen uit die je nodig hebt. Dat is alles. Want het
gaat niet om mij, maar om jou. Zodra ik merk dat mensen zich
energetisch aan mij vastzuigen, stuur ik deze energie meteen terug
naar de betreffende personen. Ik ben voor niemand als goeroe
beschikbaar. Ik geef informatie, ideeën en impulsen, meer niet.
Je zult buiten jezelf nooit iemand vinden die alle vragen die je over
je leven hebt volledig kan beantwoorden. Dat kun je alleen maar zelf.
Van mensen bij wie je een goed gevoel hebt kun je echter wel iets
ontvangen wat je voor bepaalde dingen openstelt en je kijk op het
leven verruimt. Maar ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor het in
elkaar passen van alle afzonderlijke onderdelen en het in je leven
integreren van de verworven inzichten. In theorie weten veel mensen
al wel hoe ze anders kunnen denken, reageren en handelen. Maar
er is een verschil tussen theorie en praktijk, en iedereen heeft een
bepaalde hoeveelheid tijd nodig om de theoretische kennis in zijn
dagelijks leven te integreren.
We hebben meerdere millennia door een wereld gereisd die ons
een volledig ander wereldbeeld en volledig andere identiteiten gaf.
Binnen onze illusie zijn we al duizenden jaren vergeten wie we
werkelijk zijn, waar we vandaan komen en waarom we hier zijn, en
dit vergeten zit nog steeds diep in onze cellen. Het kost dus tijd om
geleidelijk uit dit vergeten te ontwaken en onze ware identiteit zich
weer te laten ontvouwen. Er zijn maar weinig dingen die van de ene
op de andere dag veranderen. Wat belangrijk is, is dat we op een
bepaald moment aan onszelf werken, op welk gebied dan ook. Of
het dan een maand, een jaar of tien jaar duurt, doet er niet toe. Ieder
van ons heeft al zoveel jaren, zoveel incarnaties gehad dat het niet
uitmaakt of je wel of niet nog eens duizend jaar nodig hebt om te
ontwaken. Het belangrijkst is dat je er op een bepaald moment mee
begint.
Het is niet genoeg om op je achterwerk te blijven zitten en vast te
stellen dat sommige dingen in de huidige maatschappij verkeerd
gaan. Daardoor zal de boel niet veranderen. Als je nog niet weet wat
je in je leven zou kunnen veranderen, zoek dat dan uit. Weet of voel

je dat al wel, begin er dan mee en verzin geen honderden redenen
of excuses waarom dat niet zou kunnen.
Het populairste excuus is: ‘Ik heb geen tijd.’ Natuurlijk heeft een
dag voor iedereen maar 24 uur, maar het is een kwestie van
prioriteiten stellen. We moeten bewust stilstaan bij wat we boven aan
ons prioriteitenlijstje zetten, want we hebben altijd tijd voor de dingen
die bovenaan staan. Iedereen heeft zijn persoonlijke prioriteitenlijstje
– we zijn immers allemaal individuen en geen massaproducten. We
kunnen allemaal vanbinnen voelen wat op dit moment belangrijk
voor ons is. Dus zodra je voelt wat goed voor je is, doe dat dan
gewoon, want als niemand begint met echt zichzelf worden,
verandert er niets. Er zijn altijd pioniers nodig die het initiatief nemen,
die voor zichzelf gaan denken en vanuit hun hart gaan leven,
ongeacht of dit overeenkomt met de heersende maatschappelijke
mening.
Dit geldt vooral voor spiritualiteit, want spiritualiteit is geen religie
met wetten, voorschriften of dogma’s. Spiritualiteit is niet gebonden
aan uiterlijke verschijningsvormen, zoals kledingvoorschriften en
dergelijke. Voor mij is spiritualiteit niets anders dan het leven zelf,
niets anders dan een voortdurend innerlijk proces van individuele
bewustzijnsontwikkeling. Dat is alles.
Spiritualiteit heeft eigenlijk geen begin, want ons hele bestaan was
vroeger spiritueel, is nu spiritueel en zal in de toekomst spiritueel
zijn. Wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, hoe je leeft en wat
je doet, in al die dingen is spiritualiteit niet geïnteresseerd.
Spiritualiteit is er altijd al geweest, en de ontwikkeling die we als ziel
hebben doorgemaakt is altijd een spirituele geweest. Natuurlijk is er
binnen deze ontwikkeling een bepaald punt waarop we voor het
eerst bewust beseffen dat we spirituele wezens zijn, maar zelfs
voordat we dit punt bereikten waren we al spiritueel.
Spiritualiteit betekent niets meer en niets minder dan dat we ons
ontwikkelen en iets nieuws leren – of beter gezegd, dat we ons weer
bewust iets herinneren wat we onbewust altijd al hebben geweten.
Als iemand bijvoorbeeld beseft dat er zoiets als zelfliefde bestaat, is
dat een spirituele ontwikkelingsstap, ook al weet deze persoon
misschien nog niet dat er ook fijnstoffelijke dingen bestaan. Als we
ons bewust worden van iets nieuws – of dat nu iets

driedimensionaals of iets hogerdimensionaals is – is dat een
spirituele ontwikkelingsstap. Dat betekent dat ieder van ons altijd al
de weg van spiritualiteit heeft gevolgd.

Je hebt het verleden overleefd, je zult de
toekomst ook overleven
Het had wel degelijk nut dat jullie dit alles een tijdje niet hebben
begrepen. Tijdens jullie diepe slaap van vergetelheid, jullie volledige
narcose, hebben jullie veel dingen geleerd die je anders niet had
kunnen leren. Dat is ook waardevol. We leven hier in een
driedimensionale wereld, en als we ons in deze driedimensionale
wereld zodanig ontwikkelen dat we op een dag ontwaken en weer
inzien waar het werkelijk om gaat, kan dit besef ons overal brengen.
Want op geen enkele andere plek in het universum is er sprake van
zo’n volledige narcose van het bewustzijn als hier. Het is dus goed
dat je hier was en dat je er nog steeds bent, anders had je heel veel
gemist. Alle dingen die je in het verleden zijn overkomen, hadden
een doel en hebben ervoor gezorgd dat je nu bent zoals je bent. Dus
je moet leren om je verleden naar waarde te schatten en de zin
ervan in te zien.
Ook al hebben jullie als mensheid in de loop van de millennia heel
veel meegemaakt, talloze volslagen krankzinnige dingen beleefd en
daarbij veel ellendige ervaringen in de mensheidsziel opgeslagen,
toch bestaat de mensheid nog steeds. Daarom ben ik er zeker van
dat alles uiteindelijk goed komt. Er zijn zoveel tegenslagen geweest
– merkwaardige koninkrijken, hongersnood, geweld, ongelukken,
bommen,
natuurrampen,
burgeroorlogen
en
zelfs
twee
wereldoorlogen maar de mensheid heeft alles doorstaan en
overleefd. Is het geen wonder dat we ondanks al deze dingen nog
steeds leven? Het is niet vanzelfsprekend dat we hier nog steeds
zijn, nog niet zijn uitgestorven. De Aarde, het water, de lucht, ons
voedsel … alles is inmiddels vergiftigd. En we leven nog steeds! Je
kunt je niet voorstellen hoe vaak de mensheid al op het randje van
uitsterven heeft gestaan. Maar elke keer waren er mensen en

lichtwezens die ervoor zorgden dat dat niet gebeurde. Er was en is
altijd zeer veel steun uit de fijnstoffelijke werelden.
Niemand kan zeggen hoe zwaar de omstandigheden in de
toekomst nog zullen zijn, want we hebben nog niet het dieptepunt
bereikt. Maar de mensheid heeft in het verleden al zo veel overleefd
en achter zich gelaten dat ik ervan overtuigd ben dat ze ook de
toekomst zal overleven. Iemand moet wel heel veel van ons houden
als je ziet hoeveel beschermengelen er naar ons zijn gestuurd. Om
de een of andere reden hebben wij een speciale positie in het
universum, waardoor men heel veel moeite doet om ons te
beschermen en te begeleiden.
De mensheid heeft bewezen dat ze bij problemen niet passief voor
zich uit blijft zitten staren en het opgeeft. Elke keer werden er steden
verwoest en weer opgebouwd. Met andere woorden, zolang de
mensheid in zichzelf gelooft en als collectief de wens koestert dat de
wereld een betere plek wordt, zal dat ook daadwerkelijk gebeuren.
Want de mensen hebben het vermogen om de wereld te
veranderen. Niet één persoon en niet tien personen, maar heel veel
mensen samen. Er is niets zo sterk als mensen die vanuit hun hart
hebben besloten om iets te gaan doen. Als een grote groep van
zulke mensen zich verenigt en vanuit hun hart aan een positief
gemeenschappelijk doel werkt, zullen zij dat doel uiteindelijk
bereiken.

Volg je hart
De sleutel is het inzicht dat we onze persoonlijke
verantwoordelijkheid niet op een ander kunnen afschuiven en dat er
alleen iets zal veranderen als we echt onszelf zijn.
De heersende maatschappelijke normen hebben ons immers
gebracht waar we nu als samenleving staan. Het is dan ook logisch
dat een echte verandering van de samenleving alleen tot stand
gebracht kan worden als we buiten de heersende maatschappelijke
normen om gaan denken en handelen. Het gaat er niet om dat je
aan een of andere norm voldoet, maar dat je trouw bent aan jezelf,
want ieder van ons loopt in de eerste plaats met zichzelf op deze

wereld rond. Dat betekent dat we eerst goed met onszelf moeten
omgaan. Als je alleen maar voldoet aan andermans normen, is het
alsof je jezelf energetisch laat stikken.
Daarom is het belangrijk dat we weer zelfstandig denkende
wezens worden. Op school en in de werkende wereld wordt ons dit
afgenomen, zodat we alleen nog maar als biorobots door de wereld
lopen. Ieder van ons heeft een stukje verantwoordelijkheid voor wat
er wel en niet in de wereld gebeurt, en deze verantwoordelijkheid
kunnen we niet op andere mensen afschuiven. Dit is het leerproces
waarin de gehele mensheid zich nu bevindt. En alles begint met de
stap om de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te
nemen. Als iemand bijvoorbeeld aan een bepaalde studie begint en
die studie niet leuk of saai vindt, als hij in plaats van studeren liever
iets met zijn handen zou doen en bijvoorbeeld timmerman wil
worden, zou hij dat gewoon moeten doen. Er zijn zoveel redenen om
iets niet te doen, maar als iemand echt iets vanuit zijn hart wil doen
en vanbinnen ook duidelijk voelt dat dit het juiste moment is om dat
te doen, zijn alle tegenargumenten die hij aanvoert slechts excuses.
Natuurlijk gaat zoiets niet altijd van de ene op de andere dag.
Wellicht wil diegene eerst met zijn ouders of vrienden praten,
misschien moeten er eerst nieuwe oplossingen worden gevonden,
maar in alle gevallen moet er wel een begin worden gemaakt met de
oplossing. We zouden allemaal in de eerste plaats ons eigen hart
moeten volgen.
De wereld zal alleen maar ten goede veranderen als we als mens
doen wat we leuk vinden en waar we blij van worden, want in deze
wereld draait alles om trillingen, om frequenties. Als we de trilling
van de mensheid naar een hoger niveau willen tillen, moeten we niet
langer doodserieus zijn en dingen blijven doen die niet goed voor
ons zijn en waar we niet blij van worden. Dat betekent dat mensen
die in hun leven datgene doen wat bij hen past, niet alleen voor
zichzelf iets positiefs doen, maar ook voor de rest van de wereld. We
zijn immers met alles verbonden, en alles wat we doen heeft effect
op alles, of we dat nu kunnen zien of niet.
Zoals ik al eerder heb gezegd, geef ik graag ideeën, inspiratie en
impulsen aan anderen door, maar voor mij is het het belangrijkst dat
ieder mens doet wat hij echt wil doen, wat hij als het juiste ziet. In het

algemeen moeten mensen niet iets doen omdat persoon X heeft
gezegd dat ze het moeten doen of omdat het systeem het van hen
vereist. We moeten stoppen met blinde zombies zijn, want we
spelen dit spel nu al duizenden jaren. We leven in de
eenentwintigste eeuw en het is tijd dat we begrijpen dat we niet meer
in een tijd leven waarin het belangrijk was om andere mensen te
volgen en hen blindelings te gehoorzamen.
We kunnen natuurlijk wel naar anderen luisteren, maar we moeten
alleen doen wat ze zeggen als we zelf ook vinden dat het bij ons
past.
Op deze manier kunnen we als mensheid echt verschil maken.
Hoe kan de wereld zich ontwikkelen zolang we als een kip zonder
kop achter iemand aan rennen? Als we alleen van anderen
aannemen wat echt goed voor ons is en als we ons alleen met
dingen bezighouden die goed voor ons zijn, zal dat effect hebben. Ik
wil dat mensen zichzelf wakker schudden, hun eigen leven gaan
veranderen en als het moment daar is ook in hun omgeving dingen
gaan veranderen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat ze het zelf
willen. Het kan best zo zijn dat ik ze daarvoor een idee, aanzet of
impuls geef, en dat is prima. Maar de beslissing om iets te
veranderen moet vanuit ieder mens zelf komen.
Dit alles is voor ieder mens een stapsgewijs proces en het gebeurt
niet van de ene op de andere dag. De patronen en programma’s die
we uit vorige levens hebben meegenomen en in onze cellen
meedragen en nog niet hebben opgeruimd, vormen daarbij
onbewust een innerlijke rem. Net als met alle andere dingen is het
ook hier gewoon een kwestie van beginnen en de blokkades een
voor een opruimen. Hoelang je hierover doet, is niet zo belangrijk.
Het is wel belangrijk dat iedereen ongeveer weet waar hij naartoe
werkt, dat iedereen weet in welke richting hij zich wil ontwikkelen en
hoe hij zijn innerlijk wil herstructureren.
Wat de grotere wereldwijde samenhang en de ontwikkeling van de
mensheid als geheel betreft, hoeven we het hogere plan niet per se
tot in detail te kennen. Misschien kennen we op dit moment nog niet
het exacte doel of de weg die ons naar dat doel zal leiden, maar dat
maakt niet uit. Voor nu is het genoeg om te weten wat we niet meer
willen en wat onze volgende stap is.

Tijdens het denken naar jezelf luisteren
Zoals ik al eerder heb gezegd, is het belangrijk dat we weer voor
onszelf gaan denken en de bestaande normen in twijfel trekken,
zowel de normen die door anderen worden bepaald als de normen
die uit onszelf uit onze eigen fijnstoffelijke patronen voortkomen. Als
mens hebben we allemaal zo onze sterke en zwakke punten. We
hebben allemaal bepaalde dingen die we al hebben geleerd en
dingen die we nog moeten leren. We dragen tal van normen en
patronen uit het verleden met ons mee, waarvan een groot aantal
wellicht niet eens meer relevant voor ons is. We kunnen deze
verouderde patronen in onszelf opsporen door te leren hoe we onze
eigen innerlijke waarnemer kunnen worden en door tijdens het
denken naar onszelf te luisteren.
De meeste mensen zijn continu aan het denken – als een
draaimolen die voortdurend rondjes draait – en ze doen dat vaak ook
nog eens vrij luid. Maar ze weten meestal helemaal niet wat ze
eigenlijk denken. Door naar onszelf te luisteren als we denken, en
daarbij ook te kijken naar wat we zeggen en doen, vindt er een
andere vorm van zelfontwikkeling plaats. Bewust denken is ook
belangrijk omdat we alleen datgene kunnen veranderen waarvan we
weten dat het bestaat. Zolang we ons niet bewust zijn van onze
verouderde patronen, kunnen we ze niet opruimen.
Elke innerlijke en uiterlijke verandering is van mensen afhankelijk.
Als mensheid hebben jullie het recht en voorrecht om iets te
veranderen. Dat is iets heel moois en waardevols, en het is een
geschenk, want niet ieder wezen heeft de mogelijkheid om de
omstandigheden op Aarde direct te veranderen. Je kunt echt iets
veranderen door bij jezelf te beginnen en anders te gaan denken,
voelen, spreken en handelen.
Natuurlijk ben ik dankbaar dat jullie naar mij luisteren en dat ik
jullie inspireer, maar ik geef jullie alleen maar impulsen, ideeën en
dingen waarover je kunt nadenken. Ieder van jullie heeft zelf de
verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Iedereen moet zich
met zijn gevoel verbinden en zich afvragen: ‘Wat wil ik precies in

mijn leven? Wat past bij mij? Waar is mijn weg? Welke thema’s zijn
op dit moment voor mij actueel?’ Naast de vele mensen die dit al
doen, zijn er ook mensen die zich als het ware nog aan mij
vastklampen, die hun problemen aan mij voorleggen en verwachten
dat ik me erom zal bekommeren. Tegen hen zeg ik nogmaals: ik leg
alles terug in jullie handen, want wat jullie naar mij toe sturen is niet
van mij, maar van jullie. Volg niemand blindelings, ook mij niet. Het is
jullie eigen leven en daar zijn jullie zelf verantwoordelijk voor. Als
jullie naar andere mensen luisteren, laat datgene wat je hebt
gehoord dan eerst een paar dagen bezinken en maak er dan op een
gegeven moment iets van wat van jezelf is.

Het voertuigvoorbeeld
Stel je voor dat je in een voertuig zit dat met veel te hoge snelheid –
zeg maar 1000 km/u – over de weg raast en op een reusachtige,
onbeweeglijke stenen muur af dendert. Het voertuig heeft al een
klapband en een gat in de voorruit, maar het rijdt nog steeds, zij het
wat hobbelend. Als het voertuig niet op tijd wordt afgeremd, zal het
met volle snelheid tegen de muur knallen en platgedrukt worden. Dat
voertuig is de Aarde en wij als mensheid zitten er als passagiers in
en nemen waar dat het de muur steeds dichter nadert.
Het probleem van onze huidige tijd is dat degenen die achter het
stuur van het voertuig zitten, denken dat de muur het doelwit is en
dat ze juist handelen door het voertuig ertegen te laten botsen. Hun
denkwijze en wereldbeeld laten geen ruimte voor een andere keuze.
Veel passagiers vinden het inmiddels niet zon goed idee meer en
menen dat remmen een stuk zinvoller zou zijn. Dus beginnen ze te
discussiëren: ‘Ik geloof dat we beter kunnen remmen. Wat kunnen
we precies doen?
Hoe kunnen we dit voertuig tot stilstand brengen?’ Veel mensen
beseffen inmiddels dat er echt dringend iets fundamenteels moet
veranderen en komen met goede ideeën en suggesties. Maar de
meeste passagiers denken nog steeds dat ze de dingen niet op een
andere manier kunnen doen dan de manier waarop ze het tot nu toe
hebben gedaan. Ze zijn bang dat ze er dan in hun eentje voor zullen

staan. Wat ze niet weten, is dat veel mensen in hun omgeving
misschien wel net zo denken, maar dit ook niet durven toegeven en
in de praktijk brengen. Er hoeven dus maar een paar pioniers te zijn
die de veranderingen in gang zetten, want dan beseffen de anderen
dat ze niet de enigen zijn.
Niemand van jullie staat er alleen voor. Juist bij dat soort seminars
gaat het niet alleen om het overdragen van informatie, maar ook om
het vormen van netwerken en het steunen van elkaar. Als je hier in
je eentje naartoe bent gekomen, zitten er links en rechts en voor en
achter je mensen die je niet kent, maar die hoogstwaarschijnlijk
ongeveer hetzelfde denken en voelen als jij. Als je iemand ziet die je
wel sympathiek lijkt, spreek die persoon dan gewoon aan en praat
met hem. Misschien hebben jullie maar een paar minuten contact of
alleen vandaag, of misschien komt er een langduriger contact uit
voort. Als je door de straten van een stad loopt, weet je meestal op
het eerste gezicht niet of iemand geïnteresseerd is in een spiritueel
leven. Er zit tenslotte geen bordje op het voorhoofd van mensen
geplakt met daarop de tekst: ‘Ik ben spiritueel.’ Maar hier, tijdens dit
seminar, is de kans veel groter dat je gelijkgestemden ontmoet met
wie je over spirituele onderwerpen van gedachten kunt wisselen. En
als mensen met ongeveer of precies dezelfde denkwijze elkaar
vinden, kan daar iets prachtigs uit voortkomen.
Tijdens dit soort evenementen kun je dus altijd netwerken. Vooral
op zulke dagen is het belangrijk dat je je met je hart verbindt en geen
masker draagt. Mensen die zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in
spiritualiteit zouden toch zover moeten zijn dat ze elkaar zonder
masker kunnen accepteren en andere mensen kunnen laten zijn wie
ze zijn, ook al zijn ze anders dan zijzelf. Dit soort dagen bieden je de
kans om te zijn wie je werkelijk in je hart bent. Er zijn dus veel meer
redenen om dit soort seminars te organiseren dan alleen het geven
van informatie. In de huidige tijd krijgen we meestal toch al veel te
veel informatie, dus is het soms beter om er een paar inzichten uit te
pikken en die echt in ons leven te integreren. We hebben niet nog
meer informatie en nog meer theoretische kennis nodig. Want
mensen die alleen theoretische kennis hebben maar niet vanuit hun
hart voelen, hebben de wereld gemaakt zoals die nu is. Wat we nu
nodig hebben zijn wetende mensen die vanuit hun hart leven.

Jullie hebben allemaal een hart. Misschien ligt het nu ergens
begraven of is het geketend, misschien is het een beetje verstard of
wat gehavend, maar het is er nog. Dat is het belangrijkst. De rest
komt vanzelf.
Wat ook belangrijk is, is dat we in elke situatie optimistisch zijn, dat
we proberen het positieve in alles te zien en het beste eruit te halen.
Het is belangrijk dat ieder van ons in zichzelf het verlangen koestert
om iets bij te dragen aan de positieve verandering van de wereld.
Als we in plaats daarvan uitstralen dat alles sowieso naar de
knoppen gaat, verliezen we onze hoop. Dan denken we: eigenlijk
moet het voertuig worden afgeremd, maar ik geloof niet dat het
mogelijk is. Of: waarom zou ik nog iets doen? Dat heeft nu toch geen
zin meer. Een optimistische persoon die de hogere betekenis van
alle gebeurtenissen kan zien, ziet ondanks alles dat het over het
geheel genomen beter wordt. Diegene weet dat alles uiteindelijk
goed komt. Zolang de mensen er niet alleen op hopen maar er ook
op vertrouwen dat alles beter kan worden, zal de wereld stap voor
stap in positieve zin veranderen.
We leven hier in een dualiteit. Dat betekent dat er naast de lichte,
mooie dingen ook altijd donkere, minder mooie dingen bestaan. In
het nieuws en de kranten en op tv krijgen we veel dingen
voorgeschoteld die niet al te opbouwend zijn. Maar vergeet niet: als
er zoveel negatieve en duistere dingen in de wereld zijn, moeten er
ergens op de wereld net zoveel positieve en lichtvolle dingen zijn.
Want binnen de dualiteit houden positief en negatief, licht en donker
elkaar altijd in evenwicht. Dat is een kosmische wet. Doordat we dit
weten, kunnen we bewust op zoek gaan naar het lichte, ook al laten
de huidige massamedia het ons niet zien. Soms hoeven we alleen
maar uit het raam naar de natuur te kijken. Of we maken bewust en
kritisch gebruik van het internet. Natuurlijk vind je daar veel
informatie die niet of slechts deels waar is, maar je kunt er ook
informatie vinden die wel klopt. Het punt is dus dat je in dat grote
aanbod die informatie moet zien te vinden die voor jou persoonlijk
goed en constructief is.
Natuurlijk bestaat er zoiets als een universele, absolute waarheid,
maar totdat we volledig één zijn met onze oorsprong, zal een deel
van wat we als waarheid beschouwen altijd een individuele waarheid

zijn. Jullie staan dus voor de uitdaging om te midden van al die
informatie en individuele waarheden te vinden wat voor jullie
persoonlijk kloppend is, ongeacht of de mensen om je heen het
daarmee eens zijn of niet. Wat voor jou kloppend is, kan in de loop
van de tijd veranderen. Onze kijk op de wereld en ons wereldbeeld
veranderen voortdurend. Daarom worden we er allemaal toe
aangezet om steeds opnieuw kritisch te kijken naar de dingen die we
als juist en belangrijk beschouwen.

20
Vertrouwen in het eigen
hartsgevoel
Ook ruimtes, huizen en kleding hebben een
bewustzijn
Niet alleen mensen, maar ook planten, dieren en stenen zijn levende
wezens met een bewustzijn. En ook tafels, stoelen en alle andere
dingen die op fysiek niveau bestaan, hebben een bewustzijn en
weten wat er om ze heen gebeurt. Helaas geven maar heel weinig
mensen aandacht aan deze levensvormen.
Voor de meeste mensen geldt: als ze naar een boom kijken, zien
ze weliswaar de bladeren, takken, schors enzovoort, maar niet het
gezicht van de boom. En ook de kevers, slakken en andere dieren
die over de grond kruipen, blijven meestal onopgemerkt. Vaak
stappen mensen zelfs achteloos op deze diertjes. Maar als we willen
dat onze wereld als geheel vreedzamer wordt, zijn deze aspecten
ook belangrijk.
De ruimte waarin we nu zitten heeft bijvoorbeeld ook een
bewustzijn en weet dat wij erin aanwezig zijn. Op dezelfde wijze
weten de stoelen dat we op ze zitten. Tijdens een seminar als dit is
het een groot voordeel als de zaal waarin het seminar wordt
georganiseerd ons mag. Als de zaal niets te maken zou willen
hebben met al dat ‘esoterische gebrabbel’, zou dat de sfeer van het
seminar nadelig beïnvloeden en zouden we in een ruimte zitten die
ons niet mag en ons liever wegstuurt. Maar gelukkig zijn de meeste
zalen blij met onze seminars. Toch is het belangrijk om op dit soort
dingen te letten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor huurwoningen. Als
je de huur opzegt en ergens anders gaat wonen, is het raadzaam
om afscheid te nemen van de oude woning. De woning hoort en
registreert dit. Anders zou ze verdrietig kunnen zijn en op

energetisch niveau met je mee kunnen gaan. Of ze kan in de war
zijn omdat ze gewend is geraakt aan de bewoners en niet begrijpt
waarom die niet meer terugkomen en al die andere mensen er
opeens zijn.
Je kunt trouwens met afzonderlijke kamers of met het hele huis
communiceren. Het is net zoals met het fysieke lichaam: we kunnen
ofwel met het lichaam als geheel praten, ofwel met afzonderlijke
lichaamsdelen, zoals de maag, een hand, een oog enzovoort. Want
elk lichaamsdeel heeft zijn eigen bewustzijn.
In een huis kun je zelfs met een afzonderlijk raam of een
afzonderlijke tafel praten, of je kunt zoals gezegd met het huis als
geheel praten.
Ook onze kleren hebben een bewustzijn. Dit betekent dat ze
gedachten en gevoelens hebben, dat ze weten dat ze bestaan en
wat er om ze heen gebeurt en dat ze kunnen communiceren. Zo zijn
we dus allemaal voortdurend omringd door en verbonden met
bewuste wezens die kunnen communiceren. In theorie kunnen we
met al deze wezens communiceren, maar in de praktijk varieert het
van geval tot geval, omdat sommige wezens om wat voor reden ook
misschien helemaal niet met ons willen praten. Zelfs een tafel kan
boos worden of nukkig zijn en wil dan niet met je praten.
Hoewel we allemaal voortdurend verbonden zijn met alles wat er
bestaat, en er in wisselwerking mee staan, merken we dat meestal
niet op. Als meerdere mensen bijvoorbeeld met deze tafel zouden
praten, zouden sommigen van hen antwoorden krijgen en anderen
niet. Wat nauwkeuriger gezegd: sommige mensen communiceren
vanuit hun dagbewustzijn met de tafel, terwijl andere het antwoord
van de tafel in hun onderbewustzijn ontvangen, waardoor zij vanuit
hun dagbewustzijn ten onrechte geloven dat ze helemaal niet met
tafels kunnen praten.
Voor iedereen geldt dat er op dit moment een uitwisseling
plaatsvindt tussen de ruimte waarin we zitten en de stoel waarop we
zitten, en daarnaast ook met onze eigen ziel, onze spirituele
begeleiders en alle andere dingen. Maar dat merken we niet, althans
niet altijd, en we merken er ook niet alles van.
Bij mensen die energievelden, aura’s of andere fijnstoffelijke
informatie kunnen waarnemen, vindt deze waarneming in hun

dagbewustzijn plaats. Andere mensen nemen dit ook allemaal waar,
maar dan onbewust. Dat is het enige verschil.
We zien hetzelfde verschijnsel bij het kleurenspectrum. Jullie
weten allemaal dat er veel meer kleuren zijn dan wij als mens met
onze ogen kunnen waarnemen. Wetenschappers spreken van
‘zichtbaar licht’ en ‘onzichtbaar licht’. Met alle andere vormen van
energie is het precies hetzelfde. Sommige mensen zien vanuit hun
dagbewustzijn slechts een klein deel van de vele energieën die ons
omringen, terwijl andere er een groot deel van zien. Maar het
energiespectrum is er altijd. En we worden bijvoorbeeld ook
voortdurend omgeven door ontelbare geluids- frequenties. Als we
die allemaal bewust zouden horen, zou dat veel te heftig voor ons
zijn. Om ons te beschermen nemen we die frequenties onbewust
waar.

Het risico van regressies en de geldigheid van
universele waarheden
In ons onderbewustzijn liggen ook de herinneringen aan al onze
vorige levens opgeslagen. Het is absoluut een voordeel dat we ons
niet altijd bewust kunnen herinneren wie en waar en wat we in vorige
incarnaties zijn geweest. Zo halen we onze afzonderlijke vorige
levens namelijk niet door elkaar en weten we altijd wie we nu zijn en
wat ons in dit leven te doen staat.
Als we nog iets uit een vorig leven moeten leren of opruimen,
kunnen we dat ook in ons huidige leven doen, zonder dat we
daarvoor terug hoeven naar vorige levens. Het risico bij dat soort
regressies is dat je niet meer uit de identificatie met het verleden
loskomt en er met je bewustzijn in blijft hangen.
Dat zou niet handig zijn, want we leven immers in het heden en
hebben hier onze taken te vervullen. Telkens wanneer we aan iets
denken, gaan we daar automatisch naartoe. Als we bijvoorbeeld aan
de zon denken, bevindt een deel van ons zich direct naast de zon.
Daarom is het belangrijk dat we ons bewustzijn steeds opnieuw als
het ware Verzamelen’, zodat we ons op het hier en nu kunnen
richten.

Via een regressie reist ons onderbewustzijn terug naar het
verleden en dus ook terug naar de trilling van die tijd. Maar alle
dingen die we in ons leven hebben geleerd, hebben ervoor gezorgd
dat onze trilling in de tussentijd is verhoogd. Hetzelfde geldt voor alle
dingen die we nu en in de toekomst leren. Al die dingen verhogen
onze trilling. Deze trillingsverhoging, deze verruiming van ons
bewustzijn, is het enige waar het in dit spel van vergetelheid om
gaat. Want de taak die we als gehele mensheid hebben is dat we
aan het einde van dit spel ontwaken.
Lang geleden – duizenden of zelfs tienduizenden jaren – hebben
jullie je allemaal bereid verklaard om deel te nemen aan het spel van
vergetelheid en onder volledige narcose van jullie bewustzijn naar de
Aarde te gaan. Nergens anders in het universum is er sprake van
een volledige narcose zoals hier op deze planeet. Voorheen waren
jullie volledig bewuste wezens. Maar toen zijn jullie in het kader van
het spel alles vergeten: wie je bent, waar je vandaan komt, waarom
je hier bent, hoe de wereld in elkaar zit, dat er meer is dan het
fysieke enzovoort.
Maar het gekste van het spel is het idee dat we van het goddelijke
afgescheiden zijn. Veel mensen zeggen tegenwoordig dat we ons
opnieuw met het goddelijke moeten verbinden. In zekere zin is dat
ook zo, want het gaat er in deze tijd inderdaad om dat we ons onze
oorsprong weer herinneren, dat we weer een bewuste verbinding
met de bron tot stand brengen en als het ware de verbindingskabel
weer ontdekken die er altijd al is geweest. Maar je zou ook kunnen
zeggen dat geen enkele ziel ooit van de bron afgescheiden is
geweest, zelfs niet tijdens de volledige narcose, toen mensen echt
geloofden dat ze van het goddelijke afgescheiden waren. Maar dat is
nooit het geval geweest. Want hoe diep een mens ook in het
vergeten wegzinkt, de ziel zal zich nooit van het goddelijke
afscheiden. Je kunt alleen maar gelóven dat je van het goddelijke
afgescheiden bent. In het echt kan dat niet, dat is een illusie. Lang
geleden heb je de bron verlaten om op avontuur te gaan. Je ziel, het
zogenaamde hogere zelf, leidt en geeft richting aan je menselijke
leven vanuit de spirituele sfeer. Maar deze ziel ben je zelf. Hij is je
diepste wezen. Jullie zijn allemaal eeuwige goddelijke wezens.

Er zijn universele waarheden die altijd geldig zijn geweest, altijd
geldig zijn en altijd geldig zullen blijven, of je ze nu kent of niet en of
je er nu in gelooft of niet. Een van deze universele waarheden is dat
we allemaal goddelijke wezens zijn. Een andere universele waarheid
is dat we onze eigen subjectieve werkelijkheid creëren door wat we
denken, voelen, zeggen en doen. Nog een andere universele
waarheid is dat we een fijnstoffelijk energiesysteem en chakra’s
hebben. Zelfs mensen die niet in chakra’s geloven, hebben ze. Zo is
het ook met onze spirituele begeleiders. Iedereen heeft ze. De vraag
is alleen of je je wel of niet bewust van ze bent en of je wel of niet
naar ze luistert.
We hebben ook allemaal een levensplan, ook al zijn we dat
vergeten en zijn we ons er vanuit ons dagbewustzijn niet van
bewust. Als we onder invloed van onze opvoeding, school of iets
anders van ons levensplan afwijken, verdwijnt het plan niet zomaar.
Sommige dingen kunnen tot later worden uitgesteld. Maar zodra we
het gevoel hebben dat we onze weg niet meer volgen en er echt
naar verlangen hem terug te vinden, zorgen onze spirituele
begeleiders ervoor dat we weer op onze levensweg terechtkomen en
ons levensplan vervullen.

Laat het universum gewoon spelen
Het universum verspilt geen energie. Alles is altijd goed zoals het is,
en alles wat er in de wereld gebeurt, moet ook gebeuren. Want als
het niet de bedoeling is dat het gebeurt, zal het ook niet gebeuren.
Vind je iets wat op dit moment in je leven gaande is moeilijk of weet
je niet hoe het verder moet, onthoud dan gewoon: alles wat moet
gebeuren, zal gebeuren. En alles wat niet moet gebeuren, gebeurt
ook niet. Laat het universum maar spelen. De wezens die in het
universum leven, hebben een heel mooie manier van spelen. Bevrijd
jezelf van de zelfopgelegde verantwoordelijkheid om overal altijd een
oplossing voor te vinden. Als je eens een keer geen oplossing hebt,
vertrouw dan gewoon op het universum.
Niemand van jullie is dom. Ook al is de wereld tegenwoordig heel
ingewikkeld, toch vinden jullie op de een of andere manier wel je

weg. Dat is een hele prestatie. Jullie hebben ook allemaal een eigen
intrinsieke waarde, en deze waarde wordt niet bepaald door externe
factoren zoals afkomst, burgerlijke staat, geld, woonsituatie, leeftijd,
religieuze gezindheid, uiterlijk, beroep, bezittingen en dergelijke. Je
intrinsieke waarde is volledig onafhankelijk van deze dingen. Ze
staat ook los van alles wat je ooit hebt gedaan. We zijn allemaal
mensen en we maken allemaal fouten. Het gaat erom dat we iets
leren van de fouten die we maken. Wie nu bijvoorbeeld inziet dat
geweld niet met geweld kan worden opgelost, heeft dat vroeger
waarschijnlijk zelf ondervonden. Hij heeft geprobeerd om geweld met
geweld te bestrijden, tot hij inzag hoe zinloos dat was. We hebben
allemaal weleens iets stoms gedaan. Zo leren we.
Je intrinsieke waarde is altijd bij je, in welke situatie je je ook
bevindt. Deze waarde is ondefinieerbaar groot en zal nooit kleiner
worden of verloren gaan. Iedereen die je probeert te vertellen dat je
geen waarde hebt, of dat je niets waard bent, vergist zich. En zelfs
als je gelooft dat je waardeloos bent, dan nog zit die innerlijke
waarde in je. Die zal nooit weggaan.
Leef gewoon vol vertrouwen op je spirituele begeleiders, die je van
binnenuit leiden. Dan kun je niets verkeerd doen in je leven. Soms
twijfelen mensen aan deze begeleiding. Hoewel ze luisteren naar
hun innerlijke stem en hun innerlijke gevoel volgen, gebeurt er toch
iets in hun leven wat ze als negatief ervaren. Ze denken dan meteen
dat hun gevoel verkeerd was, dat hun innerlijke leiding zich heeft
vergist. In werkelijkheid echter hebben ze hun innerlijke stem goed
gehoord en de gevoelsimpulsen van hun spirituele begeleiders wel
degelijk ontvangen, maar vervolgens hebben ze met hun verstand
een idee gevormd over wat de uitkomst zou moeten zijn. Dit idee,
deze verwachting, kwam niet overeen met de werkelijkheid.

Alles is goed zoals het is
Je mag altijd op je innerlijke hartsgevoel vertrouwen. Zolang je echt
naar je innerlijke stem luistert, kun je geen verkeerde beslissingen
nemen. Als er desondanks iets gebeurt wat je niet voor ogen had,
geeft dit je de kans om te leren. Het ergste wat je kan overkomen, is

dat je iets leert. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Dus word wat
losser, ontspan je en vertrouw op je hart. In de kern van je hart zijn
er geen problemen. Daar is alles altijd goed, precies zoals het nu is.
Je kunt je altijd met behulp van deze gedachte ontspannen: alles is
altijd goed zoals het is. Het universum dwingt je nergens toe. Je hebt
altijd de vrije keuze om te beslissen hoe je je leven wilt vormgeven.
Dus leef je leven zoals jij dat wilt en niet zoals anderen het van je
verwachten.
Je hart is gelukkig als je jezelf bent en je eigen leven leidt,
ongeacht waar je pad heen leidt.
Het belangrijkste in de huidige tijd is dat we eropuit gaan om uit te
zoeken wat ons hart echt wil en dat vervolgens gewoon doen. Nu
denk je misschien: dat zou ik wel willen, maar ik heb geen tijd. Maar
dat is slechts een excuus, want als iets echt belangrijk voor je is, als
het hoog genoeg op je prioriteitenlijstje staat, heb je er altijd tijd voor.
Alles wat ooit is gebeurd, was goed zoals het is gebeurd. Niemand
van jullie heeft ooit iets helemaal fout gedaan en niemand van jullie
is ‘per ongeluk’ op de verkeerde plaats of in de verkeerde ervaring
terechtgekomen. Als iets vanuit het oogpunt van de bron volledig
‘fout’ was geweest, had je het simpelweg niet meegemaakt. Want
alles heeft een doel en alles is goed zoals het is. Wat er ook
allemaal nog met de wereld zal gebeuren, de mensheid slaat zich er
wel doorheen. Ze heeft immers al zoveel meegemaakt en geleerd.
Zelfs de zogenaamde fouten uit ons verleden waren belangrijk, want
ze hebben ervoor gezorgd dat we nu inzien wat goed is. Alleen op
die manier kunnen we de toekomst in positieve zin veranderen. Als
we in het verleden nooit oorlogen hadden gehad, konden we nu niet
vol overtuiging zeggen dat we geen oorlog meer willen. Zo leren we
onderscheid te maken tussen wat we wel en niet echt willen.
Ieder van jullie die zich kan voorstellen hoe een betere toekomst
eruit zal zien, heeft al eerder zo’n manier van leven ervaren en
draagt nu een onbewuste herinnering aan die levenswijze met zich
mee. Je kunt je namelijk alleen maar voorstellen wat je al eerder
hebt gezien, gehoord en ervaren.
Je kunt je bijvoorbeeld geen kou voorstellen als je nog nooit kou
hebt gevoeld. Dus als je een idee hebt van hoe een betere toekomst
eruit zou moeten zien, bewijst dit dat je een bepaalde tijd ergens zo

hebt geleefd. Als je er zo naar kijkt, ligt niet alleen ons verleden maar
ook onze toekomst in onze cellen opgeslagen.
Juist daarom heb ik er alle vertrouwen in dat de wereld ten goede
zal veranderen. Als mensheid zijn we bezig te leren wat we niet
meer willen. We leren dat alle mensen afzonderlijk nodig zijn voor de
komende wereldwijde verandering. En vanbinnen weten we ook al
hoe het zal zijn. Het is slechts een kwestie van tijd. De mensheid zou
op dit moment al collectief kunnen ontwaken, maar het kan ook nog
honderden jaren duren. Dat is echter niet van belang. Jullie leven al
zo lang onder deze narcose dat het niet op honderd jaar meer of
minder aankomt.
Maak je daar alsjeblieft geen zorgen over. De wereldwijde
verandering komt wanneer die komt. Maar er zijn wel dingen die je
er actief aan kunt bijdragen: jezelf ontwikkelen, je trilling veranderen,
je bewustzijn ontwikkelen en de dingen doen die je ziel zich voor dit
huidige leven als taak heeft gesteld. Deze levenstaken kunnen puur
op jezelf van toepassing zijn, maar er kunnen ook andere wezens bij
betrokken zijn. Zolang we precies deze dingen doen en gewoon
onze individuele levenstaak vervullen, komt alles zoals het moet
komen en zal alles goed zijn.
Ontspan je en kijk vanuit een zekere losheid en lichtheid naar je
leven. Verander indien nodig je perspectief en onthoud vooral in
situaties waarin je het moeilijk hebt: alles komt zoals het moet
komen. En laat het universum dan gewoon spelen.

Energetisch problemen oplossen
Bij een seminar als dit gaat het niet alleen maar over de woorden die
op fysiek niveau worden uitgesproken, maar ook om de energetische
uitwisseling tussen de mensen die aanwezig zijn.
Op dit energetische niveau kun je het positieve gemakkelijker op
je in laten werken als je al je zorgen in een denkbeeldige rugzak
stopt en deze buiten de deur laat staan. Met een gezonde
perspectiefverandering en een zekere mate van ontspanning kun je
je dagelijkse beslommeringen gemakkelijk even aan de kant zetten.
Problemen die net nog heel groot waren, worden dan plotseling heel

klein. Niet omdat er iets aan de situatie is veranderd, maar omdat
jullie jezelf hebben veranderd, of preciezer gezegd: doordat jullie je
trilling hebben verhoogd.
Want of een bepaalde situatie wel of niet door jou als een
probleem wordt ervaren, wordt uitsluitend bepaald door je
trillingsfrequentie. Als je eigen trilling hoger is dan die van de
situatie, ervaar je de situatie niet meer als probleem.
Dus als er een probleem in je leven is dat je erkent, luidt de
essentiële vraag: hoe reageer ik op dit probleem? Er zijn problemen
die zichzelf oplossen als je er niet naar omkijkt en er dus geen
aandacht aan besteedt. Andere problemen blijven een poosje
aanwezig. Dan moet je bepalen of je de situatie wel of niet kunt
veranderen. Kun je dat niet, verander dan je perspectief en kijk er
door een positieve bril naar. Als je op deze manier naar een situatie
kijkt die in jouw beleving onveranderlijk is en door jou wordt
geaccepteerd, vormt ze geen last of probleem meer. Het probleem
bestaat misschien nog wel in de buitenwereld, maar je hebt er zelf
geen last meer van. Je zou dus kunnen zeggen dat een probleem in
de waarste zin van het woord een kwestie van perspectief is, van
hoe je ernaar kijkt. Eigenlijk zijn er geen problemen. Er zijn alleen
maar situaties die door sommige wezens als problemen worden
beschouwd. De bewustzijnsfrequentie van deze wezens is lager dan
de frequentie van de betreffende situatie. Vroeg of laat zul je
beseffen hoeveel zegeningen zo’n positieve geesteshouding in je
leven oplevert. Zelfs als je een probleem niet volledig kunt
wegnemen, zorgt deze houding ervoor dat je je beter voelt.
Hetzelfde geldt voor de ophanden zijnde ascensie van de
mensheid. Ook daarbij is een zekere mate van losheid en lichtheid
raadzaam. Spirituele ontwikkeling is geen wedstrijd of
concurrentiestrijd. Het gaat niet om sneller, hoger, verder of beter.
Het gaat er niet om dat je als eerste iets bereikt, want vroeg of laat
stijgt iedereen die dat wil op. Het universum geeft je daar ook geen
rapportcijfers voor.
Ontspan je dus maar. Niemand kan alle stappen tegelijkertijd
zetten, dus neem één stap tegelijk in je eigen tempo. Je hoeft jezelf
niet onder druk te zetten. Onze samenleving heeft dringend behoefte

aan ontspanning. Dus ontspan je in je hart, ontspan je in je spirituele
ontwikkeling en ontspan je in je ascensie.

Ontspan je en geniet van je leven
Nogmaals, ontspan je gewoon. Wees wat losser, opener, spontaner
en flexibeler. Neem elke dag minstens tien minuten de tijd om iets te
doen waarvan je geniet en wat je gelukkig maakt. Ook al lijkt het
misschien zinloos, dat is het niet. De zin ervan is namelijk dat je
ervan geniet. Dat is al reden genoeg om het te doen. Iets wat jou of
je innerlijke kind vreugde brengt, behoeft geen verdere uitleg of
rechtvaardiging.
Je kunt hiervoor ook naar de speeltuin gaan. Waarom niet?
Waarom zouden speeltuinen alleen maar toegankelijk zijn voor
mensen tot een bepaalde leeftijd? Het maakt helemaal niet uit wat
anderen van je vinden. Als anderen een probleem met je hebben,
zoeken ze toch gewoon geen contact met je? Zo simpel is het: leven
en laten leven. We zijn allemaal individuen, dus kun je nooit
iedereen tevredenstellen, maar dat hoeft ook niet. Doe gewoon wat
je leuk vindt en waar je blij van wordt. En of andere mensen dat nu
wel of niet als ‘normaal’ beschouwen, maakt niet uit. Creëer gewoon
een nieuw ‘normaal’ voor jezelf.
Wat we niet moeten doen, is achteroverleunen en denken dat er
iets kan veranderen zonder zelf iets bij te dragen. Door dingen te
doen waar je blij van wordt, laat je andere mensen zien dat vreugde
in het leven ook voor volwassenen mogelijk is en is toegestaan. Als
iets je gelukkig maakt, waarom zou je dan niet als een kind rond
mogen springen? Natuurlijk kan er iemand zeggen: ‘Dat soort dingen
doe je gewoon niet’ of ‘Dat mag je niet doen,’ maar als iemand mij
het adres van deze persoon kan geven, kan ik hem een brief sturen
en uitleggen dat zijn houding niet meer helemaal van deze tijd is.
Waarschijnlijk is het in de huidige tijd beter om wat individueler te zijn
in plaats van te doen wat in de ogen van anderen ‘normaal’ is. Het is
niet wenselijk om een doorsneemens te zijn, want veranderingen
vinden niet plaats door je aan het gemiddelde aan te passen, maar

door consequent je eigen ontwikkeling tot uitdrukking te brengen
zoals je die voor deze incarnatie hebt gepland.
Wees gewoon jezelf en leef vanuit je hart. Onze huidige
maatschappij zit zo in elkaar dat we ons allemaal achter maskers
verschuilen. Het vergt wat moed om ze af te zetten en weer jezelf te
zijn. Maar jullie hebben ook allemaal de moed gehad om alles te
vergeten en jezelf duizenden jaren lang onder narcose te brengen.
Ook al kun je je het op dit moment misschien niet voorstellen, dat
was ongelooflijk moedig van jullie. Vergeleken met deze
‘oorspronkelijke’ moed is de hoeveelheid moed die we nu moeten
opbrengen om weer meer onszelf te zijn vele malen kleiner.
Misschien is onze moed alleen maar even in slaap gevallen en
kunnen we hem snel weer wakker maken. Ook nu is het het
belangrijkst dat je daar gewoon een begin mee maakt.

Liefde als essentie van alle religies
Mensen die vanuit hun hart leven en hun hart volgen, doen alleen
dingen waarvan ze blij worden en die goed voor henzelf en andere
wezens zijn. Mensen die vanuit hun hart leven, verbranden geen
auto’s, slaan niemand en breken nergens in.
Ze dragen de vrede in zich waarnaar we allemaal verlangen.
Het gebruik van geweld en het voeren van oorlogen zijn volstrekt
zinloos en brengen niemand iets goeds. En geloven dat er zoiets
bestaat als een heilige oorlog is al net zo absurd.
We hebben veel verschillende vormen van religie op Aarde, maar
de essentie van alle religies is hetzelfde. Ik zou alle religies willen
bevrijden van de dingen die alleen maar zijn gecreëerd omdat rijke
mensen macht willen uitoefenen en religies als machtsmiddel
gebruiken. Ik zou ze ook willen bevrijden van alles wat mensen er in
vroegere tijden aan hebben toegevoegd of hebben verdraaid omdat
ze niet beter wisten. Met andere woorden, als we alle religies in hun
oorspronkelijke staat zouden herstellen, vinden we in elke religie
dezelfde fundamentele boodschap: LIEFDE. Niets anders. Binnen
elke religie gaat het er immers om dat we weer vanuit liefde gaan
leven.

Er is nog nooit een god geweest die mensen de opdracht gaf om
tegen elkaar te vechten of die geweld goedkeurde.
Als mensen beweren dat ze van hogerhand opdracht hebben
gekregen om anderen te vervolgen, te bestrijden of zelfs te doden,
moet er iets flink zijn misgegaan. Dat soort machtsmisbruik vond en
vindt nog steeds hier op Aarde plaats, maar heeft niets te maken
met religie in de oorspronkelijke zin van het woord, en zeker niet met
God. Want religie is bedoeld als hulp voor de mens om zich zijn
afkomst te herinneren, om zich te herinneren dat we alles met liefde
kunnen oplossen.
Ook vrede mag niet opgelegd worden. Als we vreedzaam willen
handelen, moeten we dat doen omdat we dat zelf willen en niet
omdat iemand ons dat opdraagt. Het is belangrijk dat je de dingen
die je doet ook echt zelf wilt doen.

Geloof mij niet blindelings
Dat geldt natuurlijk ook voor alles wat ik zeg. Doe niet iets omdat ik
het toevallig zeg en volg mij niet blindelings. Gebruik mijn impulsen
alleen als je dat zelf wilt en als je denkt dat het goed is om te doen.
Je hebt moed nodig om dingen te veranderen omdat je af en toe
misschien door je angst heen moeten bijten, iets moet riskeren en
nieuwe wegen moet inslaan. Misschien zul je ook een beetje gek
moeten zijn om tegen de stroom in te zwemmen van wat als normaal
wordt gezien. Als je iets niet vanuit je hart wilt veranderen, zul je er
niet de kracht voor hebben, maar altijd excuses en uitvluchten
vinden.
Maar door nu beslissingen voor je uit te blijven schuiven – wat je
natuurlijk ook gewoon mag doen – verander je niets aan het feit dat
je later, laten we zeggen over honderd jaar, toch ook die moed zult
moeten opbrengen. Daar ontkom je niet aan, want je hebt het zelf zo
in je zielsplan vastgelegd. Zet dus gewoon de volgende stap,
vandaag of morgen of over honderd jaar – wat jij wilt.
Om het nog maar eens te benadrukken: ik kom hier niet in mijn
eentje de wereld redden. We zullen het met ons allen moeten doen.
Anders lukt het niet, want de wereld is heel groot. Voor alles is er

een geschikt tijdvenster: een om bepaalde innerlijke processen te
doorlopen, een om met andere mensen over bepaalde dingen te
praten en een om te handelen. Natuurlijk is het goed om over dingen
te praten, maar je kunt ook te veel en te lang praten. Op een
gegeven moment komt het geschikte moment om iets te doen. En
volgens mij is dat nu.
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De evolutie van de liefde
Het spel van vergetelheid beëindigen

Het eerste woord hierboven is ‘revolutie’. Voor mij persoonlijk is dit
woord op de een of andere manier verbonden met geweld. Maar als
je de eerste letter weglaat, krijg je het woord ‘evolutie’. En als je
alleen naar de eerste vier letters van dit woord kijkt en ze
achterstevoren leest, krijg je het woord ‘LOVE’, liefde. Zowel evolutie
als revolutie heeft liefde als basis, en onvoorwaardelijke liefde is ook
het doel van onze stille, zachte revolutie. Liefde is het eindpunt van
onze innerlijke ontwikkeling. En liefde is de oplossing voor alle
problemen.
Het zal zeker enige tijd duren voordat de mensheid tot
onvoorwaardelijke liefde in staat is. Dat gebeurt niet van de ene op
de andere dag. Je ontwaakt geleidelijk uit de duizenden jaren van
volledige narcose. Gedurende deze vele millennia hebben jullie je
ontelbare valse identiteiten en vreemde wereldbeelden aangemeten,

en al die tijd heeft er geen bewuste spirituele ontwikkeling
plaatsgevonden. Maar dit is nu allemaal aan het veranderen.
Er zijn mensen die zeggen dat de omstandigheden op Aarde
steeds krankzinniger worden en dat het steeds slechter gaat met de
wereld. Oppervlakkig gezien, dus als je alleen naar de fysieke
wereld kijkt, klopt dat ook. Er zijn ook mensen die zeggen dat er
niets ten goede is veranderd en dat er niets beter is geworden. Ook
dat klopt voor het fysieke niveau, want er zijn nog steeds oorlogen,
geweld en dat soort dingen.
En toch is het bewustzijn van de mensheid in mijn ogen de laatste
decennia sterk ten goede veranderd. Vraag je maar eens af of een
seminar zoals we dat vandaag organiseren tachtig jaar geleden
mogelijk zou zijn geweest. Ik denk niet dat er toen zoveel mensen
naar een spiritueel seminar zouden zijn gekomen. Er zitten hier
honderden mensen in de zaal. Vroeger zouden dat er misschien
maar een paar zijn geweest, als er überhaupt al mensen waren
gekomen. Kijk eens hoeveel goede dingen zich in de tussentijd al
hebben ontwikkeld! Na duizenden jaren van algemene narcose vindt
er sinds meer dan honderd jaar een fundamentele verandering
plaats, een ontwaken, een bewuste spirituele ontwikkeling van de
mensheid! Ik vind dit heel snel en een opmerkelijke prestatie. Het
wijst er ook duidelijk op dat de wereld daadwerkelijk ten goede aan
het veranderen is.
Toen we besloten aan het spel van vergetelheid mee te doen,
waren we ons ervan bewust dat we alles zouden vergeten, dat we
zelfs zouden vergeten dat we alles waren vergeten. We hadden ook
het moedige en ietwat gekke verlangen om aan het einde van het
spel samen met ons fysieke lichaam op te stijgen. Aan het begin van
het spel wisten we echter niet eens of zo’n ascensie samen met het
fysieke lichaam wel mogelijk was. Want het universum had daar
geen ervaring mee. Dat betekent dat we aan het begin van het
experiment een groot risico liepen. Daarom zeg ik dat alle zielen die
toen met het experiment instemden ontzettend dapper waren. Het
was ook mogelijk geweest dat de ascensie uit deze extreem grote
aardse dichtheid helemaal niet zo zou werken als we hadden
gepland, en dat de mensheid uiteindelijk gevangen zou blijven zitten
in een grauwe wereld of steeds dieper weg zou zinken tot ze niet

meer levensvatbaar zou zijn. Inmiddels is dit probleem echter
opgelost en weten we dat het mogelijk is om samen met het fysieke
lichaam naar een hogere dimensie op te stijgen. Het staat vast dat
dat zal gebeuren. De vraag is niet of het zal gebeuren, maar
wanneer en hoe?
Dat we dit nu weten en met zoveel stelligheid kunnen zeggen, is
uitsluitend aan jullie te danken. Dat komt onder andere doordat jullie
zo graag aan deze ontwikkeling wilden meewerken. Natuurlijk krijgt
de mensheid hulp en steun van buitenaf, maar deze hulp heeft
alleen effect als jullie die accepteren. Jullie hebben dus al heel veel
goed werk geleverd, en daarvoor mag je jezelf best een
schouderklopje geven en feliciteren. Niet elke ziel zou zoiets
moedigs doen en aan een spel meedoen waarvan de afloop onzeker
is en waarbij je bewustzijn ook nog eens duizenden jaren lang wordt
verdoofd. Maar jullie hebben het aangedurfd en het is jullie gelukt.
Na deze vele duizenden jaren zijn jullie al zo’n honderd jaar bezig
om geleidelijk te ontwaken. Jullie bevinden je op dit moment in een
soort fase tussen de narcose en het ontwaken. Het is helemaal aan
jullie om te bepalen wanneer jullie volledig willen ontwaken. Dat zal
jullie meesterschapsexamen zijn.

Ontwaken betekent herinneren
Het is heel belangrijk dat we het volgende beseffen: ‘We zijn
allemaal goddelijke wezens die hier een ervaring als mens hebben,
en geen mensen die goddelijke wezens worden.’
De reden dat het überhaupt mogelijk is om zo snel te ontwaken, is
dat we allemaal goddelijke wezens zijn. We zijn ooit als goddelijke
wezens naar de Aarde gekomen om een menselijke vorm aan te
nemen en als mens dit experiment van vergetelheid te ervaren. Om
dit te doen moesten we onze goddelijkheid een bepaalde tijd
vergeten, en nu zijn we bezig die ons weer te herinneren. Er zit een
enorm verschil tussen iets willen worden wat je voorheen niet was
en je gewoon herinneren wat je altijd al bent geweest. Daarom zeg ik
dat we geen mensen zijn die goddelijke wezens worden, want we

zijn altijd al goddelijke wezens geweest. Dat zijn we nu en dat zullen
we altijd zijn.
De mensheid op Aarde bevindt zich op dit moment in een fase van
herinneren en ontwaken. Jullie weten allemaal diep vanbinnen
precies wat je bent, waarom je hier bent en hoe de wereld werkt. Als
je tijdens het lezen van spirituele boeken of tijdens spirituele
seminars plotseling beseft dat je iets belangrijks hebt begrepen,
betekent dat dat je je iets herinnert. Ontwaken betekent dus niet dat
je iets ‘nieuws’ of iets wat je vreemd is in je bewustzijn moet
integreren, maar dat je je herinnert wat je altijd al wist en wat je
alleen maar tijdelijk was vergeten.

Bewustzijn schept vrede
Liefde heeft het krachtige vermogen om dingen te transformeren,
dus om ze in positieve zin om te zetten in iets anders. Dat geldt
overigens ook voor humor. Ken je dat? Je loopt een kamer binnen
waarin mensen zitten die om de een of andere reden slecht
gehumeurd zijn. Dan maak je een grapje waar ze om moeten lachen
en de sfeer wordt meteen een stuk lichter.
Het ijs is gebroken. Hieraan kun je zien dat humor het welzijn van
mensen en de energieën in een ruimte kan transformeren. Hetzelfde
geldt voor liefde.
We kunnen met de kracht van ons bewustzijn dus energetische
toestanden transformeren. Dat is vooral belangrijk omdat er op de
wereld nog steeds veel geweld heerst en oorlogen worden gevoerd.
We kunnen er niet van uitgaan dat de huidige politici bereid zijn om
werkelijk voor vrede te zorgen, hoewel onze wereld daar dringend
behoefte aan heeft. Want ze willen helemaal geen wereldvrede
omdat onze economische systemen door oorlog in stand worden
gehouden en van hun ondergang worden gered. Deze politici kun je
vergelijken met kleine kinderen in een zandbak die met zand naar
elkaar gooien. Als de regering van land A zand in het gezicht gooit
van de regering van land B, zegt land B. ‘Hé, jij hebt zand naar mij
gegooid! Nu mag ik zand in jouw gezicht gooien.’ Dus gooit land B
op zijn beurt zand naar land A enzovoort.

Omdat we weten dat het ook anders kan, hebben we hierin een
verantwoordelijkheid. We weten dat je ruziënde kinderen niet
gewoon maar uit de zandbak kunt halen, want dan lopen ze meteen
weer terug. Wij zijn dus degenen die buiten de zandbak staan en
borden voor de kinderen omhooghouden waarop bijvoorbeeld staat
‘LIEFDE’ of ‘MEDEDOGEN’ of ‘VERGEVING’. De kinderen die zand
naar elkaar gooien, letten in het begin waarschijnlijk niet op deze
borden, en zelfs als ze ze wel zien, weten ze niet echt wat ze
betekenen. Ze weten niet wat liefde of vergeving is, omdat ze
denken dat het gooien van zand naar elkaar op dat moment de
enige omgangsvorm is. Op een gegeven moment vindt een van de
kinderen het zinloze geruzie echter te stom, omdat het nooit tot een
positieve oplossing leidt. Dat kind gaat op zoek naar alternatieven en
ziet mensen naast de zandbak staan die borden omhooghouden.
Het kind leest ‘LIEFDE’, waarna het naar de betreffende persoon toe
loopt en vraagt: ‘Liefde? Wat is dat precies? Hoe kan liefde ons
helpen bij het oplossen van onze problemen?’
Zolang onze politici nog in de zandbak spelen, hebben wij als
bevolking de verantwoordelijkheid om die borden omhoog te houden
en ze zo andere manieren te laten zien waarop mensen met elkaar
kunnen samenleven. Dus vroeg of laat krijgen de zandbakpolitici de
kans om naar ons toe te komen en te zeggen: ‘Bij ons is het stom en
niet leuk meer. Mogen we nu met jullie meedoen?’
We moeten geen wrok koesteren tegen politici of mensen in het
algemeen, maar juist de innerlijke rijpheid hebben om ze te
vergeven. We hebben in het verleden allemaal wel domme dingen
gedaan en moesten allemaal door ervaring leren wat liefde,
mededogen en vergeving betekenen. Ons antwoord moet dus als
volgt zijn: ‘Wij zijn blij dat jullie dat nu inzien. Jullie zijn van harte
welkom. Laten we nu samen eens gaan kijken hoe het verder kan
gaan en hoe we samen de omstandigheden in de wereld op een
constructieve manier kunnen verbeteren.’

Het hamsterwiel van schuldprojectie

Een ander obstakel is dat we de hele tijd bezig zijn met het zoeken
naar iemand die we de schuld kunnen geven voor de huidige
misstanden. Dit beschuldigen is niet erg effectief. In plaats daarvan
kunnen we beter zo snel mogelijk beginnen met de wereld op orde
brengen.
Stel dat er ergens op een olieplatform een ongeluk gebeurt en dat
er olie weglekt, waardoor het zeewater wordt verontreinigd en de
dieren en planten worden vergiftigd. In zo’n situatie, terwijl de olie
blijft lekken, moet je niet discussiëren over de vraag hoe het kon
gebeuren en wie daaraan schuld heeft. Daarmee maak je de zee
niet schoon. Het zou veel zinvoller zijn om oplossingsgericht te
handelen en direct met schoonmaken te beginnen. Want wat
gebeurd is, is gebeurd. En iets wat al is gebeurd, kun je niet meer
ongedaan maken. Maar je kunt er wel voor zorgen dat de situatie
niet verslechtert. Natuurlijk zouden bepaalde dingen eigenlijk
helemaal niet mogen gebeuren, maar als dat wel het geval is, kun je
ze niet meer ongedaan maken. En natuurlijk is er iemand
verantwoordelijk voor het ongeluk op het olieplatform, maar daar kun
je later naar kijken. Anders verlies je onnodig veel tijd.
Dit betekent dat we als mensheid nu moeten beginnen met het
oplossen van onze problemen en het doorvoeren van concrete
veranderingen, zodat er geen ongelukken meer gebeuren.
Voortdurend naar schuldigen zoeken helpt niet, want als je dat doet,
handel je niet oplossingsgericht. Door maanden of jaren te
discussiëren over wie wat gedaan heeft en wie waarvoor
verantwoordelijk is, en door met je vinger naar anderen te blijven
wijzen zorg je er alleen maar voor dat je steeds vaster in het
hamsterwiel van schuldprojectie gevangen komt te zitten.
De huidige situatie zou je ook kunnen vergelijken met het zitten in
een rubberboot op open zee terwijl de boot lek is en langzaam zinkt.
Een deel van de mensen die in deze boot zitten merkt er niets van.
Een ander deel ziet wel dat de boot aan het zinken is, maar doet
niets. En weer een ander deel ziet het ook en wil beginnen met het
dichtmaken van het gat, maar degenen die de reparatiekit in hun
bezit hebben, zitten te ruziën over wie de boot kapot heeft gemaakt.
Zou het niet veel zinvoller zijn om het hier later over te hebben en
het gat in de boot te dichten, zodat hij niet verder zinkt?

‘Wees zelf de verandering die je voor de wereld
wenst’
De
wereld
is
groot
en
complex.
Een
wereldwijde
bewustzijnsverandering vindt niet van de ene op de andere dag
plaats.
Maar wat we vandaag kunnen doen is ermee beginnen. En de
beste manier om te beginnen is naar onszelf kijken om erachter te
komen wat we in ons eigen leven kunnen verbeteren. Er is een
uitdrukking: ‘Wees zelf de verandering die je voor de wereld wenst.’
Dat is precies de bedoeling. Hoewel het goed is om je via dit soort
seminars of via boeken te verdiepen in nieuwe informatie en
theorieën, is het belangrijker dat we ons eigen bewustzijn
transformeren en zelf worden wat we voor de toekomst wensen.
We zijn met ons allen de toekomst van de Aarde. Ieder van ons
draagt dus aan de ene kant de verantwoordelijkheid voor zichzelf en
aan de andere kant die voor de Aarde, dat wil zeggen, voor wat er
wel of niet op Aarde zal gebeuren.
We dragen bovendien niet alleen de verantwoordelijkheid jegens
de generaties die er voor ons waren, maar ook jegens de generaties
die na ons komen. En tot slot dragen we de verantwoordelijkheid
voor het hele universum, want het is nog nooit gebeurd dat een
beschaving heeft geprobeerd om samen met het fysieke lichaam op
te stijgen. Het opstijgen van een beschaving naar een hogere
dimensie is niets bijzonders. Dat gebeurt regelmatig in het
universum. Maar die ascensie maken zij met de ziel, dus niet
tegelijkertijd met hun fysieke lichaam. Dat gebeurt hier voor het
eerst, daarom is de Aarde vanuit kosmisch oogpunt iets heel
bijzonders. Als dit de mensen op Aarde nu lukt, zal dat een mijlpaal
zijn in de geschiedenis van het universum.
Om aan al deze verantwoordelijkheden te voldoen hoeven we
alleen maar ons hart te volgen. Zodra we zelf authentiek zijn en ons
hart volgen, zal alles lukken.
Ten slotte nog dit: natuurlijk zul je je ook na een eendaags seminar
niet alles kunnen herinneren wat je hebt gehoord. Maar dat hoeft ook

niet. Ieder van jullie zal zich precies die dingen herinneren die in
hem resoneren, want dat zijn blijkbaar de onderwerpen die op dit
moment belangrijk zijn in je leven. En alleen daar hoef je je nu mee
bezig te houden. Zet gewoon de ene stap na de andere en blijf
ontspannen, ongedwongen en speels. Dan komt alles goed.
Vraag uit het publiek: Komt er een Derde Wereldoorlog?
Antwoord: Dat hangt volledig van ons als mensheid af.
Als we als collectief op tijd ontwaken en eindelijk met dit
zandbakspel stoppen, hoeft er niet weer een grootschalige oorlog te
komen. De verantwoordelijkheid ligt bij ons als wereldbevolking, niet
bij de politici, want uiteindelijk kunnen politici niets doen waar wij niet
achter staan. Dit geldt niet alleen voor oorlogen, maar voor alle
levensgebieden. Alles gebeurt alleen als de meerderheid van de
mensen het toestaat. Het lijkt misschien of politici beslissingen
nemen en ervoor zorgen dat dingen gebeuren, maar wij zijn
degenen die dit via ons bewustzijn mogelijk maken en energetisch
ondersteunen. Dat is onze verantwoordelijkheid.
Het is dus aan ons of de ommekeer hectisch en oorlogszuchtig zal
verlopen, of zacht en vreedzaam. Maar op het moment dat de
mensheid collectief ontwaakt, zullen oorlogen niet meer mogelijk
zijn.
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Vragen en antwoorden
(deel 2)
Vragen over verschillende onderwerpen
Vraag: Wat is spiritualiteit?
Antwoord: Voor mij betekent spiritualiteit gewoon een innerlijke
ontwikkeling. Als je het zo bekijkt, is er hier op Aarde geen enkele
ontwikkeling en geen enkel leerproces dat niet spiritueel is, want
door elk ontwikkelingsproces leren we iets en doen we inzichten op
die ons weer vooruithelpen.
In mijn ogen is spiritualiteit een begrip dat inmiddels behoorlijk
‘versleten’ is. Het wordt verdraaid en deels gebruikt om er een
dogma van te maken en de mensen in hun ontwikkeling te beperken
of te blokkeren. We leven hier op Aarde en ontwikkelen ons. Dat is
alles. Het is niet nodig dat we ons tijdens het leven aan bepaalde
begrippen vastklampen. Als we naar ons hart luisteren en doen wat
ons hart wil, als we onze eigen weg gaan – wat die ook moge zijn –
is elke weg goed.
Zolang we ons innerlijk ontwikkelen, zijn er geen goede en slechte
manieren om dat te doen. Het goddelijke bewustzijn is overal
aanwezig, en we hoeven geen poging te doen om het te definiëren
of te beschrijven. Het is belangrijk dat ieder mens zijn eigen
individuele pad volgt, zoals hij dat zelf wil en zoals zijn hart hem dat
ingeeft. Het maakt niet uit of dit volgens de norm gebeurt of zoals de
meeste mensen het doen, of dat het logisch is of niet. Zolang we
doen wat ons hart wil, komt al het andere vanzelf.
Natuurlijk is het belangrijk dat je bepaalde dingen met je verstand
begrijpt, zodat je ze doorgrondt en in je leven kunt integreren. Maar
soms zijn er ook dingen die je pas echt kunt begrijpen als je ze zelf
ervaart. Zolang we ons op het zielspad bevinden dat we voor ogen

hebben, zullen we altijd geleid worden naar waar we moeten zijn.
Daarom hoeven we helemaal geen ingewikkelde instructies te
bedenken voor hoe we zouden moeten leven, maar kunnen we
gewoon onszelf zijn en doen wat ons hart ons ingeeft. Voor mij is dat
de kern van spiritualiteit.
Vraag: Waarom moeten we ons met de bron verbinden, bijvoorbeeld
door te mediteren of iets dergelijks? Zijn we er niet altijd mee
verbonden?
Antwoord: Aangezien onze ziel oorspronkelijk uit de bron
afkomstig is, zijn we natuurlijk allemaal op de een of andere manier
altijd met de bron verbonden. Maar zodra we hier op Aarde als mens
incarneren en onze afkomst vergeten, komen we in een
afgescheiden individueel bewustzijn terecht. Dit betekent dat we
allemaal ons eigen bewustzijn hebben dat zich onderscheidt van het
bewustzijn van anderen. Op fijnstoffelijk niveau blijven we natuurlijk
voortdurend met alles verbonden, ongeacht of we dit in ons dagelijks
leven binnen de driedimensionaliteit wel of niet weten en accepteren.
Een van de spelregels van het grote spel van vergetelheid is dat we
hier in de driedimensionale wereld vergeten zijn waar we vandaan
komen en waarom we hier zijn. Dat vergeten is dus een gevolg van
onze incarnatie in deze dimensie.
Elk wezen is goddelijk, en iedereen is altijd met het goddelijke
verbonden. Maar binnen de driedimensionaliteit zijn er bepaalde
dingen die ons bij dit verbonden-zijn kunnen belemmeren. Nu is de
tijd echter gekomen om te ontwaken en ons onze oorsprong te
herinneren. Daarbij moeten we niet definiëren wat we ons willen
herinneren, want wanneer we het ons weer volledig herinneren,
kunnen we het niet meer uitspreken. Zodra we in deze lichtgevende
kern zijn ondergedompeld, kunnen we hem niet meer beschrijven.
Vanuit hun dagbewustzijn leven de meeste mensen tegenwoordig
in de veronderstelling dat ze van andere mensen en alle andere
dingen afgescheiden zijn. Dus als ze zich met het
eenheidsbewustzijn en de bron willen verbinden, moeten ze bewust
zoeken naar dit verbindingsproces, omdat ze vanuit hun
dagbewustzijn niet op dit idee komen. Daarom zijn dingen als
meditatie heel nuttig.

Vraag: Hoe herken ik wat mijn vrije wil precies is?
Antwoord: Voel wat je hart wil. De maatschappij schrijft ons heel
veel dingen voor die we wel of niet zouden moeten doen en dit leidt
ertoe dat we een muur om ons hart heen bouwen.
In theorie is de oplossing hiervoor helemaal niet zo ingewikkeld,
maar het kan een poosje duren voordat we haar kunnen toepassen
door te herkennen welke patronen, angsten of zorgen ons beperken
en ervoor zorgen dat we geen contact meer hebben met ons hart,
waardoor we niet meer weten wat we vanuit onze ziel willen. Van
oorsprong hebben we allemaal die verbinding met ons hart en weten
we wat onze ziel wil, maar op dit moment zijn er in en buiten ons
dingen die deze verbinding belemmeren. Het is onze taak om deze
factoren op te sporen en op te ruimen. En omdat die factoren van
mens tot mens sterk kunnen verschillen, moet iedereen zelf op zoek
gaan. Dus: we kunnen pas echt leven als we in ons hart voelen wat
we willen. Maar als ons dit wordt afgeleerd, zijn we niets meer dan
biorobots.
Vraag: Hoe vind ik de juiste partner?
Antwoord: Ons hart weet wat goed voor ons is. Dat geldt voor elk
levensgebied, dus ook voor relaties. Iedereen weet vanbinnen of
datgene wat hij doet wel of niet goed voor hem is.
Je moet er gewoon op vertrouwen dat de innerlijke stem die je
hoort eigenlijk je hart is. Want als je je hart niet vertrouwt, kan je
innerlijke stem nog zo hard en duidelijk praten, maar zul je altijd
twijfelen en denken: dat bestaat niet, dat kan niet, dat weet ik nog
niet zo zeker.
Vraag: En wat moet je doen als je hart zegt dat je huidige partner
niet meer de juiste is?
Antwoord: Als je niet meer bij elkaar past, pas je gewoon niet
meer bij elkaar. Ook nu moet je naar je hart luisteren. Als mens
ontwikkelen we ons voortdurend, en dat is de reden waarom
partners soms na enkele jaren niet meer bij elkaar passen. Dan is
het beter om in vrede uit elkaar te gaan in plaats van dat je de relatie
geforceerd in stand probeert te houden, wat voor beide partners niet
goed is.

We moeten ook niet denken of ons door anderen laten wijsmaken
dat we gefaald hebben. Als de maatschappij of familie of je buren of
de dominee of wie dan ook tegen je zegt wat je moet doen en wat
voor jou goed of fout is, luister dan naar je hart. Dit geldt voor alle
levensgebieden.
Vraag: Hoe zou je het woord ‘wonder’ definiëren?
Antwoord: Sommige mensen denken dat wonderen alleen maar
op zeer bijzondere momenten plaatsvinden. Ze vergeten dat we
eigenlijk altijd door wonderen worden omringd. Zo is een bloem die
’s nachts dicht- en overdag weer opengaat een wonder. Ons lichaam
dat functioneert zonder dat we bewust iets doen, is ook een wonder.
Door de afstemming van ons bewustzijn bepalen we voor onszelf of
iets wel of niet een wonder is.
Vraag: Hoe kan ik hulp krijgen uit het zogenaamde kwantumveld?
Antwoord: Als je bijvoorbeeld met een project bezig bent waarvoor
je iemand nodig hebt die bepaalde kwaliteiten heeft – of het nu om
iets groots of kleins gaat – kun je het volgende doen: word je ervan
bewust dat je in je hart liefde draagt en denk vervolgens vanuit deze
liefde aan de quanten die zich altijd om ons heen bevinden en op
ons reageren. Vertel je wens aan de quanten om je heen: ‘Ik heb
iemand nodig die deze specifieke vaardigheid heeft.’ Zodra de
quanten waarnemen dat je liefde in je draagt, bewegen ze zich als
een fijnstoffelijke golf van je vandaan en zoeken net zolang tot ze de
persoon vinden die ten eerste beschikbaar is en ten tweede aan je
wens voldoet. Die persoon zal dan in je leven komen.
Als we bepaalde dingen in ons leven nodig hebben, kunnen we op
deze manier de fijnstoffelijke sfeer erbij betrekken. Het is belangrijk
dat we de dingen die dan gebeuren niet afdoen als ‘toéval’ en
denken: nee, dat kan helemaal niet. Dat is gewoon toeval. Ons
aandeel aan deze uitwisseling is het bewust en dankbaar ontvangen
van wat er voor ons wordt geregeld.
Want het werkt echt.
Vraag: Kun je iets zeggen over onze waarneming van tijd?

Antwoord: Onze waarneming van tijd is net als het herkennen van
de waarheid iets persoonlijks. Hoewel er wel zoiets bestaat als een
universele tijdstroom, wordt het verstrijken van de tijd door ieder
individu anders ervaren. Als iets voor ons heel saai is, gaat de tijd
voor ons gevoel heel langzaam voorbij. Maar als we ergens van
genieten, lijkt die juist heel snel te gaan. Daarnaast hangt je ervaring
van tijd ook af van het trillingsniveau waarop je je bevindt.
We kunnen aan de bron vragen of een bepaalde tijdsperiode,
bijvoorbeeld vijf minuten, voor ons even verlengd of verkort mag
worden. Dat is weliswaar mogelijk, maar zo’n ingreep in de tijd moet
later wel weer worden gecompenseerd en in evenwicht gebracht.
Dat wil zeggen dat de vijf minuten die op de ingekorte vijf minuten
volgen dan twee keer zo lang duren als normaal. Dus je kunt niet
naar believen met de tijd spelen. Ook hier geldt dat je goed moet
nadenken over wat je wilt. Want onze woorden geven uitdrukking
aan onze vrije wil en hebben daardoor een bepaald gewicht en een
bepaalde kracht. Soms onderschatten we waartoe onze gedachten
en ons geloof in staat zijn als we onze aandacht ergens op richten.

Vragen over het thema religie
Vraag: Onderwijzen de huidige religies de waarheid?
Antwoord: In de eerste plaats leren we van religies de
fundamentele waarheid dat er veel meer is dan wat we met onze
ogen zien. Dat is al heel mooi. Maar naar mijn mening zijn er binnen
elke grote religie bepaalde verdraaiingen en vervalsingen aan te
wijzen, die dus slechts gedeeltelijke waarheden zijn. Als je alle
dingen uit een religie filtert die door eeuwenlange tradities en door
menselijke interpretaties zijn toegevoegd – zij het doordat ze iets
verkeerd begrepen hadden, zij het doordat ze niet beter wisten, zij
het doordat ze hun macht wilden misbruiken – vind je in elke religie
wel bepaalde waarheden. Zonder dit misbruik en deze vervalsingen
zou de leer van elke religie zijn dat het uiteindelijk allemaal om liefde
draait.
De grote religieuze systemen werden alleen maar in het leven
geroepen om mensen te controleren, te sturen en te manipuleren.

Naar mijn mening hadden de geïncarneerde zielen van wie de leer
tot de verschillende religies heeft geleid – zoals Jezus of Boeddha –
geen enkele intentie om kerken of religies te stichten. Dit waren
zielen die vanuit de bron, vanuit de oorsprong, hiernaartoe zijn
gekomen en allemaal hetzelfde onderwezen: liefde. Alles draait altijd
alleen maar om liefde. Ze wilden gewoon deze goddelijke
boodschap aan het volk overbrengen, maar achteraf vonden
mensen die geïnteresseerd waren in macht, winst en invloed dat
deze boodschap wel een beetje kon worden opgeblazen, veranderd
en voor eigen doeleinden gebruikt. Daaruit zijn de hedendaagse
controlesystemen ontstaan. De meeste mensen worden niet nu pas
voor het eerst in dat soort religieuze structuren opgevoed; dat is ook
al in eerdere levens gebeurd, en waarschijnlijk binnen verschillende
religievormen. En al deze patronen zitten nog steeds in ons als we
ze nog niet bewust hebben opgeruimd.
Vraag: Bestaat er zoiets als heilige oorlogen?
Antwoord: In mijn ogen is dat complete onzin. Er is sowieso
niemand die namens God of de schepping zegt dat we tegen elkaar
moeten vechten en elkaar de hersenen moeten inslaan. Als ergens
wordt gezegd dat we in de naam van God, of andere godheid,
heilige oorlogen mogen voeren of andersgelovigen mogen
vervolgen, verbannen of doden, heeft dat niets met God te maken.
Dat idee is van mensen afkomstig die andere mensen onder controle
willen houden.
Als religies tegen elkaar strijden omdat de ander zogenaamd iets
anders gelooft, is het volstrekt onzinnig om te zeggen dat men dit
doet omdat de god van de eigen religie het zo wil. Een religie die
werkelijk nog steeds is gebaseerd op de uitspraken van de
oorspronkelijke leider zou nooit beweren dat je andere mensen
vanwege hun geloofsovertuiging mag vervolgen. Het gaat immers
altijd om liefde.
Vraag: Wat is de betekenis van de vrouwelijke energie binnen
religies?
Antwoord: Een gemeenschappelijk kenmerk van de huidige
religieuze systemen is de onderdrukking van de vrouwelijke energie,

die staat voor liefde, mededogen, begrip, acceptatie, vergeving,
loslaten enzovoort. Dat zijn allemaal kwaliteiten die voortkomen uit
het hart en die de hedendaagse wereld hard nodig heeft om te
kunnen veranderen. Degenen die nu de touwtjes in handen hebben,
houden echter niet zo van verandering en dus creëren zij religieuze
systemen waarin vrouwen weinig rechten hebben en de vrouwelijke
energieën worden onderdrukt.
Vraag: Zou je daar nog iets meer over willen zeggen?
Antwoord: Je hebt vrouwelijke en je hebt mannelijke energie.
Geen van beide is slecht, en ieder mens, ongeacht zijn fysieke
geslacht, draagt beide energieën in zich. Zoals altijd gaat het erom
dat de twee energieën in balans worden gebracht. De vrouwelijke
energie is naar binnen gericht en is in het innerlijk werkzaam. Ze
zorgt ervoor dat we toegang krijgen tot ons hart en onze ziel en ze
zorgt voor onze verbinding met hierboven.
De mannelijke energie daarentegen is naar buiten gericht. Deze
energie beweegt en manifesteert dingen in het fysieke, creëert
projecten en zet dingen op poten.
In de afgelopen eeuwen is de mannelijke energie te dominant
geweest en is er geweld ontstaan. De machthebbers wilden niet dat
de mensen zich met hierboven zouden verbinden en dus werd het
vrouwelijke onderdrukt. Om de situatie weer in evenwicht te brengen
hebben we meer vrouwelijke energie, meer compassie en meer
begrip voor elkaar nodig. Het is niet de bedoeling dat het vrouwelijke
nu in plaats van het mannelijke gaat domineren. Want als er te veel
vrouwelijke energie is, is er geen begrenzing. Dan kunnen we geen
‘nee’ zeggen. Dit aangeven van grenzen is bijvoorbeeld belangrijk
om de mening van een ander te respecteren en daarbij trouw te
kunnen blijven aan je eigen mening. Als er te weinig mannelijke
energie is, kunnen mensen hun mening niet belichamen. Aan de
andere kant is de vrouwelijke energie nodig om in ons hart te komen.
Het is dus onze taak om de balans tussen deze twee energieën te
vinden, niet alleen in de maatschappij, maar ook in onszelf als
individu. Hetzelfde geldt voor het evenwicht tussen hart en verstand.
Bij de meeste mensen heeft het verstand de leiding over het hart,
maar eigenlijk zou het hart het verstand moeten leiden en sturen.

Als we in de samenleving streven naar gelijkheid tussen het
mannelijke en vrouwelijke, moeten we beginnen met te erkennen dat
we van beide energieën iets in ons dragen. We moeten eerst deze
twee delen in ons bewustzijn in harmonie brengen, zodat we kunnen
erkennen dat beide energieën hun plek hebben en onze erkenning
en waardering verdienen. Hoe meer mensen dit beseffen en in de
praktijk brengen, hoe minder behoefte er is aan discussies over
gelijkheid.
Dit geldt voor elke vorm van verandering. Het begint er altijd mee
dat we zelf de verandering worden die we voor de wereld wensen.
Vraag: Bestaan de hel en eeuwige verdoemenis?
Antwoord: Het zou eigenlijk duidelijk moeten zijn dat de hel niet
bestaat. Op school kregen we enerzijds te horen dat er een hemel
en een hel zijn en anderzijds dat God van ons allemaal houdt. Ik
vroeg me altijd af hoe je dit met elkaar kunt rijmen. Hoe kan een God
die van iedereen houdt mensen in de eeuwige hel gooien, alleen
maar omdat ze iets hebben gedaan wat hij niet goed vond? Dat heb
ik nooit begrepen. Nogmaals, de mensen wier leerstellingen tot de
oorspronkelijke religies hebben geleid, hebben dit allemaal echt niet
gewild. Maar andere mensen hebben die leer door de eeuwen heen
gebruikt en verdraaid tot wat hij nu is.
Vraag: Wat gebeurt er als je een religie de rug toekeert?
Antwoord: Als je een kerk of religieus systeem alleen fysiek
verlaat, blijf je energetisch nog steeds met dat systeem verbonden,
en via die verbinding blijft het systeem zich met jouw energie
voeden. Daarom moet je als je echt uit een religie wilt stappen dat
niet alleen fysiek doen, maar ook alle rituelen en sacramenten, zoals
de doop, inwijdingen, beloften, geloften enzovoort, energetisch
opruimen.
Vraag: Hoe kun je op het gebied van religie of wetenschap weten
wat de waarheid is?
Antwoord: Ieder mens moet eerst zijn eigen individuele waarheid
ontdekken en uitzoeken wat voor hem persoonlijk klopt, ongeacht
wat een religie of de wetenschap of welke leraar dan ook zegt. We

kunnen de informatie die we van buitenaf ontvangen gebruiken om
een beeld te krijgen van wat er zoal wordt gezegd en wat de
waarheid zou kunnen zijn. Maar ook als we deze informatie hebben,
moeten we ons altijd afvragen of ze voor ons wel of niet klopt.
In de loop van de tijd kan onze individuele waarheid natuurlijk
veranderen.
Want
zolang
we
niet
volledig
met
het
eenheidsbewustzijn verbonden zijn, zal een deel van onze
persoonlijke waarheid altijd een mening zijn en dus aan verandering
onderhevig. Het gaat er dus om dat we erachter komen wat voor ons
op dit moment als de waarheid voelt. Als dat over twee jaar anders
is, is dat een goed teken, want daaruit blijkt dat we ons verder
hebben ontwikkeld.
Het is niet fout om het eens te zijn met een idee of ideologie,
zolang het op dat moment maar voor jou klopt. Het gaat er alleen
maar om dat je dat idee of die ideologie niet blindelings volgt. Het is
belangrijk dat we altijd kritisch blijven en ons losmaken van wat we
op een bepaald moment niet meer nodig hebben omdat we ons
verder hebben ontwikkeld.
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De wereld op zijn kop zetten
Er is vandaag de dag veel geweld en er zijn veel oorlogen in de
wereld, en als we echt vrede willen, moeten we de wereld in zekere
zin op zijn kop zetten. Maar om de wereld op zijn kop te kunnen
zetten, moeten we dat eerst bij onszelf doen. Want we kunnen niet
verwachten dat de wereld zal veranderen zolang wij blijven denken
en voelen zoals we altijd hebben gedaan. Uit gedachten en
gevoelens komen daden voort – dat is altijd en overal zo, ongeacht
waar je leeft, wanneer je leeft en hoe je leeft. Dus als we willen dat
de mensheid alleen nog maar vreedzaam handelt, moeten we eerst
onszelf veranderen. Dat is de enige manier. Als individuele mensen
veranderen, verandert ook de samenleving als geheel, want de
maatschappij is nu zoals ze is omdat de mensen die de
maatschappij vormen nu zijn zoals ze zijn.
Natuurlijk zijn we enigszins beperkt in wat we kunnen doen, want
we leven tenslotte hier op Aarde. Desondanks kunnen we gewoon
beginnen met dingen in onszelf te veranderen. Of het dan een
maand of jaar of meerdere decennia duurt voordat we zijn
veranderd, is niet zo belangrijk. We wonen hier al zo lang dat het
niet echt uitmaakt hoeveel jaren we nog nodig hebben.
Het is belangrijk dat we een kritische houding aannemen ten
opzichte van de dingen om ons heen en ook de moed hebben om
kritisch naar onszelf te kijken. Want als we een probleem willen
oplossen, moeten we ons afvragen wat de kern van het probleem is.
En de oorzaak van veel van de huidige problemen wordt gevormd
door de structuren waarin we leven. Maar het is niet onze taak om
mensen ergens van te overtuigen. We zijn hier om tot uitdrukking te

brengen wat we in ons dragen, om dat in de praktijk te brengen en
over de Aarde te verspreiden. Daartoe hoeven we mensen niet
ergens van te overtuigen.

Spiritualiteit betekent ook dat je ziet wat er in de
huidige samenleving gebeurt
Binnen spirituele kringen is helderziendheid bijvoorbeeld een
populair onderwerp, oftewel het vermogen om een overledene,
dwergen, elfen, engelen enzovoort te zien. Maar echt kunnen zien
houdt ook in dat je ziet wat er op het fysieke niveau waarop we leven
werkelijk gaande is. Spiritualiteit betekent veel meer dan alleen maar
het waarnemen van fijnstoffelijke werelden.
Het betekent bewustzijnsverruiming in alle richtingen. Wat betreft
het verruimen van ons bewustzijn moeten we ook naar de fysieke
driedimensionale wereld kijken. We leven tenslotte in deze fysieke
wereld en kunnen hem alleen maar veranderen als we precies weten
hoe hij er op dit moment voor staat.
In mijn gesprekken met mensen valt het me vaak op dat ze soms
weliswaar geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en zich met spirituele
onderwerpen bezighouden, maar als het gaat om de vraag wat er op
dit moment allemaal in de maatschappij gebeurt, zeggen ze vaak:
‘Nee, dat bestaat niet, dat kan niet.’ Er lijkt wel een soort strijdbijl te
bestaan tussen het spirituele en het erkennen van wat er op fysiek
niveau gebeurt. We moeten deze strijdbijl begraven, want niemand
is daarbij gebaat.
Natuurlijk is het belangrijk dat we ons spiritueel voor hierboven
openstellen, want dat is onze toekomst en ook de enige oplossing
als we de wereld liefdevoller willen maken.
Maar zolang je nog in deze fysieke sfeer leeft, heb je ook de
verantwoordelijkheid, al was het alleen maar in relatie tot je
persoonlijke wereldbeeld, om stil te staan bij de vraag: is alles hier
echt zoals het lijkt te zijn en zoals de massamedia ons laten zien?
‘Geld regeert de wereld,’ wordt er vaak gezegd, maar dat is in
werkelijkheid niet zo, want geld is niet het echte probleem in deze
wereld; met geld kun je heel mooie dingen doen. Het echte probleem

zijn de mensen die in deze tijd het meeste geld hebben. Geld zelf is
neutraal en doet ons geen kwaad. Geld brengt pas iets teweeg als
iemand het voor bepaalde doeleinden gebruikt.
De oorzaak van onze wereldwijde problemen is dus niet het geld,
en dat is het ook nooit geweest. Het zijn eerder de mensen die geld
als een vorm van machtsmisbruik gebruiken. Mensen doen iets
positiefs of negatiefs met geld, terwijl het geld zelf neutraal is. We
hebben elke dag, elke seconde de keuze wat we met ons geld doen.
Bij de veranderingen die voor de deur staan gaat het er niet om
dat we zo snel mogelijk engelen of dwergen kunnen zien.
Het gaat erom dat we qua bewustzijnsgroei en zielsontwikkeling
stappen zetten. Helderziendheid komt op een gegeven moment
vanzelf, en dan heb je er je handen vol aan. Ik weet niet precies hoe
jullie spiritualiteit voor jezelf definiëren, maar voor mij betekent
spiritualiteit in de eerste plaats een opening en verruiming van het
bewustzijn. Natuurlijk zul je uiteindelijk in staat zijn om fijnstoffelijke
dingen waar te nemen die je nog niet eerder hebt waargenomen,
maar dat is niet de kern van spiritualiteit en dat is het ook nooit
geweest. De verandering vindt niet plaats doordat we allemaal
opeens feeën of eenhoorns zien, maar doordat we een bepaalde
zielsontwikkeling doormaken.
Toen ik nog op school zat, zag ik daar veel kinderen die meer
zagen en voelden dan anderen, die dus helderziend of
heldervoelend waren. Maar wat me opviel was dat veel van deze
kinderen op zielsniveau niet de rijpheid hadden die ik had verwacht.
Ik heb kinderen meegemaakt die fijnstoffelijke dingen konden
waarnemen, maar qua zielsrijpheid op een gemiddeld niveau zaten.
Maar ik heb ook kinderen gezien die niet zeiden dat ze helderziend
waren, maar die qua zielsrijpheid op zo’n hoog niveau zaten dat hun
ouders van hen hadden kunnen leren.
Dus als je iemand tegenkomt die fijnstoffelijke dingen kan
waarnemen, zegt dat niets over het ontwikkelingsniveau van zijn
bewustzijn. Bij spiritualiteit gaat het er niet om in hoeverre iemand
fijnstoffelijk kan waarnemen. Het gaat om wat mensen doen, wat ze
zeggen, wat ze begrijpen. Het gaat om wat je in je hart voelt als je
met iemand anders contact maakt. De wereld zal worden veranderd

door mensen die een ander bewustzijn hebben en die anders
denken, niet door mensen die elfen kunnen zien.
Stel dat de een engelen kan zien en de ander niet. Op basis
hiervan kun je niet zeggen dat de een beter is dan de ander of
spiritueel gezien op een hoger niveau zit. Spiritualiteit kan niet
worden onderverdeeld in algemeen geldende niveaus. We komen
allemaal als individu in deze wereld en moeten allemaal onze eigen
ontwikkelingsprocessen doorlopen. Iedereen bevindt zich op elk
levensgebied op een ander ontwikkelingsniveau, en iedereen heeft
al bepaalde dingen begrepen die iemand anders nog niet heeft
begrepen. Iedereen kan iets van een ander leren en tegelijkertijd iets
aan een ander doorgeven. Niemand is alleen maar leraar, en
niemand is alleen maar leerling. Soms spiegelen andere mensen
ons, en soms zijn wij een spiegel voor iemand anders. Zo leren we
allemaal van elkaar.
Spiritualiteit moet geen nieuwe religie zijn en we moeten er geen
dogma van maken. Ieder mens kan spiritualiteit tot uitdrukking
brengen zoals hij dat zelf wil. Onze huidige sociale structuur schrijft
voor wat voor masker we moeten dragen, maar daar heeft niemand
baat bij. Wat voor nut heeft het als iedereen zich gewoon maar
aanpast en een masker opzet om te zijn wie we volgens iemand
anders zouden moeten zijn? We zijn in deze wereld gekomen om
onze uniekheid tot uitdrukking te brengen, niet om ons te
conformeren en te worden wat we volgens iemand anders zouden
moeten zijn. Als iemand vindt dat je ze niet alle vijf op een rijtje hebt
omdat je bent zoals je bent, is dat niet jouw probleem.

Het belang van eigen verantwoordelijkheid
Als je naar een spiritueel seminar gaat – het maakt niet uit wie het
organiseert of waar en wanneer het wordt georganiseerd – moet je
niet verwachten dat je automatisch een flinke stap in je ontwikkeling
zult zetten, dat ’s avonds opeens alle vragen zijn beantwoord en alle
problemen opgelost en dat je verlicht bent. Het is niet echt realistisch
om te verwachten dat je tijdens een seminar op een stoel gaat zitten
en dan na een paar uur verlicht bent. Ik zeg niet dat het onmogelijk

is, want er is natuurlijk altijd een kleine kans dat het wel gebeurt.
Maar onthoud dat zelfs als dit op een gegeven moment bij jou
gebeurt, het altijd uitsluitend met jezelf te maken heeft. Het heeft
niets te maken met de spreker naar wie je luistert of de plek waar je
op dat moment bent. Natuurlijk zijn bepaalde plekken een steun voor
ons, en ook bepaalde mensen kunnen ons steunen in onze
processen door ons inzichten te geven of ons te helpen als we
bepaalde beslissingen hebben genomen, of door ons meer inzicht te
geven in de weg die we op dat moment bewandelen. Maar we
moeten altijd onze eigen weg gaan.
Dus in plaats van naar een seminar te komen in de hoop dat je
daarna automatisch verlicht bent, is het veel zinvoller om te komen
als je bereid bent om je horizon te verbreden en jezelf een stukje
verder te ontwikkelen. Misschien vind je inspiratie en krijg je stof tot
nadenken, en misschien word je je wel bewust van iets. Want
eigenlijk hoor je tijdens een seminar niets wat je niet al weet. Als ziel
draag je alle kennis al in je. Als je een aha- ervaring hebt en nieuwe
kennis opdoet, betekent dat niets meer en niets minder dan dat je je
iets herinnert. Je graaft iets op wrat in je onderbewustzijn begraven
lag. Dat heeft hooguit indirect iets te maken met de betreffende
spreker. Sprekers, seminars en boeken kunnen je impulsen geven,
maar of er vanuit een impuls echt iets in iemand ontstaat, hangt van
die persoon zelf af.
Goed beschouwd heeft de spreker slechts een klein aandeel in je
aha-moment, want het enige wat hij doet is je iets op fysiek niveau
vertellen. Al het andere doe je daarna zelf: je neemt de informatie via
je oren in je op. Vervolgens ontvang je de informatie in je hoofd, in je
hart of in beide. Dan integreer je de informatie in je bewustzijn en
koppel je die wellicht aan iets wat je al weet. En uiteindelijk breng je
alles in je dagbewustzijn. Zie je hoeveel stappen je zelf zet? Dat is
een flinke prestatie.
Sprekers of schrijvers geven impulsen en informatie. Maar of deze
impulsen en informatie vervolgens in iemands leven worden
geïntegreerd, en welke processen erdoor in gang worden gezet,
verschilt van persoon tot persoon. Andere mensen kunnen je wellicht
de weg wijzen, maar alleen jij kunt dit pad accepteren en
bewandelen. Het is immers jouw leven en jij bent degene die

daarvoor de volledige verantwoordelijkheid draagt en die kun je niet
zomaar aan iemand anders overdragen. Geen enkel seminar, geen
enkel boek en geen enkele leraar kan je spirituele ontwikkeling van
je overnemen. Je kunt wel proberen de verantwoordelijkheid bij
iemand anders neer te leggen, maar dat zal je geen goeddoen. En
trouwens, als iemand de verantwoordelijkheid voor zijn leven bij mij
neerlegt, stuur ik de verantwoordelijkheid onmiddellijk terug, mooi
verpakt als een rood of blauw pakketje.

Onze Aarde heeft meer ‘hart’ nodig

Men zegt wel dat wij de natuur nodig hebben, maar de natuur ons
niet. Dat klopt. Toch zijn we al eeuwen bezig met het uitbuiten,
vergiftigen en vernietigen van de Aarde. In theorie zou de Aarde de
mensheid eeuwen geleden al kunnen hebben weggevaagd. Dat zou
voor haar geen enkel probleem zijn, en we zouden er niets tegen
kunnen doen. Maar dat heeft de Aarde niet gedaan. Dat betekent in
de eerste plaats dat ze ongelooflijk veel liefde voor ons heeft, een
onvoorwaardelijke, vergevingsgezinde liefde. Het betekent ten
tweede dat ze de hoop en het vertrouwen heeft dat wij kunnen leren
en zullen veranderen. Ook al zijn er vandaag de dag mensen die
met betrekking tot de toestand waarin de wereld verkeert de hoop
hebben opgegeven, de Aarde zelf heeft de mensheid niet
opgegeven. En ten derde betekent het dat de Aarde ongelooflijk veel

geduld met ons heeft. Als ze niet zoveel van de mensheid hield, zou
haar geduld lang geleden al zijn opgeraakt.
Door vanuit je hart te leven help je niet alleen jezelf, maar ook de
Aarde. Zij heeft onze liefde nodig. De Aarde kan heel veel, en we
zien elke dag wat ze kan verdragen, maar elk systeem kan vroeg of
laat overbelast raken als er meer energie wordt verbruikt dan er
binnenkomt. Als we doorgaan met de vernietiging van de Aarde
zoals we dat nu doen, kan ook haar systeem instabiel worden. Dan
komt er een moment waarop onze daden de trein als het ware niet
meer tot stilstand kunnen brengen. Maar als we pas dan in actie
komen en de juiste stappen proberen te zetten, heeft het geen nut
meer, want dan zijn er te veel dingen niet meer. We moeten niet
denken dat we nog tientallen jaren de tijd hebben om de Aarde te
helen. We hebben er geen idee van hoeveel er al weg is. Dat
kunnen we ons niet eens voorstellen. Daarom is het zo belangrijk dat
we nu goed voor de Aarde zorgen. We onderschatten de situatie; er
is al zo veel vernietigd dat slechts het kappen van een heel klein
stukje bos al voldoende is om het vat over te laten lopen.
De mens heeft de samenhangen in de natuur op
multidimensionaal niveau nog totaal niet begrepen. We weten dus
helemaal niet hoe de natuur zichzelf in stand houdt en wat er nu
nodig is om haar te laten herstellen en te regenereren. Als we dit
allemaal als vanzelfsprekend zien en ons steentje niet bijdragen,
bereiken we op een gegeven moment het punt waarop de Aarde er
niet meer tegen bestand is. Niet omdat ze dat niet meer wil, maar
omdat het gewoon niet meer gaat.
De Aarde is een levend wezen. Dat wezen heeft een bewustzijn
en weet precies wat wij hier doen. Het heeft gevoelens, gedachten
en een ziel. Het is al miljarden jaren oud en het houdt ontzettend
veel van ons en heeft heel veel geduld met ons. Zoals elk levend
wezen heeft ook de Aarde een energieveld, zelfs een compleet
energiesysteem. En zoals bij elk levend wezen het geval is, gaat ook
bij de Aarde alles mis als haar eigen energiesysteem te zwaar
beschadigd raakt, of ze dat nu wil of niet. Dan gaat het gewoon niet
meer.
Ik ben ervan overtuigd dat de Aarde en de mensheid worden
beschermd en dat die bescherming ons in elk geval voor een deel

voor onze volledige ondergang behoedt. Maar op een gegeven
moment zal deze bescherming ook niet meer werken, tenzij we nu
iets veranderen. Normaal gesproken geef ik geen details met
betrekking tot hoelang iets zal duren, aangezien de omstandigheden
voortdurend veranderen. Maar ik denk niet dat we nog tientallen
jaren de tijd hebben. Het is aan ons om te beslissen wat er allemaal
nog meer kapot moet gaan voordat we er eindelijk voor gaan zorgen
dat er iets verandert.

3 maart 2019, Tonhalle St. Gallen. Christina werd aan het begin van
haar eendaagse seminar op energetisch niveau met flinke
uitdagingen geconfronteerd en kon pas met twee uur vertraging
beginnen. De deelnemers moesten die dag veel geduld opbrengen,
en dat deed de overgrote meerderheid dan ook. Tijdens het wachten
vormden meerdere bezoekers in de tuin van de Tonhalle spontaan
een grote lichtcirkel om Christina met hun gezamenlijke energie te
ondersteunen.
De tekst van dit hoofdstuk, dat als titel ‘De grenzen van Moeder
Aarde zijn bijna bereikt’ heeft, komt van dit buitengewone en
gedenkwaardige seminar.
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Alles maakt deel uit
van het goddelijke plan
Vraag: Als alles deel uitmaakt van een goddelijk plan, waarom zijn er
dan dingen als geweld, vernietiging en oorlog?
Antwoord: Om te begrijpen wat mensen als negatief beschouwen
moet je naar het grotere geheel kijken. Heel lang geleden hebben wij
als zielen vrijwillig besloten om in deze driedimensionale wereld af te
dalen en zo de dualiteit van licht en onlicht te betreden en aan het
spel van vergetelheid mee te doen. Destijds werd besloten dat de
Aarde deze ervaring samen met de mensheid wilde hebben, en elke
ziel die hier nu is, heeft zich vrijwillig aangemeld om in verschillende
rollen aan dit experiment deel te nemen.
Binnen de dualiteit van licht en onlicht, zoals we die in onze
driedimensionale wereld ervaren, zijn bepaalde dingen veel beter
waarneembaar en veel sneller te leren. Er gebeuren hier dingen
zoals geweld en oorlog die op het eerste gezicht weliswaar negatief
lijken maar later positief blijken te zijn.
Als we bijvoorbeeld nooit de twee wereldoorlogen hadden
meegemaakt, zouden we nu niet weten dat we geen oorlogen en
geweld meer willen. Door deze ervaring hebben we in ons
bewustzijn een bepaald inzicht en een bepaalde behoefte
ontwikkeld: dat we eigenlijk liever vrede hebben. Doordat we in dit
spel van vergetelheid zijn vergeten dat er een alomvattende,
volledige vrede bestaat, en mogelijk is, hebben we een bepaalde les
nodig die ervoor zorgt dat we weer actief naar vrede streven.
Door het ervaren van geweld, verwoesting en oorlog vroegen we
ons af of het misschien ook anders zou kunnen. Deze gedachte, dit
verlangen naar vrede, hadden we binnen het spel van vergetelheid
anders nooit gehad.

Dus soms maken we hier bepaalde dingen mee om te beseffen
dat het eigenlijk anders zou moeten gaan. Negatieve ervaringen
kunnen ons helpen bij het begrijpen en leren van wat we diep in ons
hart willen. Dat geldt niet alleen op wereldwijde schaal voor geweld
en oorlog, maar ook voor de verkeerde beslissingen en misstappen
in ons eigen leven.
Vraag: Zijn de wezens van het onlicht die geweld gebruiken en
oorlogen voeren ook goddelijke wezens?
Antwoord: Ja, natuurlijk. Alles wat bestaat – of dat nu op deze
planeet is of op een andere in andere sferen – komt voort uit de
goddelijke bron. Alle zielen die ooit de oorspronkelijke bron hebben
verlaten, wilden hun eigen ervaringen hebben. Een deel van deze
zielen heeft er om een voor mij onbegrijpelijke reden voor gekozen
om het onlicht te ervaren. Ze zeiden: ‘We zijn niet geïnteresseerd in
wat de bron wil, we doen ons eigen ding. We zijn niet geïnteresseerd
in liefde.’ Deze zielen kozen dus een ander pad, en de bron zei:
‘Jullie zijn eropuit getrokken om je eigen ervaringen te hebben. Dus
mag je nu ook je eigen ervaring hebben.’ Zo worden er in het
universum verschillende speelplaatsen gecreëerd waar zielen hun
eigen ervaringen kunnen hebben. Hier op Aarde leven we op dit
moment op een speelplaats die ‘dualiteit’ wordt genoemd.
Vraag: Dus uiteindelijk maakt alles wat er gebeurt deel uit van een
hoger goddelijk plan?
Antwoord: Ja, uiteindelijk is het zo dat alles wat er gebeurt ook
gewoon mag gebeuren. Anders zou het niet gebeuren.
Maar door de vrije wil van de zielen vinden er in het universum
ook kleinere of grotere gebeurtenissen plaats waarmee men geen
rekening had gehouden. De vrije wil is hierbij de doorslaggevende
factor. Want in het hogere goddelijke plan staat in de eerste plaats
dat elke ziel zijn eigen vrije wil mag gebruiken. Dus als bepaalde
wezens hun eigen weg gaan, staan zelfs de hogere goddelijke
wezens daar soms versteld van: ‘Jeetje, zo zouden wij het nooit
hebben bedacht. Het was niet voorzien dat het zo zou gebeuren.’
Dit betekent dat dingen in ons eigen leven ook heel anders
kunnen verlopen dan we ons hadden voorgesteld, en zelfs anders
dan onze spirituele begeleiders zich het hadden voorgesteld. Zij
zeggen dan: ‘Ach, daar wisten wij helemaal niets van.’ Dit zijn

onvoorziene verrassingen in het leven, zowel voor onszelf als voor
ons spirituele team. De bron zelf is natuurlijk niet verbaasd, maar
heeft met deze planwijzigingen ingestemd. Want als iets volgens het
goddelijke plan echt niet mag gebeuren, gebeurt het ook niet. Maar
ons spirituele team en andere hogere lichtwezens hebben niet de
beschikking over dezelfde informatie als de bron, waardoor hun
soms iets ontgaat en iets ook voor hen een verrassing kan zijn.
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Spirituele netwerken
We hoeven niemand te overtuigen
In deze tijd moeten er op veel verschillende niveaus veel dingen
gebeuren, zodat de wereld in positieve zin kan veranderen. Maar
een duurzame verandering is alleen mogelijk als mensen deze
verandering daadwerkelijk willen en zelf met ideeën komen wat er
zou moeten veranderen. Daarnaast is het vermogen nodig om die
ideeën uit te voeren. En ook moeten we er moedig en een beetje
gek voor zijn. Er verandert niets als je mensen via een wet
voorschrijft dat ze zich anders moeten gaan gedragen. Het werkt
alleen als iedereen vrijwillig met de verandering instemt. Als we een
verandering in het bewustzijn van de mensen willen bewerkstelligen,
kan dat alleen lukken als iedereen zelf beseft:
‘Ja, klopt, het kan ook anders.’
Natuurlijk is het goed om met andere mensen over spirituele
onderwerpen te praten en ze uit te leggen dat er spirituele zielen
bestaan en dat zij zelf zo’n ziel zijn. Maar als je merkt dat iemand
niet zoveel met dit onderwerp kan, heeft het geen zin om er verder
met hem over van gedachten te wisselen. Dat is tijdverspilling en
een inbreuk op de vrije wil van de ander. We kunnen niemand van
onze eigen waarheid overtuigen, en dat zouden we ook niet eens
moeten proberen. Leven en laten leven: iedereen heeft het recht te
geloven wat hij wil. Geloof daarom gewoon wat voor jou klopt en wat
in jouw wereldbeeld past. Jij bent immers degene die met dit geloof
rondloopt.
Soms gaat het er gewoon om dat je op zoek gaat naar iets
nieuws, zodat je je eigen horizon kunt verbreden. Misschien heb je
op dit moment wel een concreet probleem in je leven dat je niet kunt
oplossen, ongeacht vanuit welke bekende invalshoek je het bekijkt.
In zo’n geval is het een goed idee om een nieuwe invalshoek te

kiezen. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld door
een ziekte of ongeluk met andere denkwijzen in aanraking zijn
gekomen.
Zelfs als iemand er nog niet klaar voor is om van jou iets over
spirituele onderwerpen te horen, is de tijd die je besteedt aan je
pogingen niet helemaal vergeefs. Op een gegeven moment zal deze
persoon, die er nu nog niet voor openstaat, op een punt in zijn leven
aankomen waarop hij zich bewust met spiritualiteit gaat
bezighouden. Dan zal hij zich bewust of onbewust misschien wel
herinneren wat jij jaren geleden tegen hem hebt gezegd: ‘Dat heb ik
al eens eerder gehoord … Toen ging het toch over (…).’
Op deze wijze kun je een soort onzichtbare startknop bij iemand
neerleggen en later een waardevolle hulp voor hem zijn, zelfs als
deze persoon zich pas achteraf realiseert welk doel het gesprek
destijds had. Binnen het universum wordt er op een prachtige manier
niets verspild. Zelfs na maanden of jaren kunnen we op een
gegeven moment beseffen welk nut al die dingen hadden en
waarom alles precies zo is gebeurd als het is gebeurd.
We zijn hier niet om iemand onze standpunten en meningen op te
leggen. We zijn hier om dingen aan mensen te vertellen waarvan wij
denken dat ze kloppen. Er is een verschil tussen iets zeggen en
vervolgens openlaten wat ermee gebeurt, en iets zeggen om iemand
ervan te overtuigen dat wat jij zegt de waarheid is. De waarheid is op
dit niveau relatief. Natuurlijk is er een objectieve, universele
waarheid, en er zijn feiten die gewoon zijn wat ze zijn, of we ze nu
geloven of niet. Maar zolang we nog niet helemaal zijn ontwaakt,
zullen we altijd onze eigen kijk op de wereld hebben. Wat dat betreft
hebben we allemaal onze eigen bril op: de één een geelgetinte bril,
de ander een roodgetinte, weer een ander een groengetinte
enzovoort. En we zien de wereld en ons eigen leven altijd vanuit ons
eigen subjectieve perspectief en door onze persoonlijke bril. Hoe we
de wereld zien en wat we geloven wordt bepaald door de tint van
onze bril, want de wereld is niet wat hij lijkt te zijn. Er is altijd een
verschil tussen wat we zien en wat er daadwerkelijk is.
Stel dat twee mensen naast elkaar op een bankje in het park zitten
en naar de wereld om hen heen kijken. De een heeft groene
brillenglazen en de ander gele. Ze kijken allebei in dezelfde richting

en naar dezelfde dingen, maar toch zien ze de wereld anders. Er zijn
twee factoren voor deze verschillende waarneming verantwoordelijk:
aan de ene kant het dagbewustzijn van de betreffende persoon en
aan de andere kant de patronen in zijn onderbewustzijn.
Vooral als het om ons wereldbeeld gaat, gaan mensen graag de
strijd met elkaar aan omdat ze denken dat ze de ander moeten
overtuigen van de juistheid van hun eigen opvattingen. Maar
daarvoor zijn we hier niet op Aarde. De mensen die vanbinnen
voelen: ‘Ja, dat klopt, zo zit het,’ zullen vroeg of laat toch wel tot
deze conclusie komen. We hoeven niemand te overtuigen. Vooral op
het gebied van spiritualiteit zijn er altijd veel verschillende
opvattingen.

We zijn hier allemaal om iets te leren
Aangezien we allemaal tot de mensheid behoren en dus deel
uitmaken van het collectieve bewustzijn van de mensheid, is
iedereen medeverantwoordelijk voor wat er wel en niet in de wereld
gebeurt, want dat is allemaal gerelateerd aan het bewustzijn van de
mensen. De verandering van de wereld komt niet door één persoon
of één groep mensen tot stand, maar door de hele beschaving, door
het geheel van alle mensen.
Daarom raad ik jullie aan om nooit blindelings achter iemand aan
te rennen, zelfs niet achter mij. Op school hebben we leren
consumeren. Daar kregen we informatie die we niet in twijfel
mochten trekken. Maar ondertussen leven we in een tijd waarin de
mensheid alleen maar kan veranderen als we voor onszelf leren
denken en ook kritisch naar onszelf kijken.
We zijn constant aan het denken, maar het zou raadzaam zijn om
ook eens te luisteren naar wat we allemaal denken. Dan kunnen we
uitzoeken of dat nog wel relevant is. Wat we nu denken is het
resultaat van onze ervaringen uit het verleden en de informatie die
we vroeger hebben ontvangen. Maar de wereld is geëvolueerd, en
misschien hebben we nog steeds vooroordelen over bepaalde
dingen of meningen die niet meer relevant zijn. Die kunnen we

echter alleen ontdekken als we naar onszelf luisteren terwijl we
denken.
We zijn allemaal op deze Aarde gekomen om iets te leren, dus
zitten we hier voortdurend in een leerproces. We hebben allemaal
onze sterke en zwakke punten. De dingen die we al hebben
begrepen, kunnen we met anderen delen en aan hen meegeven. En
voor iedereen geldt dat we zelf ook nog dingen aan het leren zijn,
anders waren we hier niet naartoe gekomen. Daarom is het zo
belangrijk dat je jezelf toestaat om fouten te maken. Bepaalde
dingen kunnen we waarschijnlijk pas inzien en leren nadat we een
fout hebben gemaakt. Daarom zijn fouten zo belangrijk. Dankzij onze
fouten kunnen we ons verder ontwikkelen.
Er zijn bijvoorbeeld mensen die heel goed weten dat het zinloos is
om andere levende wezens met geweld te bejegenen. Dit inzicht
moeten ze ooit ergens hebben opgedaan. Waarschijnlijk dachten ze
in eerdere relaties – om welke reden dan ook – ook dat het zinvol
was om met geweld op geweld te reageren. Maar op een gegeven
moment hebben ze door bepaalde ervaringen geleerd dat dat niet
zinvol is. Dit inzicht namen ze mee naar hun huidige incarnatie,
waardoor ze in dit leven met deze overtuiging zijn geboren. Dit
brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, want andere mensen
moeten dit leerproces nog doorlopen. Als we mensen zien die
geweld en oorlog als zinvol en noodzakelijk beschouwen, terwijl wij
al weten dat beide zinloos zijn, is het onze verantwoordelijkheid om
op basis van onze kennis anders te reageren. Daarnaast dragen we
de verantwoordelijkheid om onze kennis en de manier waarop wij
handelen in de vorm van een impuls in het wereldwijde
mensheidsveld toe te passen.
Stel dat de Aarde een school met verschillende leerjaren is. Stel
dat er op het schoolplein een zandbak staat waarin kleine kinderen
met schepjes spelen. Een van deze kinderen gooit zand in het
gezicht van een ander kind, waarop dit kind zegt: Als hij het doet,
mag ik dat ook.’ Dus maken ze ruzie en gooien ze zand naar elkaar.
Iemand die erbij staat te kijken en al in een hoger leerjaar zit, begrijpt
meteen dat dit gedrag geen enkele zin heeft en zal zich verbazen
over de vechtende kinderen. Maar hij kan niet zomaar naar ze toe
gaan en het uitleggen, want hun bewustzijn begrijpt dat misschien

nog niet. Mensen die in de huidige tijd al hebben begrepen dat
geweld en oorlog zinloos zijn, kun je vergelijken met de persoon die
bij de zandbak staat en zich over de vechtende kinderen verbaast.
En de spelende en ruziënde kinderen in de zandbak zijn onze
politici.
De meesten van onze politici hebben dit nog niet begrepen. Maar
dat kun je ze niet zomaar uitleggen, want dan zullen ze waarschijnlijk
honderden redenen bedenken waarom dit spel moet doorgaan.
Niettemin hebben mensen die inzien dat het ook anders kan een
verantwoordelijkheid. We kunnen op de rand van de zandbak gaan
staan en bijvoorbeeld borden met het woord ‘LIEFDE’ erop
omhooghouden.
Bij liefde horen ook dingen als acceptatie, mededogen en
vergeving. Wat er in het verleden is gebeurd, is gebeurd. Dat kunnen
we niet ongedaan maken. Maar het verleden heeft ons laten zien
wat we nu niet meer willen. Dus laten we van het verleden leren en
het in de toekomst beter doen. Laten we elkaar vergeven en niet
blijven zeggen: ‘Als zij het doen, mogen wij dat ook.’ Vergeving is
heel belangrijk.
Doordat we dit allemaal weten en in de praktijk brengen, voegen
we de impuls van onze kennis en handelwijze aan het
mensheidsveld toe. Door onze beslissing om hier op Aarde als mens
te incarneren zijn we allemaal deel gaan uitmaken van het
mensheidsveld en daar automatisch mee verbonden. Dus alles wat
we denken, voelen, zeggen en doen gaat als een impuls het
mensheidsveld in en is daar voor alle andere mensen bereikbaar.
Onze persoonlijke ontwikkeling helpt dus niet alleen onszelf, maar
via het mensheidsveld ook anderen, zodat iemand die zich met
hetzelfde thema bezighoudt zich, bewust of onbewust, ook met deze
ontwikkelingsstappen kan verbinden. Hij kan deze stappen dan
sneller zetten, omdat iemand anders het voorbereidende werk al
heeft gedaan. Op deze manier helpen we de gehele mensheid als
we iets voor onze innerlijke ontwikkeling doen. Als meerdere
mensen dezelfde impulsen in het veld zetten, komen deze impulsen
samen en vormen een bol die steeds groter wordt. En hoe groter de
bol is, hoe gemakkelijker mensen die nog niet met de bol zijn
verbonden, kunnen aanhaken.

Soms denken mensen dat spirituele ontwikkeling iets bijzonders is
en dat sommige mensen zich wel op het spirituele pad bevinden en
andere niet. Maar dit is niet zo. Want zelfs mensen die zichzelf niet
spiritueel noemen of door anderen niet als spiritueel worden gezien,
proberen in hun leven voortdurend inzichten op te doen en dingen te
leren. Dat is ook spirituele ontwikkeling. Alles wat we al hebben
geleerd en alle inzichten die we al hebben opgedaan voordat we
‘spiritueel’ werden, maakten ook deel uit van onze ontwikkelingsweg.
Ons hele bestaan is spiritueel omdat we zelf spirituele wezens zijn
en omdat alle opgedane kennis en inzichten ons helpen te worden
wat we in ons wezen altijd al zijn geweest. Het maakt niet uit of we
een bepaalde ontwikkelingsstap wel of niet als ‘spiritueel’
beschouwen. In mijn ogen betekent spiritualiteit niets anders dan dat
we ons weer bewust openstellen voor wat we werkelijk zijn. Ons
spirituele ontwikkelingsproces begint op het moment dat we voor het
eerst in dit aardse spel incarneren en ons eerste inzicht opdoen. Ons
ontwaken lijkt een beetje op het ‘opgraven’ van iets wat we ooit
hebben begraven en tijdelijk vergeten zijn. Ontwikkeling betekent
dus niet dat we ergens naartoe moeten bewegen of ergens moeten
zien te komen, want we dragen altijd alle inzichten en kennis in ons
innerlijk met ons mee. Deze inzichten en kennis zijn nooit ergens
anders beschikbaar geweest, en het is ook niet zo dat ze nooit
beschikbaar zijn geweest. We dragen alles altijd in onszelf mee en
dat zal altijd zo zijn.
Hetzelfde geldt voor onze verbinding met het goddelijke. Sommige
mensen geloven dat de mensheid gedurende een bepaalde tijd niet
meer met het goddelijke was verbonden. Maar dat is onjuist. We zijn
altijd verbonden geweest. Men heeft echter zo lang tegen ons
gezegd dat we niet met het goddelijke verbonden waren dat we het
uiteindelijk zijn gaan geloven. Door aan het spel van vergetelheid
mee te doen was het moeilijker om onze verbinding met het
goddelijke waar te nemen. We hebben ermee ingestemd om alles te
vergeten: waar we vandaan komen, wie we zijn, wat ons hier te doen
staat enzovoort. Maar we zijn het slechts vergeten, niet verloren. We
hebben ons alleen maar onder narcose laten brengen.
Nu is het moment aangebroken om te ontwaken uit onze
verdoving en ons alles weer te herinneren. Die herinneringen komen

niet allemaal tegelijk, maar na elkaar.

Verbind je met elkaar en vorm netwerken!
Er zijn veel mensen die zeggen: ‘Ach, er gebeurt helemaal niets met
de mensheid,’ of zelfs: Ach, het gaat steeds slechter met de wereld.’
Ik geef toe dat het op sommige gebieden inderdaad niet beter gaat,
maar als je naar het grotere geheel kijkt, ziet de situatie er totaal
anders uit. Kijk maar hoe het bewustzijn van de mensen de
afgelopen decennia is veranderd! Op dat gebied is er al heel veel
gebeurd.
Nog maar tachtig jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest
dat meer dan duizend mensen in een zaal samen zouden komen om
over spirituele onderwerpen van gedachten te wisselen. Maar toch
gebeurt dat tegenwoordig. En de duizend mensen die hier vandaag
aanwezig zijn, vormen slechts een klein deel. Er zijn er nog veel
meer!
Velen van jullie denken misschien dat je de enige bent die zich
graag met spiritualiteit bezighoudt. Je denkt: mijn familie is hier niet
in geïnteresseerd, mijn buren en mijn collega’s op het werk ook niet,
en ik ken niemand anders met wie ik erover kan praten. Maar kijk
eens om je heen in deze zaal! Gebruik deze dagen om te netwerken.
Ik organiseer deze seminars niet alleen om jullie iets over bepaalde
onderwerpen te vertellen, maar ook om jullie de gelegenheid te
geven ervaringen met elkaar uit te wisselen en je met elkaar te
verbinden. Dus als je het gevoel hebt dat je alleen bent en niemand
kent die denkt zoals jij, maak dan van de gelegenheid gebruik, want
in deze zaal zitten meer dan duizend gelijkgestemden. De kans dat
de mensen die links en rechts en voor en achter je zitten net zo
denken als jij is heel groot.
Ik vind het belangrijk dat jullie beseffen hoe ver je al bent
gekomen. Want de wereld verandert door de grote massa, niet door
één persoon. Als je je aangesproken voelt door de impulsen die hier
worden aangeboden, neem ze dan mee en draag ze vol vreugde in
de wereld uit.

Kleine stapjes zijn beter dan helemaal geen
stappen
We zijn eraan gewend geraakt om maskers op te zetten en ons te
gedragen volgens de ideeën en verwachtingen van andere mensen
of de maatschappij. Hoogstwaarschijnlijk zetten we deze maskers op
omdat dat voor ons een overlevingsstrategie is om überhaupt met de
wereld om te kunnen gaan. Maar op een gegeven moment bereiken
we allemaal het punt waarop het belangrijk voor ons is om dat
masker af te zetten en gewoon onszelf te zijn. Maar wanneer iemand
dit punt bereikt, verschilt voor iedereen. Iedereen beslist dat voor
zichzelf, want er bestaat geen formule voor en het is ook niet
gebonden aan een tijdslimiet. Het universum staat niet met een
stopwatch voor ons en stelt ons geen ultimatum. Je hebt alle tijd van
de wereld om te ontwaken. Zet je stappen en doorloop je processen
op je eigen manier en in het tempo dat bij jou past. Want: kleine
stapjes zijn beter dan helemaal geen stappen.
De weg van constructieve verandering bestaat niet uit het breken
van ruiten, het afbranden van auto’s of het gebruik van geweld in wat
voor vorm dan ook. Als we naar ons hart luisteren, zullen we voelen
dat ons hart die dingen niet wil.
Ons hart is vrij en denkt vanuit zijn eigen hartslag. We moeten ons
leven gaan leiden zoals ons hart dat wil. Ons hart is de verbinding
met onze ziel, en in ons hart voelen we wat onze ziel wil. We hebben
allemaal ons eigen levenspad. We kunnen wel impulsen, ideeën en
suggesties van anderen oppikken, maar we moeten altijd nagaan of
ze echt bij ons passen en ze misschien een beetje veranderen zodat
ze ook op ons van toepassing zijn. Maar het kan ook zijn dat ze
absoluut niet bij ons passen.
Door onze opvoeding en vaak ook door onze schooltijd is onze
natuurlijke verbinding met onze ziel ondergesneeuwd geraakt, dus
lopen we nu rond met maskers op om toch op z’n minst een soort
persoonlijkheid te hebben. Zonder de innerlijke toegang tot onze ziel
zijn we automatisch naar buiten gericht, zodat we in elk geval een
richtingwijzer hebben. Ontwaken betekent niets anders dan dat we
weer verbinding met onze ziel maken. Zoals eerder gezegd, is dit

een proces dat bij de meeste mensen niet van de ene op de andere
dag plaatsvindt.
In onze huidige incarnatie dragen we veel dingen met ons mee die
dit ontwaken blokkeren. Naast onze eigen blokkades uit onze vorige
incarnaties dragen we in onze cellen ook informatie en sporen van
onze voorouders mee, dus van alle generaties die hier voor ons
waren. Een groot deel van deze informatie is echter niet meer
relevant en moet worden opgeruimd. We kunnen echter ook naar het
grote plaatje van dit spel kijken. Laten we eens stilstaan bij het feit
dat we al duizenden jaren lang aan een spel van vergetelheid
meedoen, waarbij we niet alleen een nieuw wereldbeeld hebben
gekregen, maar ook een volledig nieuwe persoonlijkheid waarmee
we onszelf identificeren. En bij het feit dat we dit wereldbeeld altijd
hebben geloofd en deze identificatie altijd hebben geaccepteerd en
duizenden jaren lang door middel van sociale opvoedingspatronen in
stand hebben gehouden. Als we dit allemaal in ogenschouw nemen,
is het een wonder dat we binnen een tijdsbestek van slechts tachtig
jaar al zover zijn ontwaakt!
Natuurlijk hebben we als mensheid nog een lange weg te gaan, en
natuurlijk heeft ieder mens zijn uitdagingen en dingen waaraan hij
moet werken, maar kijk toch eens naar alle dingen die we al hebben
bereikt! Kijk toch eens hoever de mensheid al is ontwaakt!
Natuurlijk kunnen we niet weten wat we nog niet weten; we
kunnen alleen weten wat we weten. En als er iets is wat we niet
weten, weten we niet dat we het niet weten. Want onze kennis van
wat we niet weten ligt in ons onderbewustzijn begraven en daar
komen we niet zo gemakkelijk bij. Maar tijdens het ontwakingsproces
waarin we ons nu bevinden, krijgen we steeds een beetje meer
toegang tot ons onderbewustzijn.

Gelukkig gebeurt dat heel geleidelijk. We zijn zo gewend geraakt
aan onze onbewuste staat dat we het niet zouden overleven als de
illusies waarmee we ons identificeren in één klap zouden verdwijnen
en als alle waarnemingen en inzichten in ons onderbewustzijn
plotseling in ons dagbewustzijn zouden opduiken. In de huidige fase
dient het onderbewustzijn als bescherming, dat is ook belangrijk en
dus is het goed dat we tijdens ons ontwakingsproces niet door die
grote hoeveelheid nieuwe informatie worden overweldigd.
We mogen erop vertrouwen dat alles precies op het juiste moment
komt. Ik heb de indruk dat we het ontwakingsproces en de
trillingsverhoging soms wat te ingewikkeld maken voor onszelf. We
vragen ons af of het allemaal niet wat sneller zou moeten gaan.
Maar spiritualiteit is geen wedstrijd. Dat is het nooit geweest en zal
het ook nooit zijn. Het is ook geen concurrentiestrijd, en het gaat er
in het spirituele leven niet om dat je hoger, beter of sneller bent dan
een ander. Geen enkele ziel is ‘beter’, ‘hoger’ of Verder’ dan een
andere, want we zijn allemaal unieke individuen. Er bestaat ook
geen tabel of lijst met vaste, genummerde ontwikkelingsfasen die

aangeeft welke spirituele ontwikkelingsstap op een andere volgt.
Want ieder van ons heeft op verschillende levensgebieden zijn eigen
problemen en uitdagingen. We ontwikkelen ons allemaal stap voor
stap, maar de details van deze stappen verschillen per individu.

Spiritualiteit is meer dan wierookstokjes en
dromenvangers
Van spiritualiteit moet je geen dogma maken en ook geen nieuwe
vorm van religie. Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen dat je
alleen maar spiritueel bent als je op het platteland woont of een kat
hebt of alleen witte kleren draagt. Maar om een spiritueel mens te
zijn hoef je naar mijn mening niet op het platteland te wonen of in
een klooster te leven. Je kunt ook in een stad wonen en het is
helemaal niet erg als je geen kat hebt en niet in witte kleding
rondloopt. Iedereen kan spiritueel zijn zoals hij dat zelf wil. Als je een
rode trui aantrekt, zal spiritualiteit echt niet haar koffers pakken en uit
je leven verdwijnen.
Het is voldoende als we gewoon onszelf zijn, want spiritualiteit is
veel meer dan wierookstokjes, dromenvangers en Boeddhabeelden.
Voor mij is spiritualiteit de innerlijke ontwikkeling en ontvouwing van
ons bewustzijn. Niets meer en niets minder. We bereiden ons
bewustzijn voortdurend uit.
Zodra we een nieuw inzicht opdoen waarvan we ons voorheen
niet bewust waren, verruimen we ons bewustzijn. In die zin is ons
hele leven een spirituele reis, en niemand kan ons daarvan
afhouden, zelfs wijzelf niet. Zolang we spiritualiteit aan bepaalde
externe factoren willen koppelen en in hokjes willen stoppen,
beperken we daar alleen onszelf maar mee. Spiritualiteit is niet aan
voorwaarden gebonden. Spiritualiteit is vrij.
Ik hoor mensen vaak zeggen: ‘Ik volg nu al twintig jaar het
spirituele pad.’ Dus als deze persoon bijvoorbeeld vijftig jaar oud is,
denk ik altijd bij mezelf: dat kan wel zo zijn, maar wat heb je dan de
dertig jaar daarvoor gedaan? Toen leefde je toch ook en heb je toch
ook ervaringen opgedaan, dus volgde je toen ook al ‘het pad’. Dat
betekent dat je in dit leven niet pas twintig, maar al vijftig jaar lang je

spirituele pad bewandelt. Ieder mens volgt altijd zijn eigen weg. Dat
kan ook niet anders. Maar ooit komt het moment waarop we ons
daarvan bewust worden, dat wil zeggen, het moment waarop onze
spirituele ontwikkeling zich verplaatst van het onderbewustzijn naar
het dagbewustzijn.
Je kunt spiritualiteit niet van het leven scheiden, en telkens als we
iets leren, maken we een spirituele ontwikkeling door, ongeacht of
we ons er vanuit ons dagbewustzijn bewust van zijn dat er meer is
dan de fysieke wereld, en ongeacht of we in iets hogerdimensionaals
geloven. We hebben allemaal spirituele begeleiders en chakra’s, of
we dit nu wel of niet weten, en of we er nu wel of niet in geloven.
Zelfs mensen die niet in chakra’s geloven, hebben ze. En als iemand
niet in spirituele begeleiders gelooft, zullen zijn gidsen of
beschermengelen echt niet hun koffers pakken en op zoek gaan
naar iemand anders om te helpen en te beschermen. Ze zijn zeer
loyaal.
Er zijn dus dingen in deze wereld die voor iedereen gelden,
ongeacht iemands geloof en bewustzijnsniveau. De meeste mensen
zijn hun levensplan vergeten, maar onze spirituele begeleiders
kennen het ook en daarom hebben we ze nodig.
Ze zorgen ervoor dat we ons zielspad kunnen blijven volgen.
Stel dat we ergens in de loop van ons leven een afspraak hebben
gemaakt om een bepaalde persoon op een bepaalde plek tegen te
komen. Die afspraak zijn we misschien vergeten, evenals de
afgesproken plek en zelfs om welke persoon het gaat. En dan
komen onze spirituele begeleiders in beeld, die ervoor te zorgen dat
we onze afspraak nakomen. Zij regelen alles om ervoor te zorgen
dat we die persoon op het juiste moment ontmoeten.
Voor dit alles hebben we geen goeroe of leraar nodig die ons
vertelt wat we moeten doen. Het leven zelf is de beste leraar. Het
laat ons precies op het juiste moment zien wat we nodig hebben om
onze lessen te leren. Het leven brengt ons ook op het juiste moment
met spiritualiteit in aanraking. Er zijn maar heel weinig mensen die
zich ervan bewust zijn dat ons leven zelf spiritueel is. Door na te
denken over wat er in ons leven allemaal spiritueel is, kunnen we de
grenzen van het woord ‘spiritualiteit’ verleggen en zullen we op een

gegeven moment beseffen: mijn hele leven is belichaamde
spiritualiteit.

Trillingsverhoging is helemaal niet zo moeilijk
We mogen er ook op vertrouwen dat het verhogen van onze trilling
heel eenvoudig en ongecompliceerd is. Want de belangrijkste dingen
die we in ons leven nodig hebben om te kunnen overleven,
gebeuren vanzelf, dus zonder druk of dwang en zonder al te veel
inspanning. Die dingen zijn eenvoudig, ongecompliceerd, snel en
gratis. Neem bijvoorbeeld onze hartslag. We hoeven niet de hele tijd
te denken dat ons hart moet kloppen. Dat doet het toch wel. Dit geldt
ook voor onze ademhaling. We hoeven onszelf er niet voortdurend
aan te herinneren dat we moeten ademhalen. Dit geldt in zekere zin
ook voor de verhoging van onze trilling. Ieder mens is in principe in
staat om zijn eigen trilling te verhogen, en dit vermogen is heel
belangrijk. Maar niet iedereen kan zijn trilling in dezelfde mate
veranderen. Hoe opener je bewustzijn is, hoe groter de bandbreedte
van je trillingsfrequentie. En ook dit proces van trillingsverhoging
vindt net als onze hartslag en ademhaling automatisch plaats.
Veel mensen denken ten eerste dat het wel moeilijk zal zijn om
dingen in het leven te leren, ten tweede dat dit waarschijnlijk lang
duurt en ten derde dat het veel geld kost. Ze geloven dat het alleen
zo werkt. Ik zie het anders. Leren kan ook gemakkelijk, snel en
kosteloos, daarvoor hoeven we alleen maar vertrouwen te hebben in
onszelf. De twijfel en de gedachte dat het niet zo gemakkelijk kan
zijn, zijn gewoon programmeringen die door de maatschappij in ons
onderbewustzijn of dagbewustzijn zijn geïmplanteerd. Dit zijn slechts
illusies, en alleen als we erin geloven, worden ze waar. Dat geldt
voor veel dingen. Sommige dingen hebben alleen invloed op ons
leven als we geloven dat ze waar zijn en er dienovereenkomstig op
reageren. Omgekeerd zijn er ook veel dingen die gewoon waar en
geldig zijn, of we dat nu weten of niet, en of we dat nu geloven of
niet. Bepaalde dingen verdwijnen niet zomaar uit ons leven omdat
we ze negeren of niet geloven dat ze waar zijn.
Ze zeggen toch weleens dat geloof bergen kan verzetten?

Dus als we gewoon op onszelf vertrouwen en geloven dat onze
gedachten inderdaad het vermogen bezitten om bergen te verzetten
en dingen te veranderen en op te ruimen, zal het zo gebeuren. Maar
onze bewuste en onbewuste twijfels en blokkades verhinderen dat
deze kracht tot uiting kan komen.
De meeste blokkades zijn pas na onze geboorte ontstaan.
Die hebben we tijdens dit leven van anderen overgenomen
doordat onze huidige maatschappij zo gestructureerd is.
Maar nu kunnen we aan onszelf werken en die beperkingen,
vooroordelen, ideeën en meningen die niet meer relevant zijn kritisch
bekijken en loslaten. We kunnen de moed opbrengen om gewoon
anders te gaan denken. Als die nieuwe manier van denken je niet
bevalt en als je je oude denkpatronen beter vindt, kun je daar altijd
nog op terugvallen. Maar als je je nieuwe manier van denken nuttig
vindt, kun je proberen ze in je leven te integreren en al je blokkades
stuk voor stuk op te ruimen.
Ik ervaar de oude energie als erg traag en ingewikkeld.
Maar ik houd niet van ingewikkelde dingen. De nieuwe energie
daarentegen is gemakkelijk en ongecompliceerd, ze is sneller, lichter
en speelser. Daar houd ik wel van.
Dit betekent dat je altijd ontspannen de dingen kunt leren die je in
je leven tegenkomt, in het tempo waarin je ze tegenkomt. Dan is het
goed. Onze trilling wordt automatisch hoger als we de dingen zien
zoals ze zijn, of als we ergens naar uitkijken of ergens blij mee zijn.
Onze trilling stijgt ook als er iets moois in ons leven gebeurt, of als
we iets doen wat ons goeddoet. Dat proces verloopt automatisch,
zodat we niet steeds hoeven te denken: trilling verhogen (…), trilling
verhogen (…), trilling verhogen. Dat is helemaal niet nodig, het
gebeurt helemaal vanzelf, dat is juist het mooie eraan.
Soms merken we niet eens dat we onze trilling hebben verhoogd.
We merken het pas als we op ons verleden terugblikken en ons
herinneren hoe we twee of drie jaar geleden waren. Dan beseffen
we niet alleen hoeveel er sindsdien in ons leven is gebeurd, maar
ook dat we niet meer terug naar het verleden willen. Dat betekent
dat onze trilling gedurende die twee of drie jaar duidelijk is
veranderd.

Je moet de dingen niet zo moeilijk maken. Je hebt in principe geen
dikke handleiding nodig waarin staat hoe je je trilling kunt verhogen.
Als je je ergens goed bij voelt, als je ergens van geniet, als je een
nieuw inzicht opdoet, stijgt je trilling vanzelf. Als je echt je hart volgt,
zijn alle problemen opgelost.
Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat je tegen mensen met wie
het niet goed gaat – die bijvoorbeeld in een oorlogsgebied leven –
niet zomaar kunt zeggen: ‘Verbind je gewoon met je hart, dan zijn al
je problemen opgelost.’ Maar soms moet je ergens naar kijken of
een bepaalde gedachtegang toelaten zonder meteen met allerlei
tegenargumenten aan te komen:
‘Ja, maar…’ of ‘Dat kan toch niet…’ enzovoort. We kunnen ons
eenvoudigweg het volgende eens afvragen: als alle mensen voor
alles open zouden staan, wat zou dan de snelste oplossing voor de
problemen van onze huidige tijd zijn, wat zou dan de snelste weg
naar wereldvrede zijn? Mijn antwoord is: ons hart. Het moge duidelijk
zijn dat dit voor iedereen een stapsgewijs proces is, en natuurlijk ligt
het in de praktijk iets ingewikkelder, maar zoals ik al eerder heb
gezegd, gaat het er uiteindelijk om dat we gewoon beginnen, altijd
eerst met onszelf.
We moeten niet verwachten dat alles van de ene op de andere
dag plotseling anders zal zijn. Doordat de huidige situatie zich
gedurende een bepaalde periode heeft opgebouwd, zal het ook een
bepaalde tijd duren voordat ze is veranderd. Maar zolang alle
mensen gewoon op hun achterwerk blijven zitten en klagen dat er
niets verandert, zal er niets veranderen. We dragen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de toestand waarin de wereld verkeert en
voor wat er wel of niet in deze wereld gebeurt. Dat betekent dat je
dankzij jouw verantwoordelijkheid iets in deze wereld kunt
veranderen. Dankzij jouw verantwoordelijkheid! Dat is geen last,
maar juist iets heel belangrijks. Pas als je je eigen
verantwoordelijkheid op je neemt, heb je alle mogelijkheden om je
leven te leiden zoals je dat zelf wilt. Dat is toch iets geweldigs!

Wees weer moedig!

Ieder mens heeft zijn eigen taak. Sommige mensen hebben ervoor
gekozen om in hun huidige incarnatie impulsen te geven, andere om
impulsen te ontvangen en vervolgens op basis van die impulsen te
handelen. Niemand wordt gedwongen iets te doen wat niet
overeenkomt met zijn zielsplan. Iedereen mag precies dat bijdragen
wat bij hem past en waar zijn hart het mee eens is. We hebben
beiden nodig: impulsgevers en mensen die deze impulsen in de
wereld uitdragen. En zodra de steen van verandering gaat rollen, rolt
hij steeds verder, om nooit weer tot stilstand te komen.
Stel je voor dat je bij een bedrijf op kantoor werkt, en als
werknemer van dat bedrijf draag je elke dag dezelfde zwarte
stropdas als alle andere werknemers. Eigenlijk wil je hem al heel
lang niet meer dragen. Je draagt liever een gele stropdas, maar tot
nu toe heb je het nog niet aangedurfd om dat te doen. Maar op een
ochtend sta je op en zeg je moedig tegen jezelf: ‘Vandaag waag ik
het erop en draag ik mijn gele stropdas.’ Op kantoor kijken collega’s
je eerst aan alsof je gek bent geworden, maar iemand anders in het
bedrijf denkt: hé, eindelijk! Dat is nou precies wat ik ook altijd heb
willen doen. Ik doe mee.
En de volgende dag draagt die persoon ook een gele stropdas.
Langzaam maar zeker wordt iedereen aangestoken, net als bij een
ziekte, maar met dit verschil dat dit iets positiefs is. Al snel durven
steeds meer medewerkers een stropdas te dragen in een kleur die
ze willen en waar ze zich prettig bij voelen.
Dit is precies hoe de veranderingen in de wereld zullen
plaatsvinden. Er is altijd iemand nodig die dapper genoeg is om de
eerste stap te zetten. Maar er zijn ook heel veel mensen nodig die
innerlijk voor verandering openstaan en bereid zijn om het voorbeeld
van deze eerste persoon te volgen. Als iedereen op een gegeven
moment precies doet wat hij zelf wil – dat wil zeggen, niet een gele
stropdas omdoen omdat iemand anders er een draagt, maar er een
omdoen omdat hij dat zelf graag wil – kan de verandering heel snel
plaatsvinden. Iedereen draagt bij wat bij hem past en waarvoor de
tijd rijp is. Een wereldwijde verandering is alleen mogelijk en kan
alleen op de lange termijn in stand worden gehouden als mensen
ermee instemmen en er vrijwillig aan meewerken. Naar mijn mening
is er maar één manier om duurzame vrede op Aarde te bereiken, en

die is dat mensen zeggen: ‘Vrede? Ja, dat willen we. Dat hebben we
nodig.’
Sta hier eens bij stil: jullie hebben eeuwen of zelfs millennia
geleden allemaal de moed gehad om hier op Aarde te incarneren en
deel te nemen aan het grote spel van vergetelheid. Je wist dat je
praktisch je volledige bewustzijn zou opgeven, dat je alles zou
vergeten, zelfs zo erg dat je zou vergeten dat je alles was vergeten.
En toch zijn jullie hiernaartoe gekomen. En je bent gebleven. Dat is
moed! En omdat jullie toen allemaal die moed opbrachten, weet ik
zeker dat de wereld over niet al te lange tijd dankzij jullie moed in
positieve zin zal veranderen. Daar is inderdaad moed voor nodig,
maar destijds hadden jullie nog veel meer moed nodig om alles te
vergeten. Er was meer moed nodig om alles te vergeten dan om nu
weer te ontwaken. Wees dus weer moedig! Dan zal de mensheid
sneller veranderen dan je je op dit moment kunt voorstellen.

Ondersteuning voor Moeder Aarde
Jullie ontwakingsproces wordt ook actief ondersteund door Moeder
Aarde. Zij is een bewust, liefdevol wezen. Ze weet dat we op haar
leven en is zich bewust van wat we hier al duizenden jaren doen. Ze
weet ook wat we doen met het water, de lucht, het regenwoud en
met onszelf. Ze is zich volledig van dit alles bewust. De Aarde heeft
ook besloten om nu haar eigen trilling en ritme te verhogen. De
natuur heeft ons niet nodig, maar wij hebben de natuur wel nodig, en
hoewel we de Aarde al zoveel hebben aangedaan – en dat nog
steeds doen – bestaan we als mensheid nog steeds. Het zou voor
de Aarde helemaal niet zo moeilijk zijn om ons binnen één dag
helemaal uit te roeien en te laten verdwijnen. Maar het feit dat we
hier nog steeds zijn betekent dat de Aarde eindeloos veel geduld
heeft met de mensheid en ongelooflijk veel liefde voor ons voelt. De
Aarde houdt onvoorstelbaar veel van ons, en uit deze liefde put ze
het grote geduld dat ze met ons heeft en het vertrouwen dat we
zullen veranderen. De Aarde gelooft in ons! Ze heeft de hoop nog
niet opgegeven dat we van onze vroegere daden zullen leren en het
in de toekomst beter zullen doen.

We kunnen de Aarde ook vragen om ons bij onze persoonlijke
ontwikkeling te ondersteunen, want ze houdt onvoorwaardelijk van
ons allemaal. Als ze ons voorwaarden zou opleggen, zoals ‘Jullie
mogen niet met mij ruziën’ of ‘Jullie mogen mij niet vernietigen’, zou
het niet lukken. Maar ze stelt geen voorwaarden.
Sta eens even stil bij wat de mensheid in het verleden allemaal al
heeft meegemaakt en de Aarde heeft aangedaan, hoeveel er is
vernietigd en weer opgebouwd. En denk eens aan het bewustzijn
van waaruit de mensheid dit al duizenden jaren doet, zonder te
weten dat alles goddelijk is, dat alles volgens een goddelijke leiding
verloopt en dat alles een hogere betekenis heeft. Ook in onze
huidige tijd zijn er dingen die niet helemaal goed lopen, en toch is
het proces van ontwaken en herinneren allang begonnen. Wat er in
de toekomst ook met de Aarde zal gebeuren, wat er ook allemaal
nog zal escaleren en zal worden afgebroken, de mensheid heeft nu
een ander bewustzijn dan voorheen. Jullie hebben alle slechte
dingen uit het verleden overleefd, dus zullen jullie wat er komen gaat
ook wel overleven, en uiteindelijk zullen jullie met succes met jullie
uitdagingen kunnen omgaan. Bewust of onbewust weten jullie dit
allemaal wel. Want jullie ervaringen in dit leven en in al jullie vorige
levens waren allemaal voorbereidingen op het nu en de toekomst.
Er zijn mensen die zeggen: ‘De Aarde zou beter af zijn zonder
ons. Het zou beter zijn als de mensheid zou verdwijnen.’ Vanuit een
bepaald perspectief is dat op dit moment misschien inderdaad zo,
maar als we naar het hogere plan kijken dat het goddelijke voor de
Aarde heeft voorzien, heeft de Aarde de mensheid nodig om dat
plan te vervullen. Het goddelijke plan kan alleen maar werken als
alle levensplannen van iedereen die hier op Aarde leeft op de juiste
manier bij elkaar worden gevoegd. Dat betekent dat ieder van ons
direct bij het hogere plan betrokken is. Het huidige proces van
ontwaken brengt ons uiteindelijk waar we ooit waren. We zullen
geen nieuw land ontdekken. We zullen ons alleen maar herinneren
wat er altijd al is geweest en wat er altijd zal zijn.
In mijn beleving vindt de Aarde jullie erg ‘lief. Als we op Aarde
rondlopen – of dat nu op straat, in een bos of waar dan ook is – en
ons gelukkig en goed voelen, voelt ze dit en deelt ze in onze
vreugde. Omdat ze van ons houdt, is ze gelukkig als wij gelukkig

zijn. Het doet de Aarde goed om te voelen dat mensen ook gelukkig
kunnen zijn, want ze wil alleen maar het beste voor ons. Daarom
geeft ze ons zoveel. Op een gegeven moment zullen we leren om
met meer liefde met de Aarde en onze omgeving om te gaan, en de
Aarde geeft ons daar de tijd voor.
Om op de juiste manier met de Aarde te leren omgaan is het nodig
om anders te gaan denken en nieuwe wegen in te slaan. Maar we
kunnen onze milieuproblemen alleen maar oplossen door bij onszelf
te beginnen en eerst ons eigen innerlijk op te ruimen. Want wat er in
de buitenwereld gebeurt, is een spiegel van wat de mensheid als
collectief in zich draagt. Als slechts één iemand in zijn innerlijk iets
verandert, gaat deze verandering het mensheidsveld in, wordt daar
opgeslagen en is dan voor iedereen beschikbaar. Met elk inzicht
wordt dus zowel onze individuele als onze collectieve trilling hoger.
Uiteindelijk draait alles alleen maar om onze trilling en niets anders.
Want onze trilling bepaalt hoe we denken en hoe we ons voelen. En
die twee zaken bepalen weer hoe we handelen.
Zodra we onze trilling verhogen, verandert de wereld om ons heen
automatisch. Als we inzichten opdoen en dingen op een nieuwe
manier leren begrijpen, begint dat meestal in de vorm van een
theorie in ons hoofd. Maar pas als we dit nieuwe inzicht
daadwerkelijk in ons leven integreren, is de verandering niet langer
een theorie, maar zijn we deze verandering. Op het moment dat we
iets werkelijk zijn, vragen we ons niet meer af of we het zijn, dan zijn
we het gewoon. Op het moment dat we weer bewust datgene zijn
wat we altijd al zijn geweest, nu zijn en altijd zullen zijn, hoeven we
niet meer te vragen wat we zijn. We zijn al eerder op dit punt
geweest en we zullen dit punt opnieuw bereiken, want niemand
slaapt eeuwig.
Sommige zielen hebben wat meer tijd nodig om te ontwaken dan
andere. Maar uiteindelijk zal iedereen weer ontwaken en dan zullen
we hier samen over dit theater lachen. Stel je gewoon maar voor dat
je op vakantie bent en ergens in een achtbaan zit. Je gaat tijdens de
rit op en neer, maar uiteindelijk kom je altijd weer bij het begin terug.
En vergeet niet: wij zijn geen beginnelingen. Wij zijn niet voor de
eerste keer op Aarde; we hebben al zoveel dingen meegemaakt en
begrepen, anders zouden we hier nu niet zijn. De weg die we al

hebben afgelegd om uit de narcose te ontwaken duurde veel langer
dan de weg die nu voor ons ligt. We zullen niet nog eens duizenden
jaren nodig hebben om eindelijk weer te ontwaken.

26
Hogerdimensionale
werkelijkheden
Fijnstoffelijke waarneming en telepathie
Door onze trilling te verhogen gaan er vanzelf steeds meer dingen
vanuit ons onderbewustzijn naar ons dagbewustzijn. Zo zullen we op
een gegeven moment merken dat we dingen kunnen zien, horen en
voelen die we bijvoorbeeld een jaar geleden nog niet konden
waarnemen. Dan denken we dat we opeens helderziend,
helderhorend of heldervoelend zijn geworden. Strikt genomen is het
echter zo dat ieder mens altijd alles om zich heen waarneemt, of dat
nu op fysiek of fijnstoffelijk niveau gebeurt. Het is wel zo dat we een
deel ervan met ons dagbewustzijn waarnemen en een ander deel
met ons onderbewustzijn. Als iemand denkt dat hij plotseling
helderziend is geworden omdat hij dingen waarneemt die hij een jaar
geleden nog niet waarnam, betekent dit dat de ziel van deze
persoon een beslissing heeft genomen. Hij heeft besloten dat deze
persoon er nu klaar voor is om een deel van zijn onderbewustzijn in
zijn dagbewustzijn te brengen.
Op dit moment neemt bijvoorbeeld iedereen die hier aanwezig is
alle gedachten waar van alle mensen die in deze ruimte aanwezig
zijn, maar in de meeste gevallen gebeurt dat onbewust. Als we onze
trilling verhogen en onze ziel besluit dat het nu het juiste moment is,
nemen we plotseling dingen waar die voorheen niet in ons
dagbewustzijn aanwezig waren. Het enige verschil met de situatie
daarvoor is dat we nu bepaalde dingen niet alleen in ons
onderbewustzijn waarnemen, maar ook in ons dagbewustzijn.
Je zou dit kunnen vergelijken met de opkomende zon die ’s
ochtends de nevel oplost die zich ’s nachts heeft gevormd. In dit
voorbeeld is de zon onze persoonlijke trillingsfrequentie, en de nevel

is de laag die ons onderbewustzijn scheidt van ons dagbewustzijn.
Als onze trilling hoger wordt en onze ziel er toestemming voor geeft,
worden er plotseling weer dingen voor ons zichtbaar die er in wezen
altijd al zijn geweest. De manier waarop we iets fijnstoffelijks
waarnemen verschilt van persoon tot persoon. Bij sommige mensen
gebeurt dat in de vorm van beelden, bij andere in de vorm van
gevoelens of gedachten of zelfs in de vorm van een stem die tegen
hen spreekt. Je kunt fijnstoffelijke waarneming namelijk vergelijken
met de verruiming van onze fysieke zintuigen, en iedereen heeft zijn
eigen hoofdkanaal waardoor hij het best informatie kan waarnemen.
Helderziendheid is eigenlijk niet iets vreemds. Het is bekend dat
we in ons dagbewustzijn slechts een klein deel van het totale
lichtspectrum zien. De rest zien we niet bewust, maar is er wel. Als
iemand fijnstoffelijke energievelden ziet, of de aura van mensen, of
zelfs dwergen of elfen, betekent dat dat hij een groter deel van wat
er sowieso is bewust waarneemt. Hetzelfde geldt voor alle
zintuiglijke waarnemingen, dus bijvoorbeeld ook voor geluiden.
Toen ik nog klein was, ‘verlengde’ ik ’s avonds als ik in bed lag
soms mijn oor, terwijl mijn moeder in de woonkamer bijvoorbeeld
naar het nieuws op tv keek. Ik ging dan met mijn oor door de vloer
en de muur en kon op die manier horen wat er op tv werd gezegd.
Natuurlijk kunnen onze fysieke oren zoiets niet, dus schakel je over
op je fijnstoffelijke oren, want die maakt het niets uit of er muren
tussen zitten.
Zulke dingen zijn heel normaal en volkomen logisch. Maar doordat
we al zo lang in het spel van vergetelheid zitten, vinden we ze niet
meer normaal. Op een gegeven moment zijn we eraan gewend
geraakt om de huidige driedimensionale waarnemingstoestand als
normaal te zien. Daar is op het niveau van de derde dimensie niets
mis mee, want elke dimensie heeft haar eigen regels. Maar zodra we
onze trilling verhogen, veranderen de regels van het spel.
In onze huidige tijd nemen veel mensen in hun dagelijks leven al
fijnstoffelijke dingen waar die niet waarneembaar zijn met de fysieke
zintuigen. Je kent het wel, als je bijvoorbeeld ’s nachts in bed ligt en
alles helemaal donker is. Dan kijk je om je heen, maar niet alles is
zwart. Er is iets wat we met onze fysieke ogen niet kunnen zien
doordat het donker is, maar wat we op de een of andere manier toch

waarnemen. Er zijn verschillende gekleurde lichtpunten en staven en
strepen te zien, of misschien zelfs gezichten of wezens. Sommige
fijnstoffelijke dingen nemen we ’s nachts ook echt beter waar, als het
donker is, omdat overdag het daglicht te sterk is. Hetzelfde geldt als
het op fysiek niveau heel stil is en we op het niveau van fijnstoffelijke
frequenties als het ware het geluid van de stilte kunnen horen. Of als
we in het donker onze ogen sluiten en dan bepaalde kleuren zien. Ik
ken veel mensen die dit ervaren, maar de meesten van hen zouden
niet van zichzelf zeggen dat ze helderziend of helderhorend zijn.
Doordat ze dit soort waarnemingen met hun fijnstoffelijke zintuigen
onbewust als normaal beschouwen, plaatsen ze zichzelf niet in de
categorie helderzienden.
Voor telepathie geldt ongeveer hetzelfde. We zijn allemaal
telepathisch met elkaar verbonden. Je kent ongetwijfeld het
verschijnsel dat je aan iemand denkt en dat uitgerekend deze
persoon je op dat moment belt of een berichtje stuurt. Of dat je aan
iemand denkt en precies voelt hoe het met diegene gaat. Dat zijn
vormen van telepathie. De telepathische uitwisseling van informatie
is in principe met iedereen mogelijk, maar gaat het best met iemand
met wie je een hechte band hebt. Dan kunnen twee mensen op
hetzelfde moment dezelfde gedachte hebben en is het niet duidelijk
wie van de twee de gedachte als eerste had. Ook dat is gewoon
telepathie.
In principe kunnen we nooit zeker weten of de gedachten en
ideeën die in ons hoofd zitten echt van onszelf of van iemand anders
zijn. En als ze niet van onszelf zijn, kunnen ze van iemand anders,
onze spirituele begeleiders of het mensheidsveld afkomstig zijn.
Doordat iedereen met het mensheidsveld is verbonden, kunnen twee
mensen onafhankelijk van elkaar op hetzelfde moment hetzelfde
inzicht krijgen of dezelfde uitvinding doen, zelfs als ze in de fysieke
wereld op totaal verschillende plekken wonen, elkaar niet kennen en
niet weten dat de ander überhaupt bestaat.
Eigenlijk is het zo dat we op telepathisch niveau voortdurend met
talloze andere levende wezens communiceren. Of deze
communicatie plaatsvindt in het onderbewustzijn of dagbewustzijn
hangt enerzijds af van onze persoonlijke trilling en anderzijds van de
vraag of onze ziel dat allemaal wel in ons dagbewustzijn wil hebben.

Ons onderbewustzijn kan ook een soort bescherming zijn, zodat we
in ons dagbewustzijn niet door alle waarnemingen en communicatie
worden overweldigd. Je kunt je niet voorstellen hoeveel
verschillende frequenties er alleen al in één ruimte zijn. Als iemand
bijvoorbeeld een elektrisch apparaat in een stopcontact steekt, kan
ik de elektrische stroom door de draad heen horen gaan.
En ook je mobiele telefoon straalt zijn eigen frequentie uit, en al
die frequenties hebben hun eigen geluid. Deze enorme hoeveelheid
frequenties zouden we echter niet bewust kunnen verwerken, want
samen maken ze enorm veel herrie. Het is dus noodzakelijk dat we
het grootste deel van deze frequenties in ons onderbewustzijn
wegfilteren, zodat we überhaupt op driedimensionaal niveau kunnen
leven.
Ook moeten we mensen die meer frequenties waarnemen dan
gemiddeld niet zomaar als ziek bestempelen en naar de psychiatrie
verwijzen. Waarschijnlijk zitten er in psychiatrische inrichtingen
talloze mensen opgesloten alleen maar omdat ze bijvoorbeeld
kleuren om mensen heen zien of stemmen van fijnstoffelijke wezens
kunnen horen. Om deze mensen te begrijpen hebben we een nieuw
wereldbeeld nodig en een nieuwe kijk op de werkelijkheid. De
driedimensionale kijk op de wereld was zeker nuttig en juist, maar de
tijden veranderen. Ondertussen is dit wereldbeeld verouderd en niet
meer actueel.
Dergelijke fijnstoffelijke vermogens – energetische waarneming,
telepathie, communicatie met hogere dimensies – moeten echter
niet worden geforceerd. Wat deze vaardigheden betreft is het veel
beter om er losjes in te staan en je vanuit een ontspannen toestand
te ontwikkelen. Je kunt deze dingen met kinderlijk plezier en lichtheid
benaderen. Als een beschaving zich verder ontwikkelt en het
vermogen om fijnstoffelijk waar te nemen of telepathisch te
communiceren daardoor groter wordt, zijn het meestal de kinderen
die deze vermogens als eerste meebrengen.
Een ander voorbeeld: stel dat iemand met ons praat, maar we
kunnen hem niet met onze fysieke oren verstaan doordat hij te zacht
praat of in een vreemde taal die we nooit hebben geleerd. Dan
kunnen we bij wijze van spreken overschakelen op fijnstoffelijk

luisteren. Zonder dat we hem fysiek begrijpen kunnen we op een
ander niveau toch iets oppikken van wat hij ons wil vertellen.
Nog een voorbeeld: stel dat we iets doen en dat het misgaat.
Achteraf zeggen we dan: ‘Eigenlijk wist ik het van tevoren al.’ Ken je
dat? Je wist het van tevoren al. Maar we zijn zo gewend geraakt aan
het idee dat we alleen maar fysieke zintuigen hebben dat we de
waarnemingen die we met onze fijnstoffelijke zintuigen doen niet
serieus nemen of afdoen als ‘toéval’. Of we proberen er toch een
driedimensionaal-fysieke verklaring voor te vinden. Of we denken
dat we gek zijn geworden. Maar als we zo denken, merken we niet
hoe vaak we in ons dagelijks leven dingen waarnemen die op fysiek
niveau helemaal niet waarneembaar zijn.

Communicatie met het hogere zelf
Als we met onze ziel, ons hogere zelf, willen communiceren, hebben
we als het ware een ‘gezuiverde’ communicatielijn met onze ziel
nodig. Door hun opvoeding hebben de meeste mensen deze lijn
echter geblokkeerd. Daarom zouden we moeten leren om weer naar
ons hart te luisteren, naar wat we echt vanuit ons innerlijk willen. En
dan moeten we dat ook gewoon doen. Zolang we doen wat ons hart
echt wil, komt het altijd goed.
Stel we hebben in een bepaalde situatie ergens een goed gevoel
over en volgen deze impuls, en vervolgens gaat het mis – althans,
op het eerste gezicht – dan komt dat niet doordat ons gevoel
verkeerd was. Het is waarschijnlijker dat ons idee van waarom ons
gevoel ons naar deze situatie heeft geleid niet juist was. Maar dat is
niet erg, want doordat we in de problemen zijn geraakt, krijgen we de
kans om iets te leren. Vermoedelijk had onze ziel al eerder besloten
dat hij een bepaalde les wilde leren en liet hij ons in een situatie
terechtkomen die daarvoor geschikt was, zodat we een inzicht
kunnen opdoen of iets kunnen leren.
Stel dat je een auto-ongeluk hebt gehad en in het ziekenhuis
terechtkomt. Dan is het mogelijk dat de persoon die in de
ziekenhuiskamer naast je ligt je iets meedeelt of vertelt wat jouw
leven verandert. Je volgde die dag dus een gevoelsimpuls en ging

een ritje maken. Direct na het ongeluk dacht je misschien dat je het
verkeerde gevoel had gevolgd, maar achteraf gezien besef je dat het
wel degelijk een doel had. Want als het ongeluk niet was gebeurd,
had je die levensveranderende informatie niet ontvangen.
Zolang we naar ons innerlijke gevoel luisteren, is dat vanuit het
perspectief van de ziel altijd goed en in orde. Zelfs als er iets
misgaat en alles op een complete ramp lijkt uit te draaien, betekent
dat nog niet dat ons gevoel verkeerd was. Misschien zijn we gewoon
met een ander idee de situatie in gestapt. Terugkijkend beseffen we
op een gegeven moment dat niet ons innerlijke gevoel verkeerd was,
maar het idee in ons verstand.
Dit betekent dat we zolang we naar de stem van ons hart luisteren
nooit iets ‘verkeerds’ in ons leven kunnen tegenkomen. Of we leren
iets, of er wordt iets nieuws gecreëerd. Als we er zo naar kijken, kan
er niets misgaan. Veel mensen hebben echter het vertrouwen
verloren in het geloof dat er niets mis kan gaan zolang ze naar hun
hart luisteren. Hun verstand staat in de weg en zegt: ‘Dat kan zo
toch niet’ of ‘Maar…’ of ‘Wat als…’
Eigenlijk is het antwoord op elke levensvraag die we in ons
innerlijk met ons meedragen al aanwezig, en vroeg of laat zullen we
dit antwoord ontvangen. Soms voelen we het in ons hart en weten
we wat we moeten doen, wat in een bepaalde situatie de juiste
handelwijze is. Maar dan gaan we twijfelen: ‘Nee, dat kan niet
kloppen.’ Zodra we dan weer terugkeren in ons hart, verdwijnen de
twijfels, want onze ziel, ons hogere zelf, communiceert via ons hart
met ons.
Dat met die vragen en antwoorden is interessant. Als je er eens
goed over nadenkt, wordt duidelijk dat een vraag alleen maar kan
ontstaan als het antwoord er al is. Een antwoord kan altijd zonder de
bijbehorende vraag bestaan, maar een vraag kan nooit zonder het
bijbehorende antwoord bestaan. Dus zodra we een bepaalde vraag
stellen, zitten we al in het informatieveld van het juiste antwoord.
Want op het moment dat we onze aandacht ergens op richten,
verbinden we ons er op geestelijk niveau mee. Als we een vraag
stellen, gaat het er dus om of we in het moment zelf in staat zijn om
de informatie bewust uit het informatieveld van het antwoord te
ontvangen. Dit hangt vooral af van de frequentie van ons bewustzijn.

Ook al zijn we dan misschien vergeten hoe ons levensplan
eruitziet en waar onze levensweg ons naartoe wil leiden, toch
hebben we allemaal voor onze incarnatie een geschikt pad
uitgekozen. Dit levenspad, dit persoonlijke zielsplan bevat precies de
juiste leerprocessen en taken, en precies de juiste situaties die voor
ons perfect zijn.
Zodra we als mens incarneren om ons zielsplan te vervullen,
incarneert niet onze hele ziel, maar slechts een deel ervan.
De rest blijft hierboven als ons hogere zelf, en deze rest vergeet
niet waarom we hier zijn gekomen en wat we hier willen leren en
bereiken. Alleen het deel dat in het fysieke lichaam incarneert,
vergeet dit. Maar doordat dit geïncarneerde deel verbonden is met
het niet-geïncarneerde deel, met het hogere zelf, kunnen we ons
altijd door onze ziel laten leiden. Ons hogere zelf weet waar we
naartoe willen en hoe we daar kunnen komen.

Het voorbeeld van het navigatiesysteem
Naast de begeleiding van ons hogere zelf ontvangen we ook
begeleiding van onze spirituele begeleiders. Je kunt ze vergelijken
met het navigatiesysteem in een auto. Stel je voor dat je in de auto
zit en je bestemming in het navigatiesysteem invoert. Dan heb je
twee vaste punten: je huidige locatie en je bestemming. Vervolgens
rijd je weg en laat je je door de stem van het navigatiesysteem
leiden: ‘Sla rechts af’, ‘Sla links af’ enzovoort. Maar soms, als we
niet goed opletten of worden afgeleid, blijven we rechtdoor rijden in
plaats van links af te slaan. Na een tijdje laat ons navigatiesysteem,
dus ons spirituele team, van zich horen en zegt iets in de trant van:
‘Keren alstublieft, keren alstublieft.’ Misschien luisteren we naar deze
instructie en keren we ook daadwerkelijk, maar het kan ook zijn dat
we denken: Nee, ik wil nu niet keren, want voor mij ligt iets waar ik
echt nog even naar wil kijken. Dan luisteren we dus niet naar de gps
en blijven onze weg vervolgen.
Als het navigatiesysteem merkt dat het door ons wordt genegeerd,
is het gelukkig niet zo dat het chagrijnig wordt en ons in de steek
laat. Zelfs onze spirituele begeleiders zeggen dan meestal niet: ‘Wat

een stom gedoe, we houden het voor gezien.’ In plaats daarvan
laten ze ons een tijdje in de verkeerde richting gaan om te kijken of
we het echt menen. Als we dan nog steeds onze koers niet willen
bijstellen, zeggen ze op een gegeven moment gewoon in alle rust:
‘Nieuwe route wordt berekend.’ Op deze manier reageert het
universum respectvol en zonder omhaal op onze beslissingen.
Daarna laat het navigatiesysteem ons een nieuwe route zien, die
ons vanaf onze nieuwe locatie naar onze bestemming leidt. De
bestemming blijft ongewijzigd, alleen de route is nu anders.
Misschien duurt deze nieuwe route, dit ‘plan B’, iets langer,
misschien is deze omweg iets ingewikkelder en moeilijker, misschien
zijn er een paar hindernissen of files meer, maar vroeg of laat komen
we allemaal op onze bestemming aan.
We kunnen ons geplande levensdoel niet mislopen. Zolang we het
verlangen in ons hart in stand houden om het pad te vinden en te
volgen dat we als ziel voor onszelf hebben gekozen, zullen we ons
ook liefdevol laten leiden door onze spirituele begeleiders. Onze
metgezellen voelen niet alleen een diepe liefde voor ons, maar
hebben ook ongelooflijk veel geduld met ons. Soms moeten ze
jaren- of zelfs decennialang de route steeds opnieuw berekenen,
omdat we van ons pad zijn afgeweken. En toch verliezen ze hun
vertrouwen in ons niet. Ze zeggen niet:
‘Jij bent een hopeloos geval. We laten je nu gewoon naar een of
ander godvergeten gat rijden.’ Zelfs als we onderweg ergens
parkeren en niet verder willen, blijft het navigatiesysteem geduldig
wachten tot we besluiten om weer verder te gaan.
Onze spirituele begeleiders blijven altijd bij ons. Zolang we
vanbinnen op het leven vertrouwen, ontvangen we altijd een nieuwe
richting: ‘plan B’ of ‘plan C’ of ‘plan D’ of ‘plan E’ enzovoort. Maar
hoe we op deze verschillende aanwijzingen reageren, beslissen we
in elke situatie zelf. Natuurlijk kunnen we elke keer wanneer we
vanuit de spirituele wereld een aanwijzing krijgen, denken: ach, dat
is gewoon toeval, waarna we de aanwijzingen van het spirituele
team negeren. Maar ‘toéval’ betekent niets anders dan dat er iets
met ons gebeurt en dat we hebben opgevangen wat ons is
toegeworpen. Uiteindelijk zullen we altijd ons doel bereiken, en als
het niet anders kan, zelfs met vertraging en via bepaalde omwegen.

Laten we er even van uitgaan dat we als ziel voorafgaand aan
onze incarnatie hebben besloten dat we in de loop van onze
incarnatie persoon X, persoon J en persoon K willen ontmoeten. We
zijn echter vergeten dat we hen wilden ontmoeten. Maar als we dat
voornemen vergeten zijn, hoe moeten we het dan voor elkaar krijgen
dat we ze tegenkomen? Dat is nu precies waarvoor onze spirituele
begeleiders verantwoordelijk zijn. Zij weten wanneer het juiste
moment daar is om persoon J te ontmoeten. Dus praten ze met de
spirituele begeleiders van persoon J, en samen smeden ze een plan
om de twee personen bij elkaar te brengen. Hetzelfde gebeurt met
persoon X en persoon K.
Het vereist een behoorlijk ingewikkelde logistiek om twee mensen
samen te brengen die samen moeten komen, maar niet meer weten
dat ze dat wilden. En toch lukt het op de een of andere manier. Ik
geloof dat wij als mensen hier helemaal niet zouden kunnen leven
als we onze spirituele begeleiders niet hadden. Want zonder hen
zouden de talloze ‘toevalligheden’ in ons leven er niet zijn om ons
een bepaalde richting op te sturen. Op deze wijze is alles in het
universum perfect geregeld. Alleen omdat we op dit moment onder
narcose zijn en alles vergeten zijn, zegt het universum heus niet: ‘O,
jullie zijn aan het slapen? Nou, dan slapen jullie toch gewoon lekker
verder. We komen wel terug als jullie weer wakker zijn.’ In plaats
daarvan denken onze spirituele begeleiders na over wat ze kunnen
doen om ons te helpen bij het wakker worden.
Trouwens, als een lid van ons spirituele team om de een of andere
reden de indruk heeft dat hij niet meer de juiste metgezel voor ons is
– bijvoorbeeld als de thema’s in ons leven veranderen blijft hij niet
onnodig bij ons, maar zegt: ‘Oké, dan maak ik ruimte voor iemand
die mijn functie beter kan vervullen.’ Dan wordt er iemand anders
gezocht die graag aan je team wil worden toegevoegd. Mensen
blijven vaak hangen in een bepaald soort werk, ook al past dat
allang niet meer bij wat ze vanuit hun hart willen en ook al beleven
ze er allang geen vreugde meer aan. Voor onze spirituele
begeleiders geldt dit niet. Zodra het voor hen niet meer passend is,
verandert de samenstelling van het team. Spirituele begeleiders
doen alleen datgene waarvan ze echt overtuigd zijn. Daarom zijn ze
altijd zo gemotiveerd.

De universele waarde van de mensheid en ieder
mens afzonderlijk
We weten dat het universum geen energie verspilt, dus is het de
moeite waard om even stil te staan bij de volgende vraag: wat is er
nu zo ongelooflijk belangrijk en uniek aan de mens?
Zo belangrijk en zo uniek dat de lichtvolle helpers van het
universum via een ingewikkeld logistiek proces alles in het werk
stellen om ervoor te zorgen dat iedere persoon het pad kan volgen
dat hij voor ogen had en heeft, niet alleen nu, tijdens de fase van het
ontwaken, maar ook tijdens die vele eeuwen waarin er nog sprake
was van een volledige narcose. De mensheid op Aarde moet dus
wel ongelooflijk belangrijk zijn voor het universum en er een
ongelooflijk belangrijke plaats in innemen.
Af en toe heb ik de indruk dat sommige mensen het menszijn niet
naar waarde schatten. Natuurlijk doet de mensheid op dit moment
dingen die wat vreemd zijn. Niettemin heeft ieder van jullie een
ongelooflijk grote intrinsieke waarde die niemand jullie kan afnemen.
Jullie waarde hangt niet af van wie je in dit leven bent, hoe groot je
aanzien is of hoeveel geld er op je bankrekening staat. Je waarde
hangt niet af van je naam, geboorteplaats, woonplaats, leeftijd,
opleiding of baan, welke religie je aanhangt of van het feit of je wel of
niet een gezin hebt. Al deze dingen doen er niet toe. Alleen het feit
dat je hier bent is al waardevol genoeg. Dus wees gewoon wie je
bent! Je hoeft niets bijzonders te doen om waardevol te zijn. Je
waarde is dat je goddelijk bent. Dat is alles. Je hoeft aan niemand te
bewijzen dat je goed bent zoals je bent. Je bent altijd goed zoals je
bent en dat zal altijd zo blijven. Jullie hebben allemaal deze grote
intrinsieke waarde! Als iemand zou proberen om de waarde van
slechts één persoon in geld uit te drukken, zou er daarvoor in de
hele wereld niet genoeg geld zijn.
Ieder van jullie heeft een onvoorstelbaar grote en onaantastbare
waarde, en die waarde heb je altijd al gehad, die heb je nu en die zul
je nooit meer kwijtraken, ook al probeert iemand je ervan te
overtuigen dat je waardeloos bent. Je bent niet waardeloos, vroeger

niet, nu niet en in de toekomst niet. Jullie zijn allemaal veel meer dan
een groep zielen die onder algehele narcose verkeert. In
werkelijkheid zijn jullie de bewakers van de Aarde. Jullie hebben je
alleen verslapen. Maar nu jullie aan het wakker worden zijn, zeg ik
jullie dat jullie altijd deze ongelooflijk grote kosmische waarde zullen
hebben. De vraag is: wie geloof je? Geloof je jezelf, geloof je wat je
vanbinnen voelt? Of geloof je wat anderen over je zeggen?
In het algemeen doen we er verstandig aan om niet te veel na te
denken over wat anderen van ons denken en van ons vinden. We
komen zoveel mensen tegen en ieder van hen heeft zo zijn eigen
ideeën over hoe we zouden moeten zijn en wat we zouden moeten
doen. Meestal heeft dat maar heel weinig met ons te maken.
Natuurlijk hebben we allemaal bepaalde duistere aspecten in ons die
we zelf niet kunnen zien. Daarom is het heel nuttig als anderen ons
een spiegel voorhouden. Overigens is het in zo’n situatie meestal
heel gemakkelijk om te zien wie de spiegel is en wie gespiegeld
wordt. Degene die ontspannen en kalm blijft, is op dat moment een
spiegel voor de ander. Maar voor degene die emotioneel door een
situatie wordt geraakt – de persoon die geïrriteerd, agressief of boos
reageert – is de situatie een spiegel die hem de kans biedt om er iets
van te leren.
Maar afgezien van dat soort leerzame situaties, waarin we als
mensen spiegels voor elkaar kunnen zijn, kennen we onszelf toch
het best. Buitenstaanders kijken altijd door hun eigen bril naar ons,
die gekleurd is door hun eigen subjectieve opvattingen en ideeën.
We zijn allemaal individuen, en dus zijn we anders dan alle andere
zielen.
Daarom
is
het
belangrijk
dat
iedereen
de
verantwoordelijkheid neemt voor het vormen van zijn eigen mening
en dat iedereen handelt volgens zijn eigen kijk op de wereld. Als je in
je hart voelt dat een bepaalde beslissing voor jou de juiste is, maakt
het niet uit wat anderen ervan vinden.
Als je merkt dat je over bepaalde dingen een andere mening hebt
dan anderen – zonder je aan de ander te ergeren of agressief te
worden – laat je elkaar gewoon vrij. Leven en laten leven.
Dat we op een bepaald gebied anders denken is geen reden om
anderen van onze visie of mening te overtuigen of om ruzie met hen
te maken.

Sta hier eens bij stil: over drie jaar denken we allemaal anders dan
nu. Onze perceptie van de waarheid is relatief en verandert
voortdurend. We hebben allemaal onze eigen wereldbeeldbril, en
telkens wanneer we evolueren en onze trilling verhogen, zetten we
een andere bril op. Wat wij als waarheid zien, verandert dus ook
voortdurend. We zitten in een doorlopend ontwikkelingsproces. Op
een gegeven moment zullen we begrijpen wat het grotere geheel is,
maar op dit moment zijn we daar nog naar onderweg.
Zoals ik al eerder heb gezegd, verspilt het universum geen
energie, en de individuele intrinsieke waarde die jullie allemaal in
jullie dragen is onovertroffen en kan nooit in geld worden uitgedrukt.
Nu je hier bent en het leven leidt dat je voor jezelf hebt gekozen, kun
je met een gerust hart aannemen dat er in het hele universum
niemand is die jouw leven beter zou kunnen leiden dan jij. Jij bent de
perfecte persoon om jouw leven te leiden. Want als er ergens in het
universum een ziel was geweest voor wie jouw leven geschikter is,
zou jij niet hier zijn gekomen, maar die andere persoon. Maar je bent
wel gekomen. Jullie zijn allemaal gekomen en jullie zijn nu allemaal
hier. Dat betekent dat jullie allemaal degenen zijn die het geschiktst
zijn om jullie leven te leiden.
Niemand komt hier op de verkeerde plek terecht, niemand komt
hier op het verkeerde moment. Iedereen belandt op de perfecte plek.
Jullie zijn allemaal hier gekomen doordat jullie verleden je hier heeft
gebracht. Je kunt het vergelijken met een gigantische mandala die
de Aarde overspant en waarin iedereen zijn perfecte plek heeft.
Iedere persoon vormt een punt van de mandala, en het hele plaatje
heeft een ongelooflijke schoonheid. Niemand van jullie is ooit op de
verkeerde plek terechtgekomen, in het verkeerde leven, in het
verkeerde gezin. Jullie zijn allemaal precies daar waar je thuishoort,
anders zou je hier niet zijn.
Want als er ergens in het universum een plek zou zijn die beter
was voor jou, zou je daar nu zijn en niet hier op Aarde.
Jullie hebben als mensheid al zoveel bereikt. Denk maar eens aan
alles wat er alleen al in de afgelopen decennia op Aarde is gebeurd:
twee wereldoorlogen en overal talloze crises, conflicten en
problemen. In theorie hadden jullie al lang geleden kunnen zeggen:
‘We hebben er genoeg van. We vertrekken.’ Maar jullie zijn gebleven

en dat zou niet iedereen hebben gedaan. Daarom ben ik ervan
overtuigd dat alles in de toekomst goed zal komen, want we hebben
allemaal al zoveel dingen meegemaakt dat er nu niets meer mis kan
gaan. Natuurlijk zijn er dingen in de wereld die er op dit moment niet
echt beter op worden. En de dingen zullen morgen ook niet opeens
in vrede en vreugde veranderen.
Maar als we ons herinneren wat er op Aarde al is gebeurd, en
waar wij als mens bij betrokken waren, geloof ik dat we op de een of
andere manier zullen overleven wat er komen gaat, hoe vreemd die
toekomst ook moge zijn. Anders waren we allang vertrokken.
Het belangrijkst is dat de mensen het vertrouwen en de hoop
behouden dat het beter wordt. Zolang mensen ervan overtuigd zijn
dat het beter zal gaan met de wereld, zal dat ook gebeuren. Jullie
zijn degenen die de wereld zullen veranderen, jullie met elkaar. Dat
zal niemand in zijn eentje voor elkaar kunnen krijgen.

‘Jullie zijn degenen op wie jullie hebben gewacht’
Ik heb inmiddels geleerd dat in deze maatschappij geldt:
‘Geld regeert de wereld.’ Maar naar mijn mening is geld in deze
wereld niet het probleem. Geld is neutraal en je kunt er veel mooie
dingen mee doen. Pas wanneer geld in de verkeerde handen
terechtkomt, wordt het een probleem.
Het geld zelf ligt daar eigenlijk maar gewoon. Het heeft geen
benen, het staat niet op en het doet niets uit zichzelf. De mens geeft
geld benen, en dus hangt het van de mens af wat er met het geld
gebeurt.
Zodra we naar ons hart luisteren, voor onszelf gaan denken en
onze verantwoordelijkheid nemen bij wat we doen, maakt het niet
meer uit of geld de wereld wel of niet regeert. Niets zal ons dan nog
kunnen tegenhouden. Op het moment dat we worden wat we
vanbinnen werkelijk zijn – niet alleen als theorie in ons hoofd, maar
in ons diepste wezen en handelen – op het moment dat wij
omschrijven als spiritueel ontwaken, waarop we uitdrukking geven
aan wat we werkelijk zijn, wordt de vermeende macht van het geld
ontmaskerd als een illusie. Dit geldt niet alleen voor de macht van

het geld, maar ook voor de macht van de politiek en alle door de
mens gemaakte wetten en structuren.
Iemand zei ooit: ‘Jullie zijn degenen op wie jullie hebben gewacht.’
Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen de mensheid als geheel
zal de problemen van de wereld kunnen oplossen, niet slechts één
persoon. Daarom is het in de eerste plaats belangrijk dat we
authentiek zijn, en in de tweede plaats dat we ons omringen met
mensen die ons goeddoen, want samen met hen creëren we een
gemeenschappelijk positief trillingsveld. Zodra meerdere mensen
samenkomen, ontstaat er zoiets als een collectieve ziel, een soort
‘overziel’. Zo heeft ook eik land of elke stad zijn eigen ziel. Als er
genoeg mensen binnen zo’n overziel ontwaken, wordt er vroeg of
laat een punt bereikt waarop het collectieve bewustzijn als het ware
overloopt en alle delen van het collectief onder ‘water’ komen te
staan. Dus als je iets doet wat goed is voor jezelf, doe je ook altijd
iets wat goed is voor je stad, je land en de hele mensheid.
Als je het zo bekijkt, draagt ieder van ons ook een deel van de
verantwoordelijkheid voor alle oorlogsgebieden en crisisgebieden op
Aarde. Mensen in Afrika die kilometers moeten lopen om water te
vinden – dat meestal vies en amper drinkbaar is – zitten volledig in
de overlevingsmodus en zijn daarom gedwongen zich te richten op
de thema’s die aan de lagere chakra’s zijn gerelateerd. Het is een
groot voorrecht dat wij hier in onze Europese landen welvaart
kennen en dus de tijd en mogelijkheid hebben om ons in vrede met
spirituele onderwerpen bezig te houden en ons bewust innerlijk
verder te ontwikkelen. Maar dit voorrecht gaat gepaard met een
verplichting tegenover de mensen die niet zo bevoorrecht zijn. Veel
mensen in Afrika leven in een totaal andere fysieke omgeving dan
wij, dus is het niet meer dan begrijpelijk dat ze minder tijd en energie
hebben voor spirituele aangelegenheden. Ze hebben immers totaal
andere problemen en totaal andere prioriteiten.
Daarom
dragen
wij
als
Europeanen
een
gedeelde
verantwoordelijkheid voor alle andere mensen die samen met ons op
Aarde leven. Als we erin slagen om onze materiële welvaart en onze
uiterlijke vrede constructief te gebruiken voor een duurzame
spirituele ontwikkeling, wordt deze informatie toegevoegd aan het
collectieve mensheidsveld en wordt ze dus beschikbaar voor alle

andere mensen. Naar mijn mening kan met name Europa op deze
manier een baken voor de wereld worden, want we hebben hier een
stabiele materiële basis die een duurzame spirituele ontwikkeling
mogelik maakt. Door hier onze collectieve trilling te verhogen
bewijzen we niet alleen onze eigen landen een dienst, maar ook alle
andere landen in de wereld.
Dit is het juiste moment om te ontwaken, want als dat niet zo was
geweest, waren we hier nu niet allemaal geïncarneerd en waren we
wel hierboven gebleven. Maar we zijn niet hierboven gebleven, we
zijn naar de driedimensionaliteit van de Aarde gekomen omdat we
weten dat uiteindelijk alles goed zal komen, ook al kan het een tijdje
duren. Zoals ik al eerder heb gezegd: beter kleine stapjes dan
helemaal geen stappen.
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De problemen rond de
5G-netwerken
Meer nadelen dan voordelen
De nieuwe 5G-standaard voor mobiele telefonie, waarover
momenteel veel wordt gediscussieerd en waarover ik van veel
mensen steeds opnieuw vragen krijg, brengt naar mijn mening meer
nadelen dan voordelen met zich mee. Waarschijnlijk is het voor veel
mensen duidelijk dat 5G zeer schadelijk kan zijn voor ons fysieke
lichaam. Maar ook onze fijnstoffelijke energielichamen, die we nodig
hebben voor onze spirituele ontwikkeling, worden door de 5Gfrequentie geblokkeerd en beschadigd. Vermoedelijk is dit een van
de redenen waarom men heeft besloten om 5G wereldwijd
überhaupt in te voeren: om de spirituele ontwikkeling van de mens
tegen te gaan. Op dit moment vindt er qua spirituele ontwikkeling
een enorme groei plaats, die als een golf over de hele wereld gaat.
Maar sommige mensen zijn niet zo blij met het gegeven dat mensen
spiritueel ontwaken, dat ze zich met hun hart verbinden en dan
bijvoorbeeld niet meer bereid zijn om oorlogen te voeren voor
diegenen die de macht in handen hebben. In die zin is het
begrijpelijk dat de machthebbers deze ontwikkeling proberen te
stoppen of elk geval proberen te belemmeren.
Naar mijn mening is dit het eerste verontrustende probleem van
de frequentie die door 5G wordt gegenereerd: ze blokkeert onze
energielichamen en daarmee onze spirituele ontwikkeling.
Onder invloed van deze frequentie kunnen mensen zich minder
goed met het licht verbinden, waardoor hun spirituele ontwikkeling
wordt vertraagd of zelfs tijdelijk tot stilstand komt.
Het tweede probleem is dat 5G kan worden gebruikt om mensen –
en trouwens ook dieren – te manipuleren, zowel op het niveau van

gedachten en emoties als op het niveau van ons handelen en onze
lichaamsfuncties. Met behulp van deze frequentie kan men
gedachten en emoties in mensen plaatsen die niet van henzelf zijn.
Op deze manier kan men hun gedrag zodanig beïnvloeden dat ze
doen wat de machthebbers en de mensen die de touwtjes in handen
hebben willen.
In de derde plaats heeft de 5G-frequentie ook schadelijke
gevolgen voor ons fysieke lichaam. Ze kan klachten veroorzaken
zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid of ernstiger
lichamelijke ziekten. Het is al lange tijd bekend dat microgolven de
cellulaire processen in het lichaam beïnvloeden, en 5G versterkt dit
nog eens. Niet alleen de mensen worden bedreigd, maar ook de
dieren en planten. Dat hoeft allemaal niet te gebeuren, want er zijn
alternatieven waarmee je alles kunt doen wat 5G belooft, maar
zonder onomkeerbare schade aan biosystemen aan te richten.
Echter, deze alternatieven zijn veel goedkoper, waardoor de
bedrijven geen grote winsten kunnen maken.
Ten vierde zijn 5G-stralingsgebieden ook zeer geschikt om
mensen nog intensiever in de gaten te houden. We leven al in een
wereld met bijna op elke straathoek bewakingscamera’s met
gezichtsherkenning, een wereld waarin telefoongesprekken worden
opgenomen
enzovoort.
Met
5G-technologie
kan
dit
bewakingssysteem nog verder worden uitgebreid.
Bij de informatieverstrekking aan de bevolking worden meestal
alleen maar de vermeende positieve aspecten van de 5G-standaard
genoemd. Maar we kunnen alleen zinvolle beslissingen nemen als
we voldoende informatie hebben. Er wordt niet openlijk gezegd dat
we door 5G gemanipuleerd kunnen worden en dat de frequentie van
onze spirituele ontwikkeling erdoor wordt belemmerd. Ik vind dat
men voorafgaand aan een eventuele invoering van 5G de bevolking
moet vragen of zij ermee instemt zich door deze frequenties als in
een magnetron te laten ‘grillen’.

Bescherming tegen 5G-straIing

Als we de invoering van 5G niet kunnen voorkomen, hoe kunnen we
onszelf dan tegen de effecten van 5G-straling beschermen? De
beste manier is het verhogen van je eigen frequentie. We hebben
tenslotte allemaal onze eigen dagelijkse trilling, een neutrale
basistrilling, als we emotioneel gezien niet bijzonder verdrietig of
bijzonder gelukkig zijn. Onze alledaagse trilling is de trilling die we
van nature hebben als we ’s ochtends opstaan. Als deze een
bepaald niveau bereikt, heeft de 5G-frequentie minder of helemaal
geen invloed op ons. Het is belangrijk dat we de trilling van ons
bewustzijn en die van ons fysieke lichaam verhogen, want er mag
geen disharmonie tussen beide bestaan. Zodra we erin slagen om
de trilling van ons bewustzijn en ons lichaam tot een bepaald niveau
te verhogen, kan de frequentie van 5G geen schade meer
aanrichten.
Ken je die toestand waarin je je met de kern van je hart verbindt
en gewoon zit te glimlachen? Dat is een toestand waarin je als het
ware helemaal ‘in de wolken’ bent en zonder aanwijsbare reden heel
gelukkig
bent.
Normaal
gesproken
zorgen
bepaalde
omstandigheden in onze omgeving ervoor dat er een bepaalde
emotie in ons wordt opgewekt, maar als we ons met de kern van ons
hart verbinden, is er geen externe prikkel nodig om dit gevoel van ‘in
de wolken zijn’ te hebben. Als je in deze trilling zit, heb je
automatisch een soort lichtcirkel of lichtbol om je heen. In deze staat
van bewustzijn tril je jezelf als het ware los uit het 5G-netwerk.
Het probleem hierbij is echter, zo heb ik gemerkt, dat je jezelf weer
moet verdichten zo gauw je weer met fysieke dingen te maken hebt.
Want in deze ‘in de wolken zijn’-staat kun je in de fysieke wereld niet
goed handelen en werken. Dit betekent dat we ons weliswaar tegen
5G-straling kunnen beschermen door ons met de kern van ons hart
te verbinden en ons bewustzijn naar een hoger frequentieniveau te
tillen, maar dat het een beetje ingewikkeld wordt zodra we in de
buitenwereld iets willen bewerkstelligen. Gelukkig kunnen we dit wel
trainen.
We kunnen onszelf trainen om in die hogere bewustzijnsfrequentie te blijven zitten, zelfs als we met fysieke dingen te maken
hebben. Je zou het kunnen vergelijken met lopen, zwemmen of

fietsen: eerst lukt dat niet zo goed, vervolgens leer je het, en als je
het eenmaal kunt, gaat het vanzelf.
Dit vergt wel wat inspanning en duurt enige tijd, want via de
ervaringen in onze huidige incarnatie, onze vorige incarnaties en ten
dele ook onze voorouders dragen we allerlei verouderde
programma’s en patronen met ons mee. Deze programma’s waren
destijds volledig relevant – anders hadden wij of onze voorouders ze
niet eens ontwikkeld – maar veel ervan zijn dat nu niet meer en
inmiddels overbodig. Sommige verhinderen ons zelfs heel direct om
een hogere staat van bewustzijn te bereiken. We moeten dus leren
om deze programma’s en patronen geleidelijk aan op te ruimen.

Geweldloos verzet en een duidelijk standpunt
innemen
Een ander belangrijk punt voor mij is dit: als je merkt dat er op een of
ander gebied in de samenleving iets verkeerd gaat, en je vindt dat
niet leuk, heb je het recht om dat te laten zien als je daartoe
tenminste de innerlijke drang voelt. Dat betekent natuurlijk niet dat je
geweld moet gebruiken. Het is niet de bedoeling dat we geweld
gebruiken tegen levende wezens, dat we mensen in elkaar slaan of
ruiten breken of auto’s in brand steken. Maar we kunnen wel onze
mening geven door middel van petities en andere democratische
middelen. Of dit daadwerkelijk iets oplevert, is niet zeker, vooral als
de hele politiek als één man ergens achter staat. Maar ook al levert
het op politiek vlak niets op, op fijnstoffelijk niveau heeft het wel
degelijk effect, want op dat niveau heb je dan duidelijk gemaakt: ‘Dit
willen we niet.’ Deze uitspraak heeft een totaal ander energetisch
effect dan wanneer je denkt: o, jammer, we kunnen niets doen. Pech
gehad.
Daarom is het belangrijk dat je je mening geeft. Dat moet echter
altijd vreedzaam en zonder geweld gebeuren. Alleen al door op deze
wijze op fijnstoffelijk niveau een standpunt in te nemen komt er iets
in beweging, ongeacht of het op fysiek niveau iets oplevert. Door
een standpunt in te nemen en duidelijk te maken wat je wel en niet
wilt, kan je beschermengel zijn taak ook beter vervullen. Je zou

kunnen zeggen dat onze beschermengel en andere spirituele
begeleiders aan het begin van onze incarnatie een soort ‘takenlijst’
hebben gekregen, waarop staat: als dit in het leven van je
beschermeling gebeurt, mag je A en B doen; als dit gebeurt, mag je
C en D doen; als dit gebeurt, mag je E en F doen enzovoort.
Er zijn echter dingen die we niet gepland hadden toen we
incarneerden. De 5G-netwerken zijn daar een voorbeeld van.
Destijds waren we ons er mogelijk wel van bewust dat men 5Gstralingsfrequenties zou kunnen gaan gebruiken, maar nu zijn we op
een tijdlijn terechtgekomen waarop dat ook echt gebeurt. Aangezien
er waarschijnlijk niets over 5G op het takenlijstje van ons spirituele
team staat, kunnen we onze spirituele begeleiders helpen door op
energetisch niveau een standpunt in te nemen en tegen onze
beschermengel te zeggen of we 5G wel of niet willen. Dan kan hij
daarnaar handelen, ongeacht hoe dit er concreet uitziet. Maar
zolang we niets zeggen en geen duidelijk standpunt innemen kan
onze beschermengel alleen maar passief wachten tot we hem
instructies geven.
Stel dat de bevolking van een land aangeeft dat ze geen 5G wil,
bijvoorbeeld doordat iedereen drie dagen thuis blijft en niet gaat
werken. Dat geeft degenen die 5G willen invoeren de kans om er
nog eens goed over na te denken. Of stel dat we ons allemaal met
de kern van ons hart verbinden en met ons allen boven de 5Gfrequentie gaan trillen. Of iemand vindt iets uit waarmee de 5Gstraling binnen een straal van twee meter kan worden
geneutraliseerd. Er zijn heel veel dingen die we kunnen doen.
Het is belangrijk dat we ons niet eenzijdig door de massamedia
laten informeren – niet alleen wat de 5G-kwestie betreft, maar wat
alle belangrijke vragen van onze tijd betreft – maar ook zelf
onderzoek doen en onze eigen mening vormen. Want als we tien
stukjes van de puzzel kennen, kunnen we betere beslissingen
nemen dan wanneer we er maar drie kennen.

De mensheid staat op het punt te ontwaken

We moeten gebruikmaken van ons vermogen dat we als mens onze
trilling, en daarmee ons effect op de wereld, kunnen veranderen. Als
we nieuwe trillingsfrequenties willen uitzenden waaraan we nog niet
gewend zijn, kost dat zoals gezegd enige tijd en inspanning voordat
we die frequentie in onze basistrilling hebben geïntegreerd. Dit komt
doordat de programma’s en patronen uit het verleden de integratie
van nieuwe, hogere trillingsfrequenties en de herkenning van onze
ware essentie blokkeren.
Maar het goede nieuws is dat we op het punt staan om wereldwijd
te ontwaken. Met ontwaken bedoel ik dat we als mensheid stap voor
stap terugkeren naar wat we werkelijk zijn. In dit geleidelijke
ontwakingsproces worden de dingen die we niet meer nodig hebben
automatisch opgeruimd. Op deze manier kunnen we de uitdaging
van 5G ook zien en gebruiken als iets waarvan we kunnen leren.
Wat de uitkomst ook zal zijn, we kunnen het nu als een uitdaging
zien om onze trilling te verhogen. Als veel mensen in een land hun
alledaagse trilling verhogen, komt deze informatie in het collectieve
bewustzijnsveld van dat land terecht, waardoor het voor andere
mensen die nog niet bewust aan dit proces deelnemen
gemakkelijker wordt om op deze golf mee te surfen. Doordat
anderen de basis hebben gelegd, hoeven de volgers minder hard
hun best te doen om bepaalde ontwikkelingsstappen te zetten. Dus
als je iets voor je eigen ontwikkeling doet, help je ook alle andere
mensen.

Vragen over 5G
Vraag: In verband met de invoering van 5Ü-netwerken is er op dit
moment ook veel discussie over de algemene gevaren van gsmstraling. Hoe kijk jij naar dit onderwerp?
Antwoord: Naar mijn mening manipuleren smartphones ons nu al,
vooral op het niveau van onze chakra’s. Er worden emoties in ons
emotionele lichaam en gedachten in ons mentale lichaam
geïmplanteerd, waarvan we vervolgens denken dat die van onszelf
zijn. We worden echter niet alleen via smartphones gemanipuleerd,

maar zoals iedereen weet worden we via onze smartphone ook in de
gaten gehouden.
Vraag: Denk je dat bepaalde technische apparaten in de toekomst in
staat zullen zijn om onze gedachten te lezen?
Antwoord: Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een beetje
onwaarschijnlijk, maar ik denk niet dat het volledig ondenkbaar is. Ik
weet niet precies hoever de huidige technologie in dit opzicht al is,
maar waarschijnlijk is men van plan om dit via 5G te
vergemakkelijken.
Ik ben in principe niet tegen technologie en vind het bijvoorbeeld
geweldig dat het internet bestaat. Zonder het internet zou ik mijn
werk niet kunnen doen zoals ik het nu doe. Het wordt pas een
probleem als technologie wordt misbruikt. Tegenwoordig hoeven
regeringen alleen maar de woorden ‘terroristische dreiging’ uit te
spreken om zich vrijwel alles te kunnen veroorloven. Die dreiging is
echter slechts een voorwendsel. Het echte doel is zo veel mogelijk
gegevens over zo veel mogelijk mensen verzamelen om controle
over hen uit te kunnen oefenen. Het probleem is dus niet de
technologie zelf, maar de mensen die haar gebruiken om te doen
wat ze willen en de touwtjes in handen te houden.
De straling van mobiele telefoonnetwerken veroorzaakt op fysiek
niveau allerlei problemen, omdat ons lichaam er niet op is gebouwd
om met deze straling om te gaan. Het grootste probleem hierbij blijft
voor mij echter dat we worden gemanipuleerd. Natuurlijk weten we al
heel lang dat al onze gegevens worden verzameld en dat we
voortdurend in de gaten worden gehouden, maar dat is niet het
ergste. Wat ik erger vind, is dat we op school hebben geleerd dat er
maar één waarheid is, die niet in twijfel getrokken mag worden. Want
wat in schoolboeken staat klopt zogenaamd altijd. We hebben
geleerd dat er geen andere waarheden bestaan dan de kennis die
we op school opdoen en zijn geprogrammeerd om geen vragen te
stellen, niets in twijfel te trekken en niet voor onszelf te denken. Er
zijn heel veel mensen die niet meer voor zichzelf kunnen denken. Ik
vermoed dat deze ondermijnende manipulatie door de invoering van
5G alleen maar zal toenemen.

Mensen die niet reflecteren op hun eigen gedachten en niet vanaf
een afstandje naar hun gedachten en gevoelens kijken, kunnen heel
gemakkelijk worden gemanipuleerd. Maar iemand die dat wel doet
en tijdens het denken goed naar zichzelf luistert, kan zich altijd
afvragen: ‘Ben ik echt degene die dit denkt? Zijn dit echt mijn eigen
gedachten, en zo niet, waar komen ze dan vandaan? Wil ik echt zo
denken?’ Iedereen is de hele dag bezig met denken, maar veel
mensen luisteren niet eens naar zichzelf als ze denken. Ze denken
wel, en ze weten dat ze denken, maar ze vragen zich niet af: ‘Wat
denk ik eigenlijk op dit moment? Wil ik dat eigenlijk wel denken?’
Als iemand die nauwelijks kritisch naar zijn eigen gedachten kijkt
ook nog wordt beïnvloed door het 5G-netwerk, wordt het nog
moeilijker. Daarom vind ik dat 5G niet ingevoerd zou moeten
worden, niet alleen vanwege de gevaarlijke straling, maar ook omdat
mensen dan nog sterker gemanipuleerd kunnen worden. Je mag de
bevolking niet slechts uitleggen hoe fantastisch en noodzakelijk iets
is, je moet tevens vertellen wat de negatieve gevolgen ervan zijn. Dit
geldt niet alleen voor 5G, maar in het algemeen. Mensen moeten
altijd de vrije keuze hebben en dat kan alleen als je ze niet eenzijdig
informeert. Op die manier kan iemand zijn eigen mening vormen en
dan op basis van zo veel mogelijk informatie beslissingen nemen.
Zodra ik zie dat de bevolking over een bepaald onderwerp eenzijdig
wordt geïnformeerd, vraag ik me af: ‘Waarom is dat zo? Steekt daar
misschien opzettelijke manipulatie achter? Is er iets specifieks dat
men erdoor wil krijgen?’
Wat de geplande invoering van 5G betreft, zie ik twee problemen.
Het eerste probleem is dat het gewoon wordt ingevoerd zonder dat
we voldoende zijn geïnformeerd en zonder dat we de gelegenheid
hebben gekregen om over de invoering mee te beslissen. En als 5G
eenmaal is ingevoerd en dan weer verwijderd zou moeten worden,
wie draait dan op voor de kosten?
En in de tweede plaats bestaat het gevaar dat we na een
bepaalde periode het schadelijke effect van het 5G-netwerk niet
eens meer zullen waarnemen. Dat we er zo sterk aan gewend zijn
geraakt dat we de schadelijke omgeving waarin we leven niet meer
bewust opmerken. In het begin kunnen we nog steeds het gevoel
hebben dat 5G-straling niet goed voor ons is. Maar op een gegeven

moment zal dit veld zo normaal voor ons worden dat we denken dat
het er niet meer is en dat we niet meer zeker weten of de ontstane
klachten door 5G worden veroorzaakt of er misschien voorheen ook
al waren.
Vraag: Hoe kan ik mezelf als individu beschermen tegen de
gevolgen van deze manipulaties?
Antwoord: Als we iets niet kunnen voorkomen, dus als het 5Gnetwerk tegen onze wil in wordt ingevoerd, kunnen we de effecten
ervan neutraliseren door middel van onze eigen trilling. Zo kunnen
we de straling voor onszelf onschadelijk maken. We zijn allemaal
trillende wezens, en als we een lagere tegenfrequentie tegenkomen,
die om de een of andere reden sterker is dan wij, dan haalt die onze
eigen frequentie naar beneden. Dus ik denk dat je het best kunt
werken aan de trillingsfrequentie van je eigen energielichamen. We
kunnen ook de bron de opdracht geven om de trilling van ons fysieke
lichaam te verhogen. Want zowel 5G als wij hebben een bepaalde
trillingsfrequentie, en zo gauw onze frequentie hoger is dan die van
5G, kan 5G ons geen schade meer toebrengen.
In principe maakt alles wat er nu op Aarde gebeurt deel uit van
een enorme oorlog waarbij het uiteindelijk om trillingsfrequenties
gaat. Wat er ook gebeurt, en ongeacht waarover in de massamedia
wordt bericht, het doel van het onlicht is de mensen op de een of
andere manier angst aan te jagen. Angst heeft namelijk een zeer
lage frequentie, en door middel van deze angstfrequentie kan de
algehele trilling van de mensheid laag worden gehouden. Dus de
twee cruciale vragen zijn: waardoor wordt de trilling van de
mensheid verhoogd en waardoor wordt die trilling verlaagd?
Het is heel belangrijk dat we zowel aandacht besteden aan het
verhogen van de trilling van ons bewustzijn als aan het verhogen
van de trilling van ons fysieke lichaam. Het is tenslotte ons fysieke
lichaam dat wordt blootgesteld aan de effecten van bijvoorbeeld het
5G-netwerk. Als alleen ons bewustzijn een hoge trilling heeft, maar
ons lichaam vastzit in lage frequenties, hebben we niet zoveel aan
die hoge trilling en zullen we nog steeds met dezelfde problemen
kampen. Bovendien is het niet voldoende als we de trilling van het
fysieke lichaam slechts tijdelijk verhogen, bijvoorbeeld door af en toe

geluksmomenten te ervaren. We zouden daarom moeten proberen
om onze alledaagse trilling, onze basistrilling, blijvend te verhogen,
ongeacht de hoogte- of dieptepunten die we meemaken.
Iedereen zou zich het volgende moeten afvragen: ‘Wat kan ik
precies doen om de basistrilling van mijn fysieke lichaam blijvend te
verhogen?’ Dan worden zaken als voeding belangrijk, dat wil zeggen
dat we erop moeten letten welke trillingen we in ons lichaam
opnemen. Maar ook de beslissing welke trillingen we in ons lichaam
willen behouden en welke niet is van belang. Dit betekent dat we
achterhaalde patronen die nog steeds in onze lichaamscellen liggen
opgeslagen en ons blokkeren, moeten opruimen. Het houdt ook in
dat we de dingen die we van onze voorouders hebben overgenomen
en al generaties lang in onze cellen met ons meedragen, moeten
opruimen. Het is namelijk mogelijk dat deze voorouderlijke informatie
en patronen helemaal niet bij onze ziel horen.
Ook mondiale kwesties worden dan belangrijk, bijvoorbeeld het
industrieel slachten van miljoenen dieren, de ontbossing van de
regenwouden, de vervuiling van de zeeën en dergelijke. Al deze
dingen veroorzaken namelijk een bepaalde trilling, die zich uitbreidt
in de gehele omgeving en zowel de mens als Moeder Aarde
beïnvloedt.
Het is nooit te laat voor een verandering in ons bewustzijn en ons
gedrag. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wie je bent, waar je bent,
hoe je bent, welke religie je aanhangt, hoe je eruitziet of welke
kleding je draagt. Je kunt altijd in positieve zin veranderen. Denken
dat je niet kunt veranderen omdat je te oud bent of wat dan ook, is
gewoon een excuus. Bescherming tegen de manipulatie van het 5Gnetwerk zou overigens niet de enige reden moeten zijn om onze
trilling te verhogen. Dat zouden we vooral moeten doen omdat we
ons spiritueel willen ontwikkelen en willen ontwaken, zodat we ons
weer herinneren wie we werkelijk zijn.

28
Vragen en antwoorden
(deel 3)
Bewuste aandacht en liefde voor de natuur
Vraag: Kunnen zielen ook als dieren incarneren?
Antwoord: Ja, want dieren hebben ook een ziel. Elke ziel kan
incarneren en daarbij beslissen in welk lichaam hij wil incarneren. In
de loop van de tijd kunnen de mogelijkheden voor bepaalde fysieke
lichamen echter veranderen.
Zo waren er heel lang geleden hier op Aarde nog fysieke
zeemeerminnen, waardoor een ziel er ook voor kon kiezen om als
zeemeermin te incarneren. Tegenwoordig bestaan zeemeerminnen
alleen nog maar fijnstoffelijk, niet meer fysiek. Hetzelfde geldt voor
eenhoorns of elementalen, zoals dwergen en elfen. Ook zij hebben
in de loop van de tijd hun dichtheid veranderd en bestaan nu alleen
nog maar op fijnstoffelijk niveau, niet meer in de grofstoffelijke
wereld. Vroeger zaten ze op hetzelfde dichtheidsniveau als wij, maar
daarna hebben ze zich anders ontwikkeld. Een van de redenen
hiervoor is dat de mens bezig is de natuur te vernietigen. Daardoor
hebben we de natuurwezens verjaagd. Ze zijn van ons weggevlucht.
Als we de natuurwezens weer een fatsoenlijk thuis zouden geven,
zouden ze weer terugkomen. Veel van de wezens die we
tegenwoordig alleen nog maar uit sprookjes kennen, bestonden
vroeger ook fysiek. Als een helderziend kind tegenwoordig een
dwerg ziet, nemen volwassenen het vaak niet serieus omdat ze
geloven dat deze zogenaamde sprookjesfiguren niet echt bestaan.
Ze hebben niet iets tegen het kind, ze weten gewoon niet beter.
Het is echter niet zo dat het volledige collectief van alle
natuurwezens mensen stom vindt en ons vermijdt. Er zijn dus nog
steeds bepaalde gebieden waar mensen met fijnstoffelijke

natuurwezens samenwerken. Dit schijnt bijvoorbeeld in IJsland het
geval te zijn, waar men bij de aanleg van wegen rekening houdt met
de woongebieden van de natuurwezens. Ik ben er nooit geweest,
maar kan het me goed voorstellen, en ik denk dat zo’n
samenwerking een zeer goede oplossing is. Door weer samen te
werken met de natuurwezens erkennen we ook weer het leven in de
natuur, in alle bomen, stenen, planten en dieren. Bovendien zullen
de planten in onze tuin dan veel beter groeien en veel groter worden.
Door de natuurwezens een leefomgeving te bieden waarin ze echt
kunnen leven en niet hoeven te vrezen voor hun voortbestaan,
zullen ze bereid zijn om ons door middel van een harmonieuze
uitwisseling te ondersteunen.
IJsland had wat dit betreft dus een goed idee. In andere landen
ontbreekt het toch een beetje aan openheid. Het zou hier
waarschijnlijk iets ingewikkelder liggen en het zou wat langer duren
om een wegenbouwer duidelijk te maken dat er hier een dwerg
woont. Maar ik vind het idee om op een harmonieuze manier met
natuurwezens samen te werken heel mooi, want daaruit blijkt een
geweldig respect voor de natuur. Veel mensen denken dat de mens
boven aan de voedselketen staat en dus kan doen wat hij wil.
Daarbij zien ze over het hoofd dat de natuur ons niet nodig heeft,
maar wij haar wel. Op een gegeven moment zullen we dit weer
moeten gaan inzien.
Je zou alles zo kunnen organiseren dat we in harmonie met de
natuur leven, bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen. Sommige
gebouwen passen harmonieus in de natuur, terwijl andere dat totaal
niet doen. Ik ben ervan overtuigd dat alles zo gemaakt kan worden
dat het harmonieus in de natuur kan worden geïntegreerd. Maar ook
dit begint met mensen die een hoger bewustzijn ontwikkelen en
beseffen dat de natuur leeft en dat alles wat bestaat een ziel heeft.
Elke plant, elke steen, elk dier, alles wat is geschapen heeft een
bewustzijn; de Aarde is zelf ook een levend wezen. Alles in de
natuur communiceert voortdurend met al het andere, en wij als mens
maken deel uit van de natuur en dus ook van deze communicatie.
Als deel van het geheel zijn we gelijk aan alle andere wezens, en
alle wezens kunnen altijd van elkaar leren.

Dat mensen en dieren levende wezens zijn is waarschijnlijk voor
iedereen wel duidelijk, maar het geldt ook voor planten, stenen, lucht
en water. Zelfs de klok en stoelen in deze ruimte hebben een
bewustzijn. De stoelen weten dat er vandaag mensen op ze zitten
die dit seminar bijwonen. Ze nemen waar dat we in de pauzes
opstaan en later weer terugkomen. Ze nemen waar dat er een tas
naast ze staat. Dat weten ze allemaal.
Want alles wat bestaat, is geschapen. En alles wat is geschapen,
leeft en heeft een bewustzijn, ongeacht wat het is, waar het is en wie
het heeft geschapen of geproduceerd. Alles wat bestaat en een
bewustzijn heeft, kan denken en voelen, neemt zijn omgeving waar
en heeft behoeften. Of het wel of niet fysiek beweegt, is niet
relevant. Zoals ik al eerder heb gezegd, geldt dit niet alleen voor
mensen, dieren, planten en stenen, maar ook voor dingen als een
tafel, een stoel of een glas water, die volgens sommigen levenloos of
kunstmatig zijn. Het geldt ook voor kleding, machines, auto’s en alle
andere dingen die bestaan.
Deze eenvoudige waarheid dat alles bewustzijn en levenskracht
heeft, zou men op scholen aan kinderen moeten leren. En ook dat
alles wat we doen effect heeft op al het andere wat bestaat. Dat
komt doordat we altijd met alles verbonden zijn. Deze dingen zouden
tot de basiskennis moeten behoren van een nieuw wereldbeeld. Als
dit nieuwe wereldbeeld aan kinderen wordt geleerd, ontwikkelen ze
bewuste aandacht en liefde voor hun omgeving, en alleen dat levert
al veel positiefs op. Want kinderen worden op een gegeven moment
volwassen en krijgen een gezin, en zullen deze kennis dan aan hun
eigen kinderen doorgeven.

Alles kan communiceren, maar niet alles heeft
daar zin in
Vraag: Als alles leeft, kunnen we dan actief met alle wezens
communiceren?
Antwoord: Alles wat een ziel heeft, kan met ons spreken en
communiceren. Dus in principe kan alles communiceren, maar niet
alles heeft ook zin om te communiceren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is onze planeet een levend wezen,
en de Aarde houdt op een ongelooflijke manier onvoorwaardelijk van
ons. De natuurwezens weten dit. Daarom zijn ze niet wraakzuchtig
tegenover ons, maar bereid om samen met ons een nieuwe start te
maken. Daarvoor heeft de mensheid echter wel een bepaalde
spirituele rijpheid nodig. De wezens in de natuur communiceren
voortdurend met elkaar, en op dezelfde wijze communiceert de
natuur met ons. Want als mens staan we niet buiten de natuur, we
maken er deel van uit en behoren net als alle andere dingen tot de
natuur. Wij communiceren ook bewust of onbewust voortdurend met
onze omgeving, of dat nu een dier, een plant, een steen of een stoel
is, want we zijn immers met alles verbonden.
Als we bijvoorbeeld naar een steen kijken die ons fascineert, is het
mogelijk dat ons dagbewustzijn op een bepaald niveau alleen maar
zegt: ‘Dat is een mooie steen,’ terwijl een ander, onbewust deel van
ons tegelijkertijd op een ander niveau actief met de steen aan het
praten is. En doordat we altijd met alles verbonden zijn, heeft alles
wat we doen – en het maakt niet uit op welk niveau – effect op alle
andere dingen die in de wereld bestaan.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat communicatie met
bijvoorbeeld bomen in het dagelijks leven zeer nuttig is. Stel dat je
ergens in een weiland bent en dat er bomen in dat weiland staan.
Een boom kan je dan waarschuwen: ‘Je kunt beter je kleed weer in
je tas stoppen, want er komt onweer.’ Misschien is er op dat moment
nog niets wat wijst op een onweersbui, maar over niet al te lange tijd
zal er zeker een komen. Alle dieren, planten en objecten nemen hun
omgeving op hun eigen manier waar.
Zo nemen bomen bepaalde dingen waar die wij als mens niet
bewust waarnemen, en daardoor kunnen ze ons er iets over
meedelen.
Daarnaast zijn er ook dieren die in bepaalde opzichten een groter
bewustzijn hebben dan bepaalde mensen. Wij hebben weliswaar
auto’s en mobiele telefoons, bouwen wolkenkrabbers en noemen
onszelf beschaafd (waarbij je inmiddels steeds meer vraagtekens
kunt zetten), maar dat betekent nog niet dat we qua bewustzijn de
meest ontwikkelde wezens op Aarde zijn.

Dit geldt zelfs wanneer we alleen al kijken naar de levende
wezens die fysiek op Aarde zichtbaar zijn. Ik ken verschillende
dieren die qua bewustzijn rijper en verder ontwikkeld zijn dan
sommige mensen. Er is namelijk geen duidelijke gradatie tussen
mens en dier; het enige wat de mens van het dier onderscheidt, is
zijn uiterlijk. Ons lichaam heeft twee benen, en dat van dieren heeft
vier of meer poten, of zelfs vleugels enzovoort, maar qua
bewustzijnsontwikkeling zijn sommige dieren als individu verder dan
sommige mensen.
Iemand heeft me ooit uitgelegd dat hij vanwege zijn liefde voor
dieren weliswaar geen vlees meer eet, maar wel vis.
Ik vind dat niet logisch, want vissen zijn ook dieren en hebben een
ziel, gevoelens en gedachten. En ze nemen net als alle andere
dieren hun omgeving waar. Deze logica is ongeveer net zo absurd
als wanneer een Europeaan zou zeggen:
‘Ik doe niet aan kannibalisme, maar ik eet wel Aboriginals.’
Natuurlijk is dit voorbeeld niet bedoeld om minachting te tonen voor
de Aboriginals, maar om te laten zien hoe absurd dit argument is.
Zoals gezegd hebben niet alleen dieren en planten een
bewustzijn, maar objecten en ruimtes ook. Mensen zijn scheppende
wezens, en als wij iets creëren of produceren, ontstaat er door onze
fysieke arbeid een fysiek object, maar tegelijkertijd creëren we met
ons bewustzijn het bewustzijn van het object.
De ruimte waarin we nu zitten weet bijvoorbeeld dat wij hier zijn en
luistert al de hele dag naar ons. Meestal vinden ruimtes het wel leuk
als er mensen zijn. Ze vinden het ook leuk dat ze genoemd worden
en dat mensen over ze praten. Persoonlijk vind ik ruimtes op de een
of andere manier ‘schattig’, en ik vind dat we meer aandacht aan ze
zouden moeten schenken en ze meer zouden moeten waarderen.
De zaal waarin we nu zitten maakt het voor ons mogelijk om dit
seminar vandaag te houden, en daar mogen we hem dankbaar voor
zijn.
Er zijn ook ruimtes die bijvoorbeeld niet van vreemden houden.
Elke ruimte heeft een bewustzijn en haar eigen energie. Dit betekent
dat ruimtes energievelden creëren en vervolgens hun eigen energie
toevoegen aan de totale energie van een situatie. Als deze zaal ons
seminar leuk vindt en blij is dat we er zijn, voedt hij ons samenzijn

met die vreugdevolle energie en draagt zo bij aan het energetische
gevoel dat het seminar uitstraalt. Het is dus ook belangrijk dat
ruimtes kunnen leven met wat er in ze gebeurt. Om die reden zou
het geen goed idee zijn om een seminar te houden in een zaal die
heel boos is.
Hetzelfde geldt voor huizen. Een huis weet dat het een huis is en
is zich bewust van wie er binnenkomt en wie er naar buiten gaat. Elk
huis is ook een individu met zijn eigen bewustzijn.
Zelfs als we tien identiek uitziende huizen naast elkaar bouwen,
heeft elk huis zijn eigen individuele bewustzijn. Daardoor is het
mogelijk dat een van de huizen bijvoorbeeld geen problemen heeft
met de verbouwing van de keuken, terwijl een ander huis deze
verbouwing verschrikkelijk vindt. De mensen die de keuken in het
tweede huis willen renoveren, kunnen dan tijdens de verbouwing
voortdurend problemen tegenkomen, simpelweg omdat het huis de
verbouwing niet wil. Het zou dus beter zijn om voorafgaand aan een
renovatie aan het huis te vragen of het akkoord gaat met de
bouwwerkzaamheden. Als het huis ermee instemt, zullen de werklui
die in het huis werken het veel gemakkelijker hebben. Afhankelijk
van hoe graag huizen of kamers – om welke redenen dan ook – hun
bewoners wel of niet mogen, kunnen ze het leven van de bewoners
gemakkelijker of moeilijker maken.
Vraag: Hoe communiceren we precies met fijnstoffelijke wezens?
Antwoord: Dat verschilt van persoon tot persoon. Hoewel we
allemaal dezelfde communicatiekanalen tot onze beschikking
hebben, heeft iedereen een hoofdkanaal, dat wil zeggen, een
communicatiekanaal dat voor hem in zijn dagbewustzijn het best
waarneembaar en bruikbaar is. Dat kunnen bijvoorbeeld foto’s,
gedachten, gevoelens, geluiden of wat dan ook zijn.
Los daarvan nemen we allemaal altijd alles om ons heen bewust
of onbewust waar. We nemen voortdurend het energieveld van
andere mensen en andere levende wezens in onze omgeving waar.
Je kent het waarschijnlijk wel: je komt ergens en hebt meteen het
gevoel dat de sfeer daar op de een of andere manier een beetje
vreemd is. Dat is een vorm van fijnstoffelijk waarnemen. Op fysiek
niveau staat nergens een bordje met de tekst ‘Deze plek is een

beetje vreemd’ erop. En toch voel je het. Wellicht kom je in dit soort
situaties niet op het idee om over fijnstoffelijke waarneming te
praten, want voor ons is het heel normaal om het te ervaren. Zo
geloven veel mensen echt dat ze alleen maar driedimensionale
dingen kunnen waarnemen, en ze hebben niet in de gaten dat ze de
hele tijd ook via hun fijnstoffelijke kanalen hun omgeving
waarnemen.
In theorie kunnen we allemaal met overledenen of engelen of
andere fijnstoffelijke wezens communiceren. In dit verband zou ik
echter het volgende willen aanbevelen: als je met een bepaald
fijnstoffelijk wezen contact wilt maken, ga dan altijd eerst naar de
bron en vraag of je inderdaad verbonden bent met die specifieke
persoon en niet met iemand anders. Als je deze tussenstap niet zet,
loop je het risico dat er iemand doorkomt die helemaal niet die ene
persoon is, maar zich alleen maar als diegene voordoet. Want zelfs
hierboven in de fijnstoffelijke werelden zijn er gekke toestanden en
wezens. Dat is niet alleen hier bij ons in de driedimensionaliteit zo.
Hiermee wil ik niet zeggen dat het altijd fout gaat als je direct contact
maakt, dus zonder eerst de bron te raadplegen, maar er zijn zo
ontzettend veel bedriegers, mensen die zich anders voordoen,
kopieën en dubbelgangers dat de kans groot is dat je met zo iemand
contact hebt. Daarom ga ik zelf altijd eerst naar de bron, want dan
kunnen de kanalen niet ‘gehackt’ worden. Ook de verbinding met de
bron kan niet gehackt worden; voor alle andere verbindingen geldt
dat de betreffende firewalls niet altijd even goed zijn.

Dromen en droomduiding
Vraag: Wat doet de ziel terwijl we slapen en dromen?
Antwoord: Als we slapen, is het mogelijk dat onze ziel het fysieke
lichaam verlaat en gaat ronddwalen. Meestal sterven we zodra de
ziel het lichaam verlaat, maar slapen vormt hierop een uitzondering.
Als we het lichaam tijdens het slapen verlaten, blijven we via een
energetische verbinding ermee verbonden. Pas wanneer deze
verbinding wordt verbroken, kan de ziel niet meer terugkeren naar
het lichaam en zal hij definitief vertrekken. Wat sterven betreft, weet

de ziel – of in elk geval dat deel van de ziel dat niet geïncarneerd is
– meestal wel wanneer het tijd is om te gaan.
Dromen kunnen verschillende oorzaken hebben en verschillende
functies vervullen. Soms zijn dromen herinneringen aan wat we
tijdens onze nachtelijke omzwervingen hebben gedaan en
meegemaakt. Of ze geven ons antwoord op bepaalde vragen die
ons bezighouden. Of ze wijzen ons op dingen en samenhangen die
we anders niet zouden hebben opgemerkt. In dromen kunnen we als
ziel direct met andere wezens spreken, bijvoorbeeld met onze
spirituele begeleiders. Daarnaast kunnen bepaalde dromen ons ook
laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. En wat nachtmerries
betreft, dat kunnen waarschuwingssignalen zijn die onze aandacht
willen vestigen op het feit dat we van ons zielspad zijn afgeweken.
Ik weet dat er droominterpretatieboeken zijn, maar daar heb ik niet
zon hoge pet van op, omdat ze in mijn beleving te algemeen zijn. We
zijn allemaal individuen, en ieder van ons heeft zijn eigen individuele
symbooltaal. Je kunt de beelden en symbolen die in dromen
verschijnen niet voor iedereen met behulp van een boek op dezelfde
manier interpreteren, want je dromen zijn bewust geschreven in de
taal van jouw ziel. De droom die jij ontvangt, is speciaal voor jou
geschreven.
Als
een
droom
symbolisch
is,
kunnen
droominterpretatieboeken ons wellicht bepaalde suggesties geven
over wat de symbolen zouden kunnen betekenen, maar of deze
interpretatie ook echt voor ons klopt, is iets wat we zelf moeten
beslissen.

Het opruimen van virusziekten
Vraag: Kunnen virussen ook uit het lichaam worden opgeruimd?
Antwoord: Ja, je kunt in principe alles opruimen. Maar de vraag is
of je dat in afzonderlijke gevallen ook mag doen. Want als we een
virus in ons lichaam hebben, is dat geen toeval. Het is er om een
specifieke reden. We moeten dus eerst uitzoeken waarom dat virus
in het lichaam zit. Pas dan kan duidelijk worden of het mag worden
opgeruimd.

In het algemeen is het zo dat ziekten ons altijd iets willen laten
zien. Door te proberen de oorsprong van de ziekte te achterhalen en
niet alleen maar naar de symptomen te kijken, kunnen we
belangrijke dingen leren. Elke lichamelijke ziekte heeft een
fijnstoffelijke oorzaak die zich op een gegeven moment tot op het
fysieke niveau heeft verdicht. Dingen manifesteren zich niet vanuit
het niets op fysiek niveau. Ze verdichten zich eerst door
verschillende energetische niveaus heen, helemaal tot in de derde
dimensie. Zodra we erin slagen om de werkelijke reden van een
lichamelijke ziekte te achterhalen, ruimt dit inzicht op fijnstoffelijk
gebied iets op. Dat is een veel verstandiger manier dan proberen om
alles alleen maar op grofstoffelijk niveau op te ruimen.

Vaccinaties
Vraag: Wat vind je van vaccinaties?
Antwoord: Persoonlijk ben ik er geen voorstander van. Maar ook
bij deze vraag geldt dat iedereen voor zichzelf moet bepalen of hij
zich wil laten inenten. Sommige mensen zijn consequent tegen
vaccinaties. Andere mensen kiezen bewust waarvoor ze zich wel en
niet willen laten inenten. En weer andere mensen laten zich gewoon
tegen alles inenten. Ze hebben daar allemaal zo hun eigen
persoonlijke redenen voor. Het antwoord op de vraag of je je moet
laten inenten hangt immers af van hoe je denkt en wat je
wereldbeeld is.
Onze gezondheid is altijd onze eigen verantwoordelijkheid.
Daarom denk ik dat iedereen zich eerst heel goed moet laten
informeren, ook door andere bronnen dan de kranten en tv. Nadat
we grondig onderzoek hebben gedaan, kunnen we ons een mening
over het betreffende onderwerp vormen en bepalen wat op dit
moment goed voor ons is. Onze mening kan in de loop der jaren ook
veranderen doordat we nieuwe informatie krijgen of een
bewustzijnsgroei doormaken. Ik vind dat we ons niet te veel moeten
hechten aan onze huidige mening, maar dat we flexibel moeten zijn
en bereid om ons verder te ontwikkelen.

Een afspraakje met jezelf
Vraag: Hoe kun je jezelf blijvend beschermen tegen aanvallen van
het onlicht?
Antwoord: Natuurlijk zijn er veel dingen die je kunt doen om jezelf
te beschermen, zoals het neerzetten van fijnstoffelijke lichtzuilen.
Maar het kan ook heel nuttig zijn om gewoon gelukkig te zijn.
We leven in een nogal hectische en gekke tijd, en het is belangrijk
dat we onszelf in ons dagelijks leven regelmatig iets gunnen,
gewoon omdat het ons gelukkig maakt. Ik noem dit de ‘ik-tijd’. Als er
iets is wat jou op dit moment gelukkig maakt, doe het dan gewoon,
ook al lijkt het geen nut te hebben. Het hoeft niet altijd zinvol te zijn,
het hoeft niet altijd geld op te brengen en er hoeft niet altijd een
voordeeltje voor jou in te zitten. Het is al voldoende dat het goed
voor je is en je vreugde geeft. Als andere mensen vinden dat je het
niet zou moeten doen, hoef je natuurlijk niet naar hen te luisteren.
Niemand dwingt hen om te doen wat jij doet. Maar niemand zou jou
ervan moeten overtuigen om het niet te doen.
Dit kun je heel goed vergelijken met kleding. Mensen hebben
totaal verschillende ideeën over hoe ze zich moeten kleden en voor
welke gelegenheid. Net als alle andere dingen heeft elk kledingstuk
een bepaalde trilling, en je moet je prettig voelen in je kleren, in deze
trilling. Dus draag wat je leuk vindt en waarin je je prettig voelt. Dan
brengt je kleding je vitaliteit en wezen tot uitdrukking. Als iemand
vindt dat je kleren er vreselijk uitzien, kan hij twee dingen doen: je
keus accepteren of niet naar je kijken. Op deze manier is het hele
probleem opgelost. Leven en laten leven.
Mijn tip is: doe van tijd tot tijd gewoon dingen die je leuk vindt en je
goeddoen. Spreek gewoon een keer met jezelf af, bijvoorbeeld om te
gaan zwemmen of naar de bioscoop te gaan of een wandeling in het
bos te maken of iets anders waar je blij van wordt. Koop een
bioscoopbon of geef jezelf een voucher voor iets leuks. Doe de
voucher voor een afspraak met jezelf dan in een envelop, schrijf je
naam en adres erop en geef hem aan een vriend(in), die je de
opdracht geeft om hem te posten als hij of zij denkt dat je hem nodig
hebt. Dan weet je weliswaar wat je ontvangt, maar niet wanneer, dus
is het nog steeds een verrassing. Na een paar weken, als je het al

bijna vergeten bent, kom je een keer doodmoe thuis van je werk en
ligt er opeens een brief met een uitnodiging om iets heel leuks te
gaan doen waar je blij van wordt. Dan moet je alleen nog wel
vastbesloten genoeg zijn om je aan het afspraakje met jezelf te
houden.

Milieu- en dierenbescherming
Vraag: Onlangs werd in de media gemeld dat er de afgelopen vier
maanden meer dan 1100 dolfijnen dood aan de Franse Atlantische
kust zijn aangespoeld. Volgens wetenschappers is dit het hoogste
aantal in veertig jaar. Hoe zou je zo’n gebeurtenis kunnen plaatsen?
Antwoord: Je zou je kunnen afvragen wat de dieren ons proberen
te vertellen. Verschillende legers gebruiken al lange tijd frequenties
in de oceanen waaronder de walvissen en dolfijnen extreem te lijden
hebben. Doordat ze er op een gegeven moment niet meer tegen
kunnen, besluiten ze bewust te sterven. Ze zeggen dan: we zijn het
zat, we vertrekken nu. Ze laten zich dus aan de kust aanspoelen, en
daardoor vestigen ze de aandacht van de mensen op zichzelf.
Dit is slechts een van de vele voorbeelden. Ik vind dat we ons op
verschillende gebieden moeten inzetten voor de bescherming van
het milieu en dat we oplossingen moeten vinden die zinvol zijn voor
de natuur. We moeten dit niet steeds maar blijven uitstellen. De
oplossingen zijn er in principe al; wat we nu nog nodig hebben, zijn
de juiste mensen op de juiste plek die op een constructieve manier
met elkaar samenwerken. Er zijn al een heleboel goede uitvindingen,
maar een groot aantal daarvan is nog te weinig bekend bij het
publiek, of ze worden gewoon niet genoemd en geheimgehouden.
Het is onverstandig om door te gaan zoals we tot nu toe hebben
gedaan. Als we in onze samenleving op een bepaald gebied tegen
problemen aanlopen waarvoor we nog geen oplossing hebben,
kunnen we altijd naar een oplossing zoeken. En als we een zinvolle
oplossing vinden, moeten we niet zeggen: ‘O nee, dat lukt niet.’ In
deze tijd hebben we moedige mensen nodig die ons oplossingen
laten zien voor de problemen van onze tijd. Zelfs als we in eerste
instantie alleen maar het doel kennen en nog niet de exacte weg die

naar dat doel leidt, kunnen we toch gewoon beginnen. De mensheid
heeft zo veel verwoesting veroorzaakt op Aarde dat we niet kunnen
verwachten dat alles morgen wordt opgelost en gezuiverd. Waar het
om gaat is dat we gewoon moeten beginnen. Want kleine stapjes
zijn beter dan helemaal geen stappen.

Vóór iets zijn, niet tegen iets
Vraag: In de huidige maatschappij verzetten mensen, groeperingen
of bewegingen zich vaak tegen iets waaraan ze zich storen. Maar
zou het niet veel zinvoller zijn om vóór iets te zijn in plaats van tegen
iets?
Antwoord: Ja, natuurlijk is dat beter. Maar dit ‘tegen iets zijn’ komt
waarschijnlijk mede doordat mensen gewend zijn om deze houding
aan te nemen. En waarschijnlijk ook doordat ze de oplossing voor
een bepaald probleem niet kennen. Want om ergens vóór te zijn,
moet je het alternatief kennen voor wat er nu is. Je moet weten waar
je naartoe wilt. Zolang iemand zijn doel nog niet kent, weet hij alleen
wat hij wil veranderen, maar dan heeft hij nog geen concrete
oplossing. Toch is het natuurlijk altijd beter om voor iets positiefs te
zijn.

29
Kinderlijke levenslust en
speelsheid
Ook volwassenen mogen plezier hebben
Ik vind dat onze samenleving in sommige opzichten een beetje te
verkrampt is. We stellen vaak zeer hoge, perfectionistische eisen
aan onszelf en hebben zeer precieze ideeën over hoe iets moet zijn.
Hoe langer ik hier leef, hoe meer het me opvalt dat kinderen nog
steeds iets losjes en vreugdevols hebben, maar dat volwassenen
vaak ‘stevig ingepakt’ lijken te zijn. In onze cultuur zijn veel
volwassenen heel serieus en op de een of andere manier
kleingeestig. De meesten van hen hebben een zeer gestructureerd
dagelijks leven, zijn gestrest en hebben geen vreugde en plezier
meer in hun leven. Ze zijn hun kinderlijke lichtheid en speelsheid
kwijtgeraakt die in de huidige wereld zo hard nodig zijn. Het is dus
niet zo verbazingwekkend dat onze hele samenleving enigszins
serieus en kleingeestig is. Want hoe de wereld er aan de buitenkant
uitziet, is een spiegel van het collectieve innerlijk van de mensheid.
Een van de belangrijkste dingen die onze samenleving met
betrekking tot volwassenen weer moet verinnerlijken, is het feit dat
iedere volwassene vanbinnen ook altijd een kind is. Dat kind wil
spelen en niet de hele tijd zitten en serieus zijn. Ik heb ergens
gelezen dat kinderen naar hun ouders kijken om erachter te komen
hoe ze later succesvol kunnen worden. Maar volgens mij is het
andersom: dat ouders ook naar hun kinderen moeten kijken om
erachter te komen hoe ze weer vrolijk en gelukkig kunnen worden.
We kunnen altijd allemaal van elkaar leren.
Dat je dertig, veertig of al tachtig jaar ouder bent wil niet zeggen
dat je niet meer mag spelen. Je hoeft niet de hele tijd doodserieus te
zijn en de hele dag in je pak en stropdas op een stoel te zitten. Als

volwassenen denken dat hun leven bestaat uit serieus op een stoel
zitten, is er iets mis. Wat we dus van onze kinderen kunnen leren –
en ook van andere culturen – is wat meer losheid in het leven. We
hebben allemaal een innerlijk kind, of we fysiek nu tien of tachtig jaar
oud zijn, dus kunnen we ook allemaal spelen en plezier hebben. Dat
is niet verboden. Er zijn geen wetten of regels die zeggen: ‘Als je
eenmaal volwassen bent, mag je geen plezier meer hebben in het
leven.’ Als iemand een vel papier voor je neus houdt waarop zo’n
regel staat, pak het dan en verbrand het.
Ook volwassenen zouden vaker dingen moeten doen die ‘zinloos’
zijn en waaraan ze niets hebben, behalve dat ze er plezier aan
beleven. Want als iets je plezier geeft en je gelukkig maakt, is dat al
reden genoeg om het te doen, ongeacht of de maatschappij denkt
dat het iets is wat ‘men’ wel of niet doet.
Het hoeft niet altijd nuttig of serieus te zijn of geld op te leveren.
We kunnen ons allemaal gewoon eens lekker ontspannen en
zorgeloos en uitgelaten spelen.
Waarom zijn er eigenlijk geen speeltuinen voor volwassenen?
Waarom zijn er geen speeltuinen waarin alles geschikt is voor de
lichaamslengte van volwassenen? Dan zou de samenleving zich er
veel sneller van bewust worden dat het voor ieder mens heel
normaal is om plezier te hebben. Een poosje geleden zag ik een
bord in een kinderspeeltuin met daarop de tekst: ‘Uitsluitend
toegankelijk voor kinderen tussen de vijf en veertien jaar’ of iets
dergelijks. Dat begrijp ik niet. Want ik houd bijvoorbeeld van
schommelen, en dan kan het me eerlijk gezegd niets schelen dat ik
al drie of vier jaar te oud ben voor deze speeltuin. Zolang je doet wat
je hart wil, maakt het niet uit wat een wet, een bord, een vel papier,
een politicus of iemand anders je voorschrijft.

Want je hart zal nooit iets doen wat een ander levend wezen schade
toebrengt.
Als kind hadden we allemaal nog een zorgeloos geluksgevoel in
ons en de nieuwsgierigheid om de dingen van deze wereld te
ontdekken. We waren veel opener en daardoor konden we
fijnstoffelijke dingen ontvangen. We werden nog niet beperkt door
wat je zou moeten doen – om welke reden dan ook – en wat je niet
zou moeten doen. Door onze opvoeding, de school en de
maatschappij om ons heen hebben we geleidelijk geleerd om ons
aan de voorgeschreven regels te houden.
Ik heb ooit het verhaal van een kind, een jongetje, gehoord. Toen
hij klein was, zo vertelde hij, hoefde hij in het bos alleen maar zijn
hand omhoog te houden om de wind op te laten steken die de
bomen liet zwieren. En als hij zijn hand liet zakken, was het weer
windstil. Dat was zijn spel. Toen hij het aan zijn moeder en andere
volwassenen vertelde, zeiden ze dat hij het zich slechts inbeeldde en
dat zoiets niet kon. Op een gegeven moment geloofde hij dat zelf
ook, misschien zelfs dat hij gek was. En toen ook hij geloofde dat
zoiets niet mogelijk was, lukte het ook niet meer. Wanneer hij nu het

bos in gaat en zijn hand omhoogsteekt, gebeurt er niets. Uit dit
verhaal blijkt dat we onszelf bij heel veel dingen beperken, alleen al
door te denken dat ze niet waar kunnen zijn.

Universele en subjectieve waarheid
De waarheid is een van die dingen waarbij we ons beperken.
Natuurlijk is er een universele, absolute waarheid, dat is duidelijk.
Maar we zijn individuen, en als zodanig hebben we allemaal ons
eigen wereldbeeld en dus ook onze eigen subjectieve waarheid. Om
bij het bovenstaande voorbeeld te blijven: de ene persoon kan van
mening zijn dat het niet mogelijk is om de wind op te laten steken
door je eigen hand omhoog te houden, terwijl iemand anders vindt
dat dat wel degelijk mogelijk is. Dan zal het voor die eerste persoon
niet werken, maar misschien wel voor die tweede. Dus in zekere zin
hebben ze allebei gelijk; ieder volgens zijn eigen individuele
waarheid.
Wat betreft de waarheid gaat het er soms om dat we datgene wat
we als waarheid zien en waarvan we zeggen dat het in deze wereld
mogelijk is, niet beperken tot wat we zelf beleven en ervaren. Een
voorbeeld hiervan is de discussie over het bestaan van
buitenaardsen. Er zijn mensen die geen persoonlijke ervaring met
deze wezens hebben, maar wel geloven dat ze bestaan. Dit
betekent dat we onze kijk op de wereld kunnen baseren op iets
anders dan wat we in ons eigen leven meemaken. Er zijn zoveel
dingen die bestaan, ongeacht of we er wel of niet in geloven en of
we het wel of niet willen. We kunnen ons wereldbeeld dus verruimen
door er iets in op te nemen wat we zelf nog niet hebben
meegemaakt. Als we iets niet waarnemen, betekent dat nog niet dat
het hier in deze wereld en in de tijd waarin we leven niet bestaat.
Daarom is het goed en belangrijk om met andere mensen over
verschillende subjectieve waarheden van gedachten te wisselen. We
hebben allemaal onze sterke en zwakke punten, en we hebben hier
op Aarde allemaal nog dingen te leren, anders zouden we hier niet
zijn. Zo kan iedereen zijn eigen wereldbeeld en ideeën over hoe een
samenleving zou kunnen functioneren met andere mensen delen.

Daarbij gaat het om het delen, niet om het opleggen van je eigen
mening aan een ander.

Waarom we hier zijn
We zijn hier niet om onze mening aan anderen op te dringen of om
hen van iets te overtuigen. We zijn hier om de ervaringen met
anderen te delen die we vanuit andere werelden en bestaansniveaus
hebben opgedaan en met ons mee hebben gebracht. We zijn hier
om onze impulsen in het mensheidsveld neer te zetten. We zijn hier
om de mensen dichter bij een andere manier van leven te brengen,
een andere manier waarop dingen gedaan kunnen worden, om ze te
laten zien waar de mensheid naar op weg is en wat de mensheid
kan gebruiken om in positieve zin te veranderen. Maar we zijn niet in
deze wereld gekomen om onze ideeën aan anderen op te dringen.
Met onze impulsen zetten we iets in gang. We laten mensen zien
wat het betekent om een andere weg in te slaan en vertellen ze hoe
we ons een andere manier van samenleven voorstellen. Maar dan is
het wel belangrijk dat mensen deze impulsen begrijpen en in hun
leven integreren. Als ze achter datgene staan wat ze horen, kunnen
ze besluiten om ernaar te handelen. Alleen op die manier kan een
positieve verandering plaatsvinden die ook op de lange termijn
standhoudt. Verandering is alleen mogelijk als mensen eerst
luisteren naar de impulsen die we ze geven en daarna zelf nieuwe
impulsen aan anderen geven door hun eigen levensweg te volgen.
Bij veel mensen begint alles met een theorie over een betere
toestand. Vervolgens gaat het erom dat ze ernaar gaan leven en
uiteindelijk zelf deze betere toestand zijn. Het is een geleidelijk
proces.
Als je bedenkt hoeveel millennia de mensheid al wordt
gemanipuleerd, vind ik het verbazingwekkend dat mensen nu weer
zo snel een nieuwe weg kunnen volgen. Destijds begon het allemaal
toen een buitenaards ras besloot dat het slaven nodig had en dat de
aardse mens daar zeer geschikt voor was. Als gevolg daarvan werd
het menselijke DNA gewijzigd en werden de hersenen van de
mensen geblokkeerd, waardoor de functies ervan werden beperkt.

Deze manipulaties werden vervolgens van generatie op generatie
doorgegeven en werken nog steeds door tot in onze huidige tijd. Als
je bedenkt hoeveel dingen we van de afgelopen generaties in onze
cellen hebben opgeslagen, hoeveel verdraaiingen en manipulaties
en illusies uit onze vroegere incarnaties we met ons mee hebben
gebracht, en wat daar in ons huidige leven allemaal aan is
toegevoegd, is het een enorme prestatie als je in deze tijd als mens
zo snel inziet dat het zo niet verder kan en dat er iets fundamenteel
moet veranderen.
Naar mijn mening is de sleutel tot verandering hier allang
aanwezig. We kennen alle oplossingen voor de problemen van deze
wereld al, en als er nieuwe oplossingen nodig zijn, zullen die er
zeker komen. Wat we nu nodig hebben is een bewustzijn waarmee
we dingen op een constructieve manier met elkaar kunnen
verbinden, een bewustzijn dat ook echt bewustzijn is en niet alleen
maar denkt dat het bewustzijn is. Toch is het al een enorme stap als
mensen dit in theorie begrijpen. Daarna gaat het erom dat we het
volhouden, de tijd ervoor nemen en geduldig zijn, dat we meer
lichtheid in ons leven brengen en met speelsheid en levensvreugde
leven. We moeten ook om onszelf kunnen lachen en het grappige
kunnen inzien van de situatie waarin we onszelf hebben gebracht en
van de beperkingen die we allemaal hebben. Want al onze
beperkingen hebben ook iets positiefs en iets waarvoor je sympathie
kunt voelen.
We hebben allemaal de incarnatie gekozen die voor ons op dit
moment perfect is. Het universum verspilt geen energie. Daarom kun
je zeggen dat er in het hele universum niemand geschikter is voor
jouw huidige incarnatie dan jij. Natuurlijk hebben we hier allemaal
bepaalde dingen te leren, en natuurlijk hebben we in het verleden
allemaal fouten gemaakt, maar we hadden deze fouten nodig om te
leren en te evolueren. Mensen die in het verleden fouten hebben
gemaakt en daarvan hebben geleerd, begrijpen in hun huidige
incarnatie waarschijnlijk meer dan mensen die zogenaamd nooit
fouten hebben gemaakt.
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Kleine vlinders
Spirituele pioniers
Als het goddelijke plan weet dat er in deze eeuw een spirituele
revolutie zal plaatsvinden, treft het in de eeuw daarvoor
voorbereidingen. Dus worden er pioniers hiernaartoe gestuurd om
het voorwerk te verrichten en bijvoorbeeld de eerste spirituele
boeken te schrijven. Deze pionierszielen, die hier al decennia en
eeuwen geleden waren en die in de duistere tijden al spiritualiteit
hebben ‘voorgedaan’, deden dat vrijwillig omdat ze het vanuit
zichzelf wilden, niet omdat iemand het ze opdroeg. Mijn
dankbaarheid gaat dus niet alleen uit naar degenen die nog moeten
komen, maar ook naar degenen die hier nu zijn en die hier al zijn
geweest.

Scheppende wezens
Iedereen is een goddelijk manifestatiepunt van het universum. Het
universum verzamelt via ons ervaringen. God verzamelt via ons
ervaringen. In die zin zijn ook wij God, zijn ook wij scheppende
wezens. Toch is er een verschil tussen de bron en ons: de
oorspronkelijke Schepper, de bron, schiep alles wat er in alle
universums bestaat, dus weet hij veel meer dan wij.

Licht en liefde
We zijn gemanifesteerd licht en gemanifesteerde liefde. Als mensen
aan licht denken, denken de meeste aan iets helders, maar ze
associëren het woord niet met het gevoel van liefde. Licht en liefde
kunnen van elkaar worden gescheiden. In het begin was er zoiets
als een ‘liefdeslicht’, en in dit liefdeslicht was er geen scheiding. Dat
is wat we in onze diepste wezenskern allemaal zijn.

Paranormale gaven
Je hoeft paranormale talenten niet te ontwikkelen. Je kunt ze echter
wel activeren. Iedereen heeft hetzelfde potentieel.

Je eigen weg gaan
Je kunt voor iemand anders hindernissen uit de weg ruimen of een
struik snoeien om de weg voor hem vrij te maken. Maar iedereen
moet zelf zijn eigen weg gaan.

Vanuit je hart zien
We hebben allemaal een bepaald wereldbeeld en bepaalde ideeën.
Aan de ene kant zitten daar de wereldbeelden, overtuigingen en
opvattingen bij die ons door bepaalde mensen of door de
maatschappij zijn opgelegd en die we hebben geaccepteerd. En aan
de andere kant zijn er wereldbeelden die vanuit ons eigen hart

komen. Het zou mooi zijn om de wereld te zien zoals ons hart de
wereld ziet, dus dat we vanuit ons hart gaan kijken en handelen.

Geluk vinden
Het is heel gemakkelijk om gelukkig te zijn. Daarvoor hoeven we
alleen maar anders te gaan kijken naar wat we ‘geluk’ noemen. In
plaats van te wachten tot het geluk naar ons toe komt, kunnen we
ons bewust zijn van het geluk dat er al is en daar dankbaar voor zijn.
We kunnen wonderen vinden waar ze zijn, namelijk overal.

‘Trillingsinformatiepunten’
Wat we in ons dragen, stralen we met onze trilling uit en de wereld
in. Onze trilling bestaat uit verschillende aspecten: onze emoties,
gedachten, overtuigingen enzovoort. Elk van deze aspecten is een
soort ‘informatiepunt’ en al deze punten samen vormen onze
persoonlijke trilling. We stralen deze trilling voortdurend naar de
wereld om ons heen uit.
De hele wereld is een paradijs van mogelijkheden. Welke van
deze eindeloos vele mogelijkheden in ons leven komen, bepalen we
zelf, en dat doen we door onze ‘trillingsinformatiepunten’ uit te
zenden. Want alleen de punten die we uitzenden kunnen als
aanhechtingspunten van onze ervaringen dienen. Zelfs als er
ontelbare andere mogelijkheden zouden zijn, zouden we in ons
leven toch alleen maar datgene ervaren wat we met onze trilling
aantrekken.

De toekomstige samenleving
In de toekomstige samenleving moet ieder mens op de plek zitten
waar hij vanuit zijn ziel thuishoort, waarbij we met ons allen ook een
eenheid vormen.

De kracht van onze woorden
Onze woorden hebben een grote kracht. Je kunt mensen met
woorden zegenen. Als je tegen iemand zegt: ‘Ik wens je geluk,’
wordt er geluk naar hem toegestuurd. Woorden, letters, alles heeft
bewustzijn. Dat zijn ook wezens en ze kunnen iets bewerkstelligen.
Dus vraag je altijd af: ‘Wat denk ik, wat voel ik, wat zeg ik op dit
moment?’ Wat je doet, is het gevolg van deze drie aspecten. We
worden een baken voor anderen als alle vier aspecten – ons
denken, voelen, spreken en handelen – op het goede zijn gericht.

De toekomst laten ontstaan
We nemen onze verantwoordelijkheid als we beseffen dat we met
elke gedachte en elk gevoel de toekomst creëren. Als je je een beeld
wilt vormen van hoe de Aarde er in de toekomst uit zou moeten zien,
denk dan na over wat je in je eigen innerlijk kunt veranderen, zodat
deze toekomst kan ontstaan.

Wees jezelf!
Mensen zeggen soms dat iedereen een individu moet zijn, Ze
zeggen tegen elkaar: ‘We zijn allemaal individuen dus wees gewoon
jezelf.’ Maar o wee als iemand daadwerkelijk anders is. Als iemand
zich echt gedraagt zoals hij is, zonder masker, vindt de maatschappij

het ook weer niet goed. Maar ik zeg: ‘Wees gewoon precies zoals je
bent, want anders verandert er niets op deze planeet.’

Gelukkig zijn zonder reden
Je hoeft niet altijd een reden te hebben om gelukkig te zijn. Je kunt
het ook gewoon zijn.

Geen seminars meer
Er komt een moment dat ik geen seminars meer zal geven. Dan zijn
ze niet meer nodig omdat de mensen de boodschap hebben
begrepen.
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We hebben een
verantwoordelijkheid
Uit de nieuwsbrief van juli 2019
Een paar weken geleden zat ik in het vliegtuig. We vlogen over
Turkije. Het was nacht en omdat het zo helder was, konden we de
steden onder ons zien. Maar ik besefte dat de wereld er precies zo
uitziet: gele, kleine lichtpuntjes in de duisternis die zich met elkaar
verbinden en samen een netwerk vormen, net als de zwarte wegen
die de afzonderlijke lichtpuntjes die we onder ons zagen met elkaar
verbonden.
We leven in een tijd waarin we ons moeten omringen met mensen
die ongeveer dezelfde manier van denken hebben als wijzelf. Zo
ontstaat er een netwerk van licht. Misschien zien we er dan samen
wel zo uit als je van bovenaf naar ons kijkt. Zo heel erg vergezocht is
dat nu ook weer niet. Laten we dus ontwaken en overal waar we
heen gaan een spoor van licht achterlaten.
Ontwaken betekent erkennen wat er is, bijvoorbeeld dat we met
betrekking tot ons fijnstoffelijke bestaan allemaal goddelijke wezens
zijn, maar ook dat er meer is dan alleen maar licht en liefde. In de
fijnstoffelijke sferen bevinden zich ook onlichte wezens. En
aangezien alles wat fijnstoffelijk is zich ook tot in het fysieke niveau
kan verdichten, is het niet verwonderlijk dat we in een wereld leven
waarin op dit moment het motto ‘Geld regeert de wereld’ heerst. Er
zijn mensen over wie we in de reguliere media wellicht nooit iets
horen, maar die wel zo'n grote financiële invloed hebben dat ze over
crises en oorlogen kunnen beslissen. We kunnen ons nauwelijks
voorstellen hoeveel dingen er in de fysieke wereld plaatsvinden
waarvan we niets weten en die er alleen maar zijn om een
biorobotmaatschappij in stand te houden en uit te breiden. Zelfs

onder degenen die bijvoorbeeld weten dat er geheime
ruimtevaartprogramma’s zijn en dat regeringen ruimteschepen en
bases buiten de Aarde hebben, zijn er velen die denken dat dit
alleen voor Amerika geldt.
Maar ontwaken betekent ook beseffen dat zelfs in de landen
waarin wij wonen veel dingen tegen de bevolking gericht zijn en dat
deze dingen plaatsvinden in opdracht van onze eigen regeringen.
Of je iets doet met de informatie die ik je door middel van
geschreven teksten of het gesproken woord geef – en zo ja, wat – is
aan jou. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en ontwaking, niet ik en
ook niet iemand anders in je leven.

Uit de nieuwsbrief van augustus 2019
We hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheden in ons
leven. Ik ben echter in een maatschappij opgegroeid waarin ik
steeds vaker merk dat de verantwoordelijkheid meestal onbewust op
anderen wordt afgeschoven. Deze houding blijkt steeds opnieuw uit
de vele brieven en e-mails die mij bereiken. Daarom wil ik vandaag
iets zeggen over het thema ‘eigen verantwoordelijkheid’.
Dat mensen de neiging hebben om hun verantwoordelijkheid snel
op anderen af te schuiven heeft te maken met het feit dat ons
huidige systeem daarop is gericht. We leren niet echt om de
volledige verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen, dat wil ons
systeem niet. Zodra we namelijk verantwoordelijkheid nemen voor
alles wat we doen of niet doen, voor alles wat we denken, voelen en
zeggen, voor ons verleden, ons werk en onze financiële situatie,
voor wat we doen met de informatie die we krijgen en ook voor waar
we onze informatie vandaan halen, komen we in onze kracht te
staan. En dat wil het systeem niet, want mensen die in hun kracht
staan, leven vanuit hun ziel, en als veel mensen vanuit hun ziel
leven, kan het systeem dat we tot nu toe hebben gehad niet langer
blijven bestaan.
Om echt in onze kracht te staan moeten we eerst honderd procent
verantwoordelijkheid voor ons eigen leven nemen. De eerste stap is

dat je dit echt wilt, ook in je onderbewustzijn. Bij veel mensen zitten
juist daar nog steeds blokkades. Onbewust zijn ze bang om te veel
met zichzelf bezig te zijn. Of ze zijn gewoon verleerd hoe dat moet.
En toch weten we ergens diep vanbinnen allemaal wat
zelfverantwoordelijkheid is en wat het betekent om in onze kracht te
staan. Want we kunnen iets alleen wensen als we het op de een of
andere manier al kennen.
Ik maak steeds opnieuw mee dat mensen bewust of onbewust hun
verantwoordelijkheid
op
mij
afschuiven,
hoewel
deze
verantwoordelijkheid niet van mij is, maar van hen. Dat is een tijdje
zo gegaan, tot ik besefte waarom dit gebeurt.
Ja, ik weet vaak meer dan wat ik zeg of schrijf. In sommige
gevallen behoort het niet tot mijn taken om meer te vertellen en in
andere gevallen is het gewoon nog niet het juiste moment. Sommige
mensen voelen dit onbewust aan en denken dan: als er iets in de
wereld is wat onze ontwikkeling in de weg staat, vertelt Christina het
ons wel, of: ik hoef zelf niet meer te zoeken, want Christina vertelt
me alles wel wat ik nodig heb voor mijn persoonlijke ontwikkeling, of:
als er echt iets misgaat in de wereld, lost Christina het wel op, of: de
problemen in mijn leven worden door Christina opgelost, en als ik
gewoon goed naar haar luister, hoef ik zelf niet meer aan mezelf te
werken enzovoort.
Ik geef graag lezingen, ik vind het belangrijk om mensen te helpen
bij het herwinnen van hun zelfvertrouwen, ik wil graag dat er
wereldwijd dingen veranderen en dat de wereld verandert doordat
mensen veranderen. Maar ik voel ook heel duidelijk dat het niet mijn
taak is om jullie de oplossing voor al jullie problemen te laten zien, of
om jullie altijd te vertellen welke ontwikkelingen in de wereld niet
bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de mensheid, of om jullie
alles te vertellen wat ik jullie zou kunnen vertellen. Ik kan en mag
jullie problemen niet voor jullie oplossen. Je kunt alleen stappen in je
ontwikkeling zetten als je zelf je problemen oplost. Niemand kan
jouw weg voor jou bewandelen. Dat moet je zelf doen. Onze
omgeving kan ons ondersteunen, maar uiteindelijk moeten we zelf
onze eigen weg gaan en ons ontwikkelen.
Ik kan jullie bepaalde impulsen geven, en jullie kunnen daar
vervolgens iets mee doen. Binnen een samenleving veranderen er

dingen als de mensen zelf veranderen. Dan is de verandering niet te
stoppen, want de ontwikkeling van bewustzijn is een doorlopend
proces dat weliswaar kan worden vertraagd maar niet kan worden
gestopt. Daarom ben ik er zeker van dat er een positieve
verandering zal komen.
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Slotwoord: doe het gewoon!
Wat je ook van mij hoort of leest, en hoelang je ook naar mij luistert,
vergeet niet om je altijd met je hart te verbinden en voor jezelf na te
gaan wat op dit moment bij jouw situatie past. Wat kun je meenemen
van alles wat ik zeg? Wat kun je wanneer, hoe en waar in je eigen
leven integreren? Dat is je eigen verantwoordelijkheid en die kun je
gewoon nemen en in de praktijk brengen.
Ik verander jouw leven niet, dat doe je zelf. Als je mijn boeken
hebt gelezen en van mening bent dat je een bepaald inzicht hebt
opgedaan en daardoor iets wilt veranderen, vind ik dat geweldig. Dat
is precies de bedoeling. Maar ik heb alleen maar iets gezegd of
opgeschreven. Jij hebt het gehoord of gelezen en hebt besloten om
er iets voor je eigen leven uit te halen.
Als je wilt weten wat de volgende stap moet zijn, voel dan in jezelf.
Als je dan bij iets het gevoel hebt ‘ja, dit past bij mij en is goed voor
mij, en ik voel geen twijfel en geen “o nee”~ of “eigenlijk niet”gedachten en mijn hart zegt heel duidelijk dat het goed voor mij is’,
doe het dan gewoon!

Over de auteur

Christina von Dreien (op 15 april 2001 in het Zwitserse St. Gallen
geboren als Christina Meier) werd met een sterk verruimd bewustzijn
en een veelheid aan paranormale gaven geboren. Daarmee behoort
ze tot een nieuwe generatie jonge mensen die ons een geheel
nieuwe dimensie van het menselijk bestaan laat zien. Deze
wegwijzers en impulsgevers zijn gekomen om ons te vertellen welke
intrinsieke waarde en grootsheid wij als mens hebben en hoeveel
positief potentieel er sluimerend in ons allemaal aanwezig is. Ze
laten ons zien hoe we met de kracht van ons bewustzijn en de kracht
van onvoorwaardelijke liefde ons individuele leven en ons leven als
collectief op een helende en constructieve manier opnieuw vorm
kunnen geven.
In 2017 en 2018 werden de eerste twee delen van de Christinaboekenreeks in het Duits gepubliceerd (in 2019 verschenen deze
delen in het Nederlands), waarin het begin van Christina’s verhaal
vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette von Dreien,
werd verteld. Beide boeken werden bestsellers. Met dit derde deel
uit deze reeks presenteert Christina nu haar eerste eigen boek.

Een opmerking over het pseudoniem

Christina gebruikt het pseudoniem Von Dreien niet om haar 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 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 één van drie
kinderen is. Want haar vroeg overleden tweelingzusje Elena hoort
net zo goed bij het gezin. Ze is als fijnstoffelijk lichtwezen altijd aan
Christina’s zijde en begeleidt en ondersteunt haar bij het vervullen
van haar levenstaak.
Officiële website van Christina:
www.christinavondreien.ch

Overzicht van de seminars
‘Bewustzijn schept vrede’
Tussen maart 2018 en april 2019 organiseerde Christina von Dreien
in alle drie Duitstalige landen onderstaande twintig seminars. Met
uitzondering van de speciale conferentie ‘Kinderen en ouders van de
nieuwe tijd’, op 25 november 2018, hadden ze allemaal als titel
‘Bewustzijn schept vrede’.
10 maart 2018 Winterthur (Zwitserland)
21 maart 2018 Baden (Zwitserland)
7 april 2018 Bern (Zwitserland)
21 april 2018 Linz (Oostenrijk)
29 april 2018 St. Gallen (Zwitserland)
12 mei 2or8 Bern (Zwitserland)
24 mei 2018 Münchenstein (Zwitserland)
9 september 2018 Aarau (Zwitserland)
rs september 2018 Bern (Zwitserland)
7 oktober 2018 Bonn (Duitsland)
28 oktober 2018 Erding (Duitsland)
3 november 2018 Winterthur (Zwitserland)
november 2018 Lindau (Duitsland)
november 20t8 Aarau (Zwitserland)
8 december 2018 St. Gallen (Zwitserland)
5 januari 2or9 Erding (Duitsland)
20 januari 2019 Suhr (Zwitserland)
2 februari 2019 Bazel (Zwitserland) 3 maart 2019 St. Gallen
(Zwitserland)
7 april 2019 Salzburg (Oostenrijk)
De inhoud van dit boek bestaat ongeveer voor de helft uit de
uiteenzettingen die Christina in het kader van deze seminars heeft
gegeven. De andere helft komt uit haar interviews die onder de titel
‘Time To Be’ door de Zwitserse commerciële tv-zender Schweiz 5

tussen april 2018 en april 2019 in 27 uitzendingen van een uur
werden uitgezonden. De interviews werden door Norbert
Brakenwagen afgenomen. Enkele teksten die in dit boek staan, zijn
in 2018 en 2019 ook als blogs op Christina’s website gepubliceerd.

11 november 2018: Christina in de uitverkochte Inselhalle in Lindau
(Bodensee);
er waren meer dan 1100 deelnemers.

Noten
[1] Deze tekst werd in juni 2018 op Christina’s website geplaatst.
[2] Noot van de uitgever: we hebben vernomen dat er op dit moment
mensen zijn die namens Christina opruimings- of
zuiveringstechnieken aanbieden. Hierover willen we graag het
volgende zeggen: Christina heeft niemand toestemming gegeven dit
te doen en er bestaat ook geen training of opleiding die zij geeft. Ze
gelooft dat iedereen zelf een directe verbinding tot stand kan
brengen met de bron, de Schepper, en zonder hulp van buitenaf
dingen kan opruimen. Hiervoor heb je geen cursus, leraar of
therapeut nodig.
[3] Deze tekst werd in juli 2018 op Christina’s website geplaatst.
[4] Noot van de uitgever: de tekst ‘We Are Peace’ is in augustus en
september 2018 ontstaan m wordt sindsdien als te downloaden
bestand op de websites aangeboden. Tot nu toe lt de tekst in
veertien talen vertaald. Voor enkele talen is de tekst ook als gedrukte
flyer verkrijgbaar.
[5] Deze tekst werd in decemberi 2018 op Christina’s website
geplaatst.
[6] Noot van de uitgever: het woord Abstimmung betekent binnen de
Zwitserse politiek ‘referendum’, dus het uitbrengen van een stem
door een burger die gerechtigd is om over bepaalde onderwerpen te
stemmen.

