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‘In tijden zoals deze kan het ons veel hoop en
vertrouwen geven als we onszelf eraan blijven
herinneren dat we niet alleen zijn, maar dat er overal
heel veel mensen zijn die, net als wij, de wereld willen
helen, en dat deze volmaakte wereld er ook zal
komen. Want één ding is zeker: dit is niet het einde
van de wereld en uiteindelijk komt alles goed.’

‘De kracht van onze gedachten kan samen met de
energie van onze gevoelens de hele wereld in
positieve zin veranderen.’

‘Als genoeg mensen op Aarde tegelijkertijd slechts
één dag tevreden zijn met hun leven, zal het hele
negatieve systeem ineenstorten. Alles kan van het
ene op het andere moment veranderen.’

– Christina von Dreien



Voorwoord

Beste lezer,

Als je kijkt naar alle onrust in de wereld en wat er op dit moment
wereldwijd gebeurt, is het vooral belangrijk dat we er nu en in de
komende maanden voor zorgen dat het met ons innerlijke en
uiterlijke leven zo goed mogelijk gaat. Alleen op die manier
kunnen we erop blijven vertrouwen dat alles uiteindelijk goed
komt.

Alleen als we dat doen, kunnen we elke dag positieve
gevoelens naar het collectieve bewustzijnsveld sturen. Deze
positieve gevoelens zijn niet alleen goed voor onszelf, maar
dragen er ook aan bij dat het collectief positiever wordt. En hoe
meer vreugde, liefde, tevredenheid en vertrouwen er in het veld
aanwezig zijn, hoe gemakkelijker de komende maanden zullen
zijn.

We kunnen elke dag visualiseren hoe een volmaakte wereld
eruitziet, zolang we het ook maar blijven voelen. En met behulp
van onze gevoelens kunnen we die volmaakte wereld ook
manifesteren. We krijgen hulp vanuit de spirituele wereld, maar we
moeten zelf ook iets doen. Iedereen is daarbij belangrijk. Iedereen
kan visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, iedereen kan
deze volmaakte wereld voelen en op die manier meehelpen aan
de manifestatie ervan. Er is nog nooit iets nieuws ontstaan zonder
dat er eerst een innerlijk beeld van werd gevormd. Alles moet
eerst op fijnstoffelijk niveau bestaan voordat het in de materie kan
worden gemanifesteerd.



Uiteindelijk komt alles goed, dat staat al vast. Maar iedereen
zal wel zijn steentje moeten bijdragen. Zodra we dit erkennen,
hebben we de verantwoordelijkheid om steeds opnieuw iets
positiefs aan het collectieve bewustzijnsveld toe te voegen. Laten
we daarbij de ‘kleine’ dingen die bij het dagelijks leven horen niet
vergeten: een glimlach, een vriendelijke blik, een vriendelijk
woord. Dit is veel belangrijker dan we misschien wel denken.

– Christina von Dreien,
september 2020



1
Dit is niet het einde van de
wereld

Het zou weleens een heel vreemde tijd kunnen
worden, maar uiteindelijk komt alles goed
Hoogstwaarschijnlijk gaan we een moeilijke tijd tegemoet die de
nodige moed van ons zal vergen. Maar al voordat we werden
geboren en besloten om hier op Aarde te incarneren, moesten we
onze moed aanspreken, omdat we als ziel wisten dat dit een wat
vreemde plek is. We wisten ook dat er tijdens ons leven hier een
tijd zou komen die nog vreemder zou zijn. In mijn beleving staan
we op dit moment aan het begin van deze bijzondere periode. We
zullen dus opnieuw heel veel moed nodig hebben voor wat ons te
wachten staat. De komende tijd kunnen we dingen meemaken die
we nog nooit eerder hebben meegemaakt en die ons op alle
vlakken, in en buiten onszelf, zullen uitdagen.

Maar je hoeft je geen zorgen te maken, want dat weten we
immers allemaal al, bewust of in elk geval in ons onderbewustzijn.
En als je weet dat je wist waar je aan begon, als je weet dat je er
als ziel voor hebt gekozen en dat je er innerlijk op voorbereid bent
en ook hulp krijgt, is het gemakkelijker om erop te vertrouwen dat
alles uiteindelijk goed komt. En dat is ook echt zo: uiteindelijk komt
alles goed. Dat staat vast.



Hoewel we niet precies weten wat ons de komende tijd te
wachten staat, kunnen we het ons wel redelijk goed voorstellen op
basis van alle mogelijke scenario’s die in de verschillende kranten
en in andere media uit de doeken worden gedaan. De kans is vrij
groot dat de komende maanden nog uitdagender zullen zijn dan
de eerste maanden waarin het coronavirus de kop op stak. Ik sluit
een volgende lockdown niet uit, en als die er komt, zal hij
waarschijnlijk nog heftiger zijn dan de vorige. Natuurlijk gebeuren
er voortdurend wonderen, want alles kan altijd van het ene op het
andere moment veranderen. Maar als er nog een lockdown komt,
verwacht ik dus dat die heftiger zal zijn. Wat ik precies met
‘heftiger’ bedoel, kan iedereen voor zichzelf bedenken. Het is niet
moeilijk je voor te stellen wat er zou gebeuren als de winkels die
eerst nog openbleven, tijdens de nieuwe lockdown ook de deuren
moeten sluiten.

Ik denk dat het verstandig is dat we gewoon eens rustig over
dat soort scenario’s nadenken, zonder angst en zonder paniek,
zodat we ons er mentaal op kunnen voorbereiden. Het getuigt van
wijsheid als we van tevoren nadenken over wat ons mogelijk te
wachten staat. Dan zijn we namelijk niet zo snel uit ons evenwicht
als het daadwerkelijk gebeurt. En als het niet gebeurt, zullen we
des te blijer zijn. Je kunt het vergelijken met ’s morgens de deur
uitgaan terwijl je niet zeker weet of het wel of niet gaat regenen.
Dan is het verstandig om een paraplu mee te nemen – niet omdat
je bang bent dat het gaat regenen, maar omdat je dag gewoon
veel prettiger zal verlopen als het wel gaat regenen.

Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de wereld op dit moment
verkeert. Misschien komen er wel helemaal geen slechte tijden.
Dat zou ons natuurlijk allemaal heel gelukkig maken. Maar op dit
moment ga ik ervan uit dat we een behoorlijk vreemde tijd voor de
boeg hebben voordat alles weer beter wordt. Het is belangrijk dat
alle mensen die oprecht een volmaakte wereld willen, de handen
ineenslaan als dat fysiek mogelijk is, en als dat niet mogelijk is,
kunnen we het ook op energetisch niveau doen. In tijden zoals
deze kan het ons veel hoop en vertrouwen geven als we onszelf



eraan blijven herinneren dat we niet alleen zijn, maar dat er overal
heel veel mensen zijn die, net als wij, de wereld willen helen, en
dat deze volmaakte wereld er ook zal komen. Want één ding is
zeker: dit is niet het einde van de wereld en uiteindelijk komt
alles goed.

Verhalenvertellers
Maar alles komt pas aan het einde goed, aan het einde van dit
hele verhaal waar we nu nog middenin zitten. Wat we op dit
moment wereldwijd meemaken, is in wezen niets meer dan een
verhaal dat ons wordt verteld, en alle dingen die echt belangrijk
zijn, worden aan dit verhaal opgehangen. Maar omdat de
verhalenvertellers die dit verhaal steeds opnieuw vertellen ons, de
bevolking, niet echt gunstig gezind lijken te zijn, moeten we ervan
uitgaan dat een happy end wellicht nog heel wat voeten in de
aarde zal hebben.

Als we hier nu al rekening mee houden en ons er geestelijk op
instellen, zullen we er veel ontspannener op reageren mocht het
echt gebeuren. Deze ontspanning zal ons helpen om ons
bewustzijn hoog te houden en niet in angst te vervallen. Ik denk
dat de meeste mensen op dit moment nog steeds hopen dat alles
uiteindelijk weer hetzelfde zal zijn als voorheen, dat het ‘oude
normaal’ wordt hersteld alsof er niets is gebeurd. Persoonlijk
geloof ik daar niet in. Ik denk dat alles voor ons allemaal veel beter
zal worden dan voorheen. Maar dat gebeurt pas aan het einde, en
tussen nu en dit gelukkige einde is de kans aanwezig dat we een
heel vreemde tijd meemaken. De verhalenvertellers willen ons
namelijk uit alle macht eerst al hun verhalen verkopen.

Deze verhalen hebben tot doel om bij alle mensen op de
wereld angst aan te wakkeren, vooral angst voor de dood. Maar
laten we eerlijk zijn: mensen zijn sterfelijke wezens. Er gaan
voortdurend mensen dood, elke dag en overal. Ons hele bestaan
is één groot levensbedreigend risico, en in theorie kunnen we
letterlijk overal aan sterven. In theorie. Maar in de praktijk gaan we



niet overal aan dood, want iedereen heeft een individueel
zielenplan op basis waarvan onder andere wordt bepaald wanneer
en hoe we de Aarde verlaten. En we hebben allemaal een
persoonlijke beschermengel, die ons beschermt en ervoor zorgt
dat we niet van ons zielenplan afwijken. Daarnaast is ons hele
leven gebaseerd op het vertrouwen dat we niet zullen sterven aan
allerlei dingen waaraan we theoretisch gezien zouden kunnen
sterven. Als we bijvoorbeeld in een bepaalde ruimte zijn,
vertrouwen we erop dat er geen breuk in de vloer onder onze
voeten ontstaat, ook al is dat theoretisch mogelijk. En als we via
een zebrapad de weg oversteken, vertrouwen we erop dat alle
automobilisten voor ons zullen stoppen, hoewel ze in theorie
zouden kunnen doorrijden en ons aanrijden. En zo zouden we in
theorie ook aan dit virus dood kunnen gaan. In theorie. Sommige
mensen zullen er ook aan doodgaan, net zoals er jaarlijks
duizenden mensen als gevolg van de griep of andere ziekten
sterven.

Maar wat als dit virus niet zo gevaarlijk blijkt te zijn als ons
wordt verteld? Kunnen we eigenlijk wel controleren of de
informatie die we krijgen echt klopt en of alle maatregelen echt te
rechtvaardigen zijn? De macht die de verhalenvertellers over ons
hebben, komt voort uit het feit dat we hun verhaal geloven en dat
we toestaan dat ze met ons doen wat ze met ons doen. Dat geldt
niet alleen voor de huidige crisis, maar ook in het algemeen. Zelfs
in het geval van oorlogen werkt het zo. Het zijn niet de
verhalenvertellers zelf die het slagveld betreden, maar de mensen
die hen geloven en hun bevelen opvolgen. Als de meerderheid
van de mensen zou besluiten dit niet meer te doen zouden er
geen oorlogen meer zijn. Het hangt dus altijd van ons als
bevolking af hoe we op een bepaalde situatie of op een verhaal
dat ons wordt verteld reageren. En onze reactie hangt op haar
beurt weer af van ons bewustzijn. Als we voortdurend in een staat
van bezorgdheid en angst leven, zijn we heel gemakkelijk te
manipuleren. Dat weten de verhalenvertellers natuurlijk ook. Ze
weten dat hun plannen alleen werken als de bevolking massaal



angstig is, als de mensen niet in actie komen en alles maar
gewoon blijven pikken.

Als ik het woord ‘verhalenverteller’ gebruik, bedoel ik overigens
niet alleen de mensen die in de publieke belangstelling staan, die
we voortdurend in de media zien en die de verhalen aan ons
verkopen. Ik bedoel ook degenen die op de achtergrond actief zijn
en de touwtjes in handen hebben. Als je wilt weten wie dat zijn, is
er een eenvoudige methode om daar achter te komen. Er is een
uitdrukking die luidt: ‘Geld regeert de wereld.’ Dus je kunt je
gewoon afvragen: wie regeert het geld? Wie heeft het meeste
geld? Wie verdient er geld aan deze situatie en wordt daardoor
steeds rijker? Maar zelfs deze mensen, die dus achter de
schermen actief zijn, zijn slechts marionetten.

Als je denkt dat ik onzin uitkraam en dat dit gewoon niet kan,
vergeet het dan maar gewoon weer. Je bent zelf verantwoordelijk
voor je eigen wereldbeeld en voor wie en wat je gelooft. Het is
jouw leven en jouw verantwoordelijkheid en jij bent degene die
jouw leven moet leiden en met jouw beslissingen moet leven.
Maar mochten onze levensomstandigheden toch weer slechter
worden, dan kun je altijd aan mijn woorden terugdenken en
beseffen dat je niet de enige bent die een mooiere, volmaakte
wereld wil.

Bewust een volmaakte wereld scheppen
Volgens een natuurwet zal datgene wat we ons voorstellen en wat
we ook echt in ons hart voelen, zich geleidelijk in ons leven
manifesteren. Dus als we ons samen met een heleboel andere
mensen voorstellen hoe een volmaakte wereld eruitziet en hoe het
voelt om in een volmaakte wereld te leven, dan moet en zal deze
volmaakte wereld zich hier op Aarde manifesteren. Dat kan niet
anders, omdat dit proces volgens een natuurwet verloopt, en
daarom zal de wereld er vroeg of laat uitzien zoals we het ons
hadden voorgesteld en zoals we het voelden. We hoeven het
alleen maar oprecht te willen, en we moeten bereid zijn om hier in



de fysieke wereld ankerpunten te zijn, zodat het goede zich via
ons kan manifesteren en zich op Aarde kan verankeren. Geen
enkele kracht op Aarde is sterker dan de kracht van mensen die
van iets houden en die datgene waarvan ze houden heel graag
willen. Als we zowel onze liefdeskracht als onze wilskracht
gebruiken, is er niets sterker dan dat. Als tegenwicht van de angst
die de meeste mensen nog steeds voelen, kunnen we ons beeld
van de volmaakte wereld, waarvan we zoveel houden en die we
willen manifesteren, bewust in het mensheidsveld plaatsen. Dan
zal die wereld er ook komen.

Het is niet voldoende om alleen maar een betere wereld te
wensen, in de trant van: o ja, het zou best fijn zijn als... Om iets
effectief in het veld te plaatsen moeten we het met onze volledige
wilskracht echt willen. Dat is dan ook de enige optie voor onze
toekomst. Het is de collectieve taak die we als mensheid hebben,
want wij zijn degenen die hier op Aarde zijn geïncarneerd. De
spirituele wereld zal ons hierbij helpen, maar wij, de bewoners van
de Aarde, moeten het eerst willen, vervolgens moeten we het echt
in ons hart voelen en uiteindelijk moeten we het tot stand brengen.
De volmaakte wereld zou in ieders beleving de enige optie voor
onze toekomst moeten zijn. Zodra er genoeg mensen zijn voor wie
dat geldt, zal het visioen over het goede zich hier op Aarde
manifesteren, en dan maakt het niet meer uit wat de
verhalenvertellers allemaal ensceneren of ons vertellen.

De verhalenvertellers vertellen je hun verhalen omdat ze weten
dat ze hun plannen niet op eigen kracht kunnen manifesteren. Dat
willen ze wel, maar ze weten ook dat ze zonder jouw steun – of
preciezer gezegd: zonder jouw angst – volledig machteloos zijn en
dat het niet zal lukken als jij er niet in gelooft en niet bang bent.
Daarom moeten ze je deze angstaanjagende verhalen wel
vertellen en er vervolgens voor zorgen dat je ze gelooft. Alleen
door jou zo bang mogelijk te maken kunnen ze de dingen bereiken
die ze zo graag willen bereiken en waar het ze echt om te doen is.
Daarvoor gebruiken ze de wetmatigheid die ik hierboven noemde:
wat mensen voelen, zal worden gemanifesteerd. Als heel veel
mensen bang zijn omdat ze verwachten dat er iets ergs gaat



gebeuren, zal die angst zich steeds meer manifesteren, en dat
gebeurt alleen maar door die angst. Dat is toch te gek voor
woorden? Als niemand bang zou zijn voor een negatieve
toekomst, zou de toekomst helemaal niet negatief kunnen worden.
De verhalen van de verhalenvertellers zijn uiteindelijk slechts
verhalen waar maar heel weinig waarheid in zit. Stel je voor dat
iedereen vanaf morgen de verhalen gewoon niet meer zou
geloven. Wat zouden de verhalenvertellers dan nog kunnen doen?

Gelukkig kennen wij deze natuurwet ook en kunnen we hem
gebruiken om als collectief te focussen op wat wij willen. Als we
het tegenovergestelde van angst willen, als we een betere wereld
willen, moeten we ook het tegenovergestelde van angst voelen,
zodat deze betere wereld zich kan manifesteren. Daarom is het
vooral in de komende maanden zo belangrijk dat we het
vertrouwen niet verliezen en ons voortdurend op het positieve
blijven richten, ongeacht wat ons wordt verteld en ongeacht welke
maatregelen ons worden opgelegd.

Misschien was alles wat we in de eerste maanden van de
pandemie hebben meegemaakt nog maar een soort proefrit, een
relatief ongevaarlijke test. En aangezien deze proefrit al zoveel
negatieve effecten heeft gehad – denk maar aan al die mensen
die hun inkomstenbron zijn kwijtgeraakt en niet meer weten wat ze
nu moeten doen –, kun je ervan uitgaan dat de uitvoering van het
eigenlijke plan nog veel diepgaandere effecten zal hebben. Maar
het goede nieuws is dat we als collectief invloed kunnen
uitoefenen op wat er gebeurt. Want ons collectieve bewustzijn is
het meest bepalend voor wat er tussen nu en de uiteindelijke
positieve afloop zal gebeuren. Hoe hoger onze collectieve trilling –
met andere woorden: hoe meer we zijn ontwaakt –, hoe minder
krankzinnig de komende maanden zullen verlopen. We kunnen
met ons allen een heleboel vreemde en negatieve dingen
voorkomen, maar daar is wel een hoog collectief bewustzijn voor
nodig.

Aangezien het collectieve bewustzijn door ieder individu
afzonderlijk wordt gedragen en beïnvloed, is zorgen dat het in elk
geval innerlijk goed met ons gaat het beste wat we kunnen doen –



zowel voor onszelf als voor het collectief. We moeten ervoor
zorgen dat we ondanks alles vertrouwen blijven houden. En als
het niet goed gaat, moeten we dat als een tijdelijke fase zien en
niet bang zijn dat het de komende honderd jaar zo zal blijven.
Maak je geen zorgen. We zullen de komende honderd jaar echt
niet samen met corona doorbrengen. Dat zal veel en veel minder
lang duren.

We bevinden ons momenteel in een fase van zuivering, waarin
alles wat straks niet wil meewerken aan de opbouw van een
mooiere wereld de planeet zal verlaten. Hoelang deze
overgangsperiode zal duren, kan niet precies worden
aangegeven, maar het zal wel enige tijd in beslag nemen. In de
eerste plaats hebben de machthebbers die de touwtjes in handen
hebben echt nog geen zin om te vertrekken. En ten tweede duurt
het hier in de fysieke wereld altijd een beetje langer voordat iets
verdicht is. Het bewustzijn van de mensheid moet er namelijk
eerst klaar voor zijn. Daarom zal de manifestatie van de volmaakte
wereld waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag
plaatsvinden.

Een zeer belangrijke factor in deze overgangsperiode is dat we de
positieve aspecten van alles moeten leren zien en versterken. We
leven hier in een dualiteit. Dat betekent het volgende: als we in
een bepaalde situatie iets waarnemen wat niet goed is, moet er in
diezelfde situatie ook iets goeds zitten, iets positiefs, zelfs als we
dat niet meteen zien. Soms ligt het positieve zo diep onder een
berg negativiteit begraven dat we denken dat het er niet is. En
toch zit er in alle negatieve dingen iets positiefs. Dit positieve
kunnen we echter alleen maar zien als we de gedachte toelaten
dat er in de betreffende situatie ook daadwerkelijk iets positiefs te
vinden is. Als we ervan overtuigd zijn dat dit niet zo is, zullen we
het positieve ook niet vinden. We kunnen trouwens ook altijd onze
helpers in de spirituele wereld om steun vragen, zodat we het
positieve gemakkelijker kunnen zien.

Maar we moeten de huidige gebeurtenissen ook niet
bagatelliseren, want veel mensen lijden wel degelijk onder het feit



dat ze hun baan en daarmee hun financiële bestaans-middelen
zijn kwijtgeraakt en niet meer weten wat er in hun leven gaat
gebeuren. Toch moeten we proberen het positieve in al het
negatieve te zien. We moeten vooral proberen om van de huidige
situatie in ons eigen leven iets positiefs te maken en dat, voor
zover we dat kunnen, met een beetje humor doen. Een
humoristische houding is echter alleen mogelijk als we aan de ene
kant het hele verhaal niet zo serieus nemen en aan de andere
kant niet toestaan dat we onzeker en bang worden. Als ik voor
mezelf spreek, zijn er soms zelfs momenten waarop ik uitkijk naar
wat er komen gaat, ondanks de moeilijke tijden die we nu
meemaken. We hebben nu namelijk de kans om het oude te
overwinnen en los te laten en samen iets nieuws en beters op te
bouwen. Voor het manifesteren van een volmaakte wereld
waarvan we houden en die we ook echt willen hebben, hoeven we
eigenlijk helemaal niet zo veel bijzonders te doen. Zoals met alles
in het leven is het een kwestie van prioriteiten stellen. Wat boven
aan ons prioriteitenlijstje staat, doen we als eerste en we stoppen
er ook de meeste energie in. Als we het manifesteren van een
volmaakte wereld belangrijk genoeg vinden, kunnen we toch zeker
wel elke dag twee of drie minuten vrijmaken om die wereld te
visualiseren? Twee of drie minuten. Meer is niet nodig. Maar zoals
ik al zei, is het belangrijk dat we dit niet alleen in onze gedachten
doen, maar dat we het ook in ons hart voelen.

Om een voorbeeld te geven: een mobiele telefoon werkt alleen
als hij voldoende stroom krijgt en daarvoor heb je een oplader
nodig. Onze gedachten kun je vergelijken met een mobiele
telefoon, en onze gevoelens zijn dan de oplader die de mobiele
telefoon van energie voorziet. Zonder de oplader werkt de telefoon
niet, en op dezelfde manier werkt onze denkkracht niet zonder de
kracht van onze gevoelens. Onze gevoelens geven ons de
energie om datgene waaraan we denken in 3D te manifesteren.
Daarom is het zo belangrijk dat we datgene wat we ons
voorstellen ook echt in ons hart voelen. Manifestatie werkt alleen
als de kracht van het hoofd en de kracht van het hart worden
gebundeld.



Eenieder die van deze wetmatigheid op de hoogte is, doet er
goed aan om zich zo veel mogelijk positieve dingen voor te stellen
en zo veel mogelijk positieve gevoelens te hebben. Ons
voorstellen of zelfs bang zijn dat de wereld zal vergaan, is niet
goed voor onszelf en helpt ook de wereld als geheel niet. Maar als
we ons voorstellen dat alles wat we nu meemaken slechts een
tijdelijke zuiveringsfase is, is dat goed voor onszelf en helpen we
er ook het collectief mee. Zoals ik al zei, weet ik niet hoelang deze
fase zal duren, maar ik verwacht niet dat het over een paar
maanden weer voorbij zal zijn. Aan de andere kant zal het ook
geen jaren duren. Hoe dan ook, het is slechts een fase.

We staan nu aan het begin van een periode waarvan we
wisten dat die ooit zou komen. We staan aan het begin van een
fase waarop we ons nog tijdig kunnen voorbereiden, zowel fysiek
als geestelijk. Als het ons lukt om er zo naar te kijken zal deze
fase voor ons persoonlijk minder negatief uitpakken. De komende
tijd zal het wel wat moeilijker zijn voor mensen die dit nog steeds
niet willen weten of die vastbesloten zijn om hun oude patronen in
stand te houden. Maar voor iedereen die zich goed heeft
voorbereid en in zijn hart openstaat voor nieuwe inzichten en
verandering, zal het allemaal een stuk minder erg zijn. Bewust of
onbewust hebben we allemaal de informatie ontvangen dat deze
fase zou komen, en we wisten ook dat het niet gemakkelijk zou
zijn. Waarschijnlijk wordt de komende tijd inderdaad niet
gemakkelijk, maar op een gegeven moment zal het allemaal
voorbij zijn en uiteindelijk zal alles goed komen.

Overigens, wat de verhalenvertellers op dit moment van plan
zijn, is vergelijkbaar met wat er kort voor de ondergang van
Atlantis gebeurde. In die tijd waren er ook wezens die aan genen
en het menselijk DNA sleutelden en die merkwaardige
technologische experimenten uitvoerden. Nu zijn we wederom op
zo’n punt aangekomen. Destijds ging Atlantis ten onder, maar dat
betekent niet dat onze huidige wereld ook ten onder zal gaan.
Deze keer is het slechts een tijdelijke fase waarin we voor
behoorlijke uitdagingen kunnen komen te staan. Als de
verhalenvertellers in hun opzet slagen, zouden er meer mensen



kunnen overlijden dan gebruikelijk. Al die sterfgevallen hoeven niet
per se door een virus te zijn veroorzaakt. Ze kunnen ook andere
oorzaken hebben.

En nogmaals: het zal de komende tijd niet gemakkelijk worden,
maar ten eerste zal het een tijdelijke fase zijn, en ten tweede zal
uiteindelijk alles goed komen. Het kan ons enorm helpen als we
deze twee dingen in gedachten blijven houden.

Ik zeg dit allemaal niet om je bang te maken. Ik wil je juist
vragen om zo onbevreesd mogelijk met mijn kijk op de dingen om
te gaan. Hoe beter je jezelf innerlijk voorbereidt, hoe minder erg
het voor jou persoonlijk allemaal zal zijn. We kunnen niet veel
meer doen dan ons op deze manier voorbereiden en daarnaast
het beeld van een volmaakte wereld in het mensheidsveld
plaatsen. Alles wat er nu gebeurt, kan door een plotselinge stijging
van de collectieve bewustzijnsfrequentie nog in goede banen
worden geleid. Daarom sluit ik niet uit dat het allemaal misschien
wel mee zal vallen. Via ons bewustzijn hebben we nu eenmaal
voortdurend invloed op wat er in de wereld gebeurt, maar ik acht
de kans wel groot dat het leven een poosje heel raar en niet echt
leuk zal zijn.

Toch moeten we juist in deze fase het beeld van een
volmaakte wereld in het veld neerzetten, want dat is wat we willen.
En die wereld zal er uiteindelijk ook komen. Uiteindelijk zal alles
goed komen, dat staat nu al vast. Het gaat dus om de periode
tussen nu en het einde van deze situatie, want daarna gaat het
leven op een zeer positieve en plezierige manier verder. Het gaat
puur om deze tijdelijke tussenfase. Ik vind het belangrijk om dit
steeds opnieuw tegen jullie te zeggen. Natuurlijk is iedereen vrij
om ermee te doen wat hij wil.

Wees niet bang, wat er ook gebeurt
Ik vind het heel belangrijk dat mensen voor zichzelf denken en
verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen. Je hoeft ook niet te
geloven wat ik allemaal zeg. Je moet altijd voor jezelf denken.



We hebben echter niet geleerd om zelfstandig te denken en
zelf verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop we ons laten
informeren en door wie. Ons wereldbeeld en de informatie die we
als waarheid zien, hebben een directe invloed op ons bewustzijn,
en ons bewustzijn is bij alles altijd de doorslaggevende factor. Ons
bewustzijn is ook het enige wat ons leven stabiliteit kan geven als
vertrouwde omstandigheden op fysiek niveau wegvallen en dingen
die we altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd er ineens
niet meer zijn of niet meer toegankelijk zijn. Daarom is het onze
belangrijkste taak om ons eigen bewustzijn open te houden en het
niet af te sluiten doordat we zo bang zijn.

Zolang je een open en stabiel bewustzijn hebt, maakt het niet
zo veel uit of je het verhaal van de verhalenvertellers wel of niet
gelooft. Zelfs als je bijvoorbeeld het verhaal zou willen geloven dat
dit virus erg gevaarlijk is en ons allemaal zou kunnen doden, zou
ik je nog steeds aanraden om niet bang te zijn. En als je gelooft
dat een mondkapje je beschermt, draag er dan gewoon een en
wees blij dat het je beschermt. Persoonlijk denk ik er anders over,
maar het is niet aan mij of jou om andere mensen te veranderen,
want ieder mens is voor zichzelf verantwoordelijk en kan alleen
zichzelf veranderen. Dus als iemand wil geloven dat dit virus heel
gevaarlijk is en dat hij zichzelf met een mondkapje moet
beschermen, is dat zijn goed recht. We kunnen hem op zijn minst
vragen niet bang te zijn. Het gaat niet om de vraag of je wel of niet
een mondkapje moet opzetten. De vraag is of je wel of niet in
angst leeft. Dat is de enige vraag die van belang is. Want als we in
angst leven, horen we ons hart en onze ziel niet en kunnen we
ons bewustzijn niet verder openen. Dan zitten we puur in onze
overlevingsmodus. En het is inderdaad mogelijk om te sterven van
angst. Zoals ik al eerder zei, kunnen we in theorie overal aan
sterven, dus ook aan angst.

Naast het feit dat angst dodelijk kan zijn, kleven er nog twee
andere problemen aan: angst verlaagt ons bewustzijn en
verhindert ons om met een heldere blik te kijken.
Maar juist die heldere blik hebben we nu nodig, zodat we
onderscheid kunnen maken tussen wat goed en wat fout is voor



ons. Dan kunnen we ervoor zorgen dat het innerlijk goed met ons
gaat. Natuurlijk is het heel normaal dat we af en toe eens een
mindere dag of zelfs een mindere week hebben, maar we moeten
er wel voor zorgen dat het over het algemeen goed met ons gaat,
dat we ons innerlijk evenwicht in stand houden en vertrouwen
blijven houden. Het is ontzettend belangrijk dat we niet bang zijn.

Op dit moment zijn miljarden mensen angstig en bezorgd, en
dat heeft direct of indirect ook invloed op alle andere mensen.
Want we zijn allemaal verbonden met het collectief van de
mensheid. Dus als we niet bewust met deze situatie omgaan,
kunnen we door de collectieve angst overweldigd en aangestoken
worden. Stel dat we ergens met vijf of tien mensen in een ruimte
zitten die allemaal in paniek zijn over iets. Vroeg of laat zal die
energie ons ook raken en gaan we twijfelen, ook al weten we dat
de angst van die andere mensen ongegrond is. Onze
energievelden beïnvloeden elkaar voortdurend. Daarom moeten
we ons altijd afvragen of de emoties die we op dit moment voelen,
wel echt van onszelf zijn of dat we ze van anderen hebben
overgenomen, bijvoorbeeld door niet goed bij onszelf te blijven.

In plaats van door een angstsfeer geïnfecteerd te worden
kunnen we ook bewust het tegenovergestelde doen. We kunnen
bewust in het veld plaatsen dat we vrij zijn van angst en erop
vertrouwen dat alles uiteindelijk goed komt. Dan steunen we niet
alleen de mensen met wie we fysiek in contact komen, maar ook
mensen die we niet persoonlijk kennen. Ons vertrouwen dat alles
uiteindelijk goed komt en dat we nu en de komende tijd liefdevol
door onze beschermengelen begeleid en ondersteund zullen
worden, zal een totaal andere trilling aan het veld toevoegen.

Onze beschermengelen begeleiden en helpen ons altijd, maar
soms hebben we dat niet in de gaten. Meestal staat er niet met
koeienletters ‘HULP’ op dingen die ze naar ons toe sturen om ons
te helpen. Het is eerder zo dat ze ons helpen doordat we
schijnbaar ‘toevallig’ ergens iets zien, lezen of horen, zodat we de
relevante informatie oppikken en er vervolgens iets constructiefs
mee doen.



Zodra je ziel besluit ‘Ik wil zo goed mogelijk door de komende
tijd heen komen’ word je van bovenaf geholpen en krijg je de
informatie die je nodig hebt om dit mogelijk te maken. Maar je
moet natuurlijk wel luisteren naar de hints die je krijgt. Om een
voorbeeld te geven: stel dat iemand naar je toe komt en tegen je
zegt dat de bustijden zijn veranderd en dat jouw bus nu tien
minuten eerder komt dan voorheen. Als je deze informatie niet
gelooft en denkt: nee, dat kan niet, want tot nu toe kwam de bus
altijd eerder, dus waarom zou dat nu opeens anders zijn, en dus
gewoon op het gebruikelijke tijdstip bij de bushalte gaat staan
wachten, zul je elke keer de bus missen. Wat kan men anders
doen dan jou over de gewijzigde bustijden informeren? Maar als je
de mededeling wel ter harte neemt en ernaar handelt, zul je zien
dat alles goed komt.

Het beste wat we op dit moment kunnen doen, is ten eerste
niet bang zijn en ten tweede ervoor zorgen dat het vanbinnen
goed zit en dat ons bewustzijn stabiel blijft, ongeacht wat er de
komende tijd gebeurt. Wees – gewoon – niet – bang. We weten
tenslotte dat alles uiteindelijk goed zal komen en dat er, als onze
ziel het wil, altijd voor ons zal worden gezorgd. Ik kan ook niet
voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Misschien komt er wel
een heel moeilijke en uitdagende tussenfase. Of misschien
verandert de situatie en valt het allemaal mee. Dat kan ook, maar
ik zou er niet van uitgaan dat alles ineens verandert en dat
bepaalde uitdagingen ons bespaard zullen blijven. Mocht alles vrij
rustig verlopen, dan is dat natuurlijk des te beter.

Over angst zou ik nog willen zeggen dat er enerzijds een
‘goede’, gegronde angst bestaat en anderzijds een overbodige,
ongegronde angst. Als we bijvoorbeeld bang zijn om van een hoge
brug te springen of een drukke snelweg over te steken, is dat een
gegronde en zinvolle vorm van angst. Ongegronde angst
daarentegen staat ons alleen maar in de weg.

Zelfs als het waar zou zijn dat we midden in een gevaarlijke
wereldwijde pandemie zitten, zou het ons niet helpen om er bang
voor te zijn. Want ook dan zou de pandemie er nog steeds zijn. En
zelfs als we geloven dat we eraan kunnen sterven, blijft de vraag:



hoe willen we sterven, liever met of zonder angst? Ik denk dat de
meeste mensen het liefst met zo weinig mogelijk angst en zo
gelukkig mogelijk sterven. Alleen al om die reden is het raadzaam
om niet bang te zijn. Want óf we gaan niet dood, wat natuurlijk zo
zijn voordelen heeft, óf we gaan wel dood, maar dan sterven we in
elk geval gelukkig en vol vertrouwen in plaats van vol angst. En
zoals ik al eerder heb gezegd: of er nu wel of geen pandemie is, in
theorie kunnen we op elk moment sterven.

In mijn beleving is het belangrijkste doel van alle voor-
geschreven maatregelen dat ons bewustzijn laag wordt gehouden
en dat de collectieve trilling van de mensheid zo veel mogelijk
wordt verlaagd. Ons bewustzijn wordt laag gehouden door de
constante angst dat we bijvoorbeeld onze baan of ons huis kwijt
zullen raken, of dat wijzelf of onze familie en vrienden ernstig ziek
zouden kunnen worden en overlijden. Met dergelijke zaken
moeten we natuurlijk serieus omgaan. Daar is niets mis mee.
Maar dat kan ook zonder angst. Want angst is het enige echte
probleem in dit hele verhaal, omdat angst onze heldere blik
vertroebelt en onze trilling verlaagt. Dat is volgens mij een van de
belangrijkste redenen dat we dit verhaal überhaupt te horen
krijgen: men wil ons bang maken en angstig houden.

Als je voortdurend bezig bent met overleven, interesseren
andere dingen – bijvoorbeeld dat je een ziel of een hoger doel in
het leven hebt – je begrijpelijkerwijs minder, omdat je je dan met
meer fundamentele dingen moet bezighouden. Om met
filosofische of spirituele vraagstukken bezig te kunnen zijn heb je
een omgeving nodig waarin niet alles om overleven draait. Het is
heel natuurlijk om met je eigen overleving bezig te zijn en daar is
ook niets mis mee, want we willen tenslotte allemaal een goed
leven en daar hebben we ook recht op. Het probleem zit hem in de
angst.

Als mensen die al wat meer zijn ontwaakt en wat bewuster zijn
geworden, hebben we de verantwoordelijkheid om nu het
tegenovergestelde van angst aan het veld toe te voegen. Dat
kunnen we niet verwachten van mensen die bang zijn en de
spirituele dimensies nog niet kunnen waarnemen. Wij kunnen dat



echter wel en dus hebben we de verantwoordelijkheid om nu
bewust het goede waarvan we houden en dat we zo graag willen,
in het collectieve veld te plaatsen. Dat doen we met de
gebundelde, vereende krachten van onze wil en liefde. Dan zal het
goede de enige optie voor de toekomst van de Aarde zijn: we
willen een volmaakte wereld, punt uit. Uiteindelijk zal alles goed
komen, hoelang dat ook duurt en wat er tot die tijd ook allemaal
gebeurt. Dat staat nu al vast, want er is geen andere optie.

Het positieve in alles zien
Een positief aspect van de huidige situatie is dat het in
werkelijkheid een zuiveringsproces is waarbij de Aarde zichzelf
zuivert en vernieuwt. Een ander positief aspect is dat er nu steeds
meer mensen wakker worden die anders misschien nog wel
jarenlang door zouden slapen. Door de vreemde situatie waarin
we nu zitten, zullen steeds meer mensen wakker worden geschud
en beseffen dat geen enkele politieke partij en geen enkele
gezaghebbende instelling ooit voor vrede zullen zorgen en al
helemaal niet voor een volmaakte wereld. Als we echt vrede en
een volmaakte wereld willen, hebben we geen andere keuze dan
bij onszelf te beginnen, dat wil zeggen: in onszelf en in onze
leefomgeving. We worden allemaal opgeroepen om nu bewust
vrede te scheppen.

Voor veel mensen is het inmiddels duidelijk geworden hoe
weinig de politiek ons lijkt te mogen. De politiek heeft in principe
nooit van ons gehouden, maar de huidige situatie heeft dit feit nog
zichtbaarder gemaakt. Sommige dingen zijn onvoorstelbaar voor
iemand die zich er nog niet in heeft verdiept of die er nog niet mee
is geconfronteerd. Bij dat soort dingen kan een kleine schok
ervoor zorgen dat mensen wakker worden en alles met een
helderdere blik zien. Veel mensen beseffen inmiddels dat de
volmaakte wereld die we voor ogen hebben, uitsluitend bij onszelf
kan beginnen. De volgende stap is inzien hoe belangrijk het is dat



we ook echt voelen wat we willen. Want als we iets voelen, gaan
we er ook naar leven en kunnen we het manifesteren.

Dit is vergelijkbaar met als we iets nieuws ontdekken. Eerst
hebben we een theorie in ons hoofd. Dan hebben we het idee dat
iets zus of zo zou kunnen zijn. Maar we voelen het nog niet, omdat
we nog geen bewuste toegang tot het betreffende ervaringsniveau
hebben. Als iemand bijvoorbeeld tegen een ander zegt dat we in
ons diepste wezen allemaal pure liefde zijn, heeft die persoon
emotioneel gezien al een beetje meer toegang tot dit
werkelijkheidsniveau dan die ander. Maar degenen die het nog
niet zo goed kunnen ervaren, zijn net zozeer pure liefde als
degenen die het al wel een beetje kunnen ervaren. Ze voelen het
alleen nog niet zo sterk. Pas als we iets wat we in theorie weten
ook echt voelen, dan weten en beseffen we diep in onszelf dat het
ook echt zo is.

In wezen zijn we allemaal altijd al waar we willen zijn. Om ons
spiritueel te ontwikkelen hoeven we nergens anders heen te gaan.
Het is slechts een kwestie van herinneren. We moeten onszelf
weer ont-dekken. We moeten laag na laag verwijderen van het
kleurrijke inpakpapier en het karton en de bakstenen die om ons
heen zitten. Als we alles wegnemen wat we niet zijn, gaan we
terug naar wat we werkelijk zijn, wat we altijd zijn geweest en altijd
zullen zijn.

Wat ons afhoudt van wat we werkelijk zijn, zijn onze
overtuigingen, onze innerlijke patronen en conditionering, onze
ideeën en opvattingen, waarvan sommige zo sterk zijn dat we ons
er sterker mee identificeren dan met de liefde die in ons zit. We
verwarren deze twee ervaringsniveaus met elkaar en denken dat
we identiek zijn aan bepaalde overtuigingen, aan een bepaald
idee van onszelf, en dan vergeten we wie we werkelijk zijn. Dit
komt doordat we hier in het grote spel van vergetelheid zijn
geïncarneerd en in de loop van de tijd allerlei vreemde
wereldbeelden hebben ontwikkeld. Maar dat we ons de hogere
waarheden niet meer kunnen herinneren, wil niet zeggen dat ze er
niet meer zijn. De liefde die we allemaal altijd al zijn geweest, is bij
niemand ooit weg geweest. We zijn die waarheden gewoon



vergeten en hebben de leegte die daardoor ontstond met andere
dingen opgevuld en ons met allerlei lagen omhuld.

Als we horen dat we alleen maar door onze over-tuigingen
worden afgehouden van de pure liefde die we altijd al zijn
geweest, klinkt het allemaal helemaal niet meer zo erg. Het zijn
tenslotte maar overtuigingen. Natuurlijk is het wel zo dat sommige
overtuigingen zo sterk ingebakken zitten dat we onszelf ermee
identificeren. Toch hebben we allemaal liefde in ons. En natuurlijk
is het ook zo dat het moeilijk kan zijn om vanuit liefde te handelen
als we geen bewuste toegang meer hebben tot deze liefde en
haar niet meer voelen. We kunnen alleen handelen op basis van
hoe we ons voelen, en zonder toegang tot de liefde in ons zullen
we ons anders voelen en dus ook anders handelen. En toch
dragen we deze liefde altijd in ons en kunnen we haar op elk
moment opnieuw ontdekken en wakker schudden.

Je bent een volmaakt wezen dat nu weer
ontwaakt
Jullie zijn allemaal perfecte wezens. Jullie zijn altijd perfecte
wezens geweest, jullie zijn het nu en jullie zullen het in de
toekomst ook altijd zijn. Als ik naar de mensheid kijk, zie ik een
beeld met mijn geestesoog waarop alle mensen er prachtig
uitzien. Op dit beeld zijn alle mensen pure liefde, maar sommige
mensen zijn zich daar meer van bewust dan andere. Sommige
mensen beseffen al wat beter dat ze op zoek zijn naar liefde,
terwijl andere zich daar wat minder bewust van zijn. Maar jullie zijn
allemaal prachtige wezens, allemaal.

Je zou kunnen zeggen dat de mensen die bewuster op zoek
zijn naar liefde en spiritualiteit al meer dan andere mensen zijn
ontwaakt. In zekere zin is dat ook zo, maar spiritualiteit is niet het
enige gebied waarop je kunt zien of iemand ontwaakt is. Je kunt
bijvoorbeeld ook kritische vragen stellen en dwarsdenken. Ook op
die vlakken dient er een ontwaking plaats te vinden en dat gebeurt



op dit moment ook. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze
eindelijk wakker zijn geworden doordat ze iets hebben ontdekt
over wat er zich allemaal achter de schermen van het
wereldtoneel afspeelt. In dat opzicht zijn zij dan ook verder
ontwaakt dan mensen die nog steeds blindelings alle verhalen
geloven die hun worden verteld.

Onder de mensen die al weten dat alles wat we te zien krijgen
van wat er in de wereld gebeurt slechts een toneelstuk is,
bevinden zich waarschijnlijk ook mensen die nog nooit hebben
nagedacht over het feit dat we allemaal onsterfelijke zielen en
pure liefde zijn. En toch zijn ze door het inzicht dat ze al wel
hebben al verder ontwaakt dan anderen. Je zou kunnen zeggen
dat ze gedeeltelijk ontwaakt zijn. Omgekeerd bevinden zich onder
de mensen die zich met spiritualiteit bezighouden waarschijnlijk
ook mensen die in een roze wereld leven waar alles uit
regenbogen en eenhoorns bestaat. Zo’n wereld is natuurlijk heel
leuk, maar het is ook slechts een deel van het geheel. De wereld
heeft ook nog andere kanten. Ook deze mensen zijn op een
bepaalde manier verder ontwaakt dan andere; ook zij zijn
gedeeltelijk ontwaakt. Op dit moment is waarschijnlijk niemand op
alle vlakken volledig ontwaakt, ook ik niet, want er valt voor ons
allemaal altijd wel iets nieuws te leren.

Het grootste verschil tussen mensen die nog slapen en
mensen die al aan het ontwaken zijn, is dat die laatsten al weten
dat we allemaal liefde zijn en dat we deze liefde in alles zoeken.
Zij weten al wat ze zoeken. Slapende mensen daarentegen, die
nog niet hebben nagedacht over de hogere zin van het leven,
komen waarschijnlijk niet eens op het idee dat ze eigenlijk op zoek
zijn naar liefde. Ze proberen zo veel mogelijk geld te vergaren en
gebruiken dat om bijvoorbeeld dure auto’s, kleding of huizen te
kopen, of ze willen andere materiële dingen bezitten, omdat ze
onbewust hopen dat dit het gat zal opvullen dat ze vanbinnen
voelen. Ze beseffen niet dat deze leegte wordt veroorzaakt door
een gebrek aan liefde, en dan heb ik het niet over alledaagse
liefde, maar over de liefdesverbinding die ze ooit met het
goddelijke hadden. Alle mensen zijn in hun diepste wezen op zoek



naar deze liefdesverbinding. Sommige mensen weten dit al,
andere nog niet. We mogen dankbaar zijn als we het al wel weten.
We mogen ook dankbaar zijn dat we weten dat we de liefde die
we zoeken niet in een persoon of op een bepaalde plek zullen
vinden, maar uiteindelijk alleen in onszelf. Natuurlijk zijn er
mensen die veel liefde in zich dragen en ons daardoor aan liefde
kunnen herinneren, en natuurlijk zijn er plekken van waaruit veel
liefde naar buiten stroomt. Maar toch kunnen zij onze innerlijke
leegte niet helemaal opvullen. Waar we echt naar op zoek zijn, is
de verbinding met de liefde die we zelf zijn. Dat betekent dat we
die liefde ooit zelf moeten zijn geweest. Want bewust of onbewust
kunnen we iets alleen maar wensen als we het kennen. Dus
hebben we het allemaal al eens ervaren, en we zullen allemaal op
een gegeven moment weer ontwaken en ons realiseren dat we al
die tijd alleen maar op zoek zijn geweest naar de liefde die we zelf
zijn.

Op een gegeven moment zal iedereen ontwaken. Dat kan ook
niet anders. Want als we zelf zijn wat we zoeken, moet dat een
keer gebeuren. Maar het zal niet bij alle mensen nog dit jaar
gebeuren, en zelfs niet tijdens hun huidige incarnatie.

Dat we allemaal liefde zijn, is ook de reden waarom we in ons
diepste wezen allemaal naar een volmaakte wereld verlangen.
Want de liefde die we in ons dragen, is heel, en wat in ons zit,
willen we in de buitenwereld, in ons dagelijkse bestaan op Aarde
ervaren en in de praktijk brengen. Iedereen wil dat onze wereld
mooi en heel is, ook al hebben we misschien zo onze eigen
ideeën over hoe we dit kunnen bereiken. Daar is niets mis mee,
want tenslotte zijn we allemaal unieke individuen.

Wat we hierbij niet mogen vergeten, is dat alles valt en staat
met ons bewustzijn. Ons collectieve bewustzijn is de
doorslaggevende factor die bepalend zal zijn voor wat er tussen
nu en de gelukkige afloop zal gebeuren, want uiteindelijk zal alles
sowieso weer goed zijn. Daarom is het op dit moment onze
belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat het met ons bewustzijn
goed zit. En ook al hebben we eens een keer een mindere dag of
week, dan moeten we dat gewoon accepteren en niet proberen



om negatieve gevoelens geforceerd weg te drukken. Want als we
ertegen vechten of onszelf om die reden veroordelen, daalt onze
trilling nog verder. Maar door alles wat we niet kunnen veranderen
gewoon zonder angst te accepteren stijgt onze trilling meteen
weer.

En laten we niet vergeten dat we allemaal mensen zijn en dat
we ook allemaal een beetje gek zijn. Anders zouden we hier nu
niet zijn.
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2
De positieve wending

Het visioen over het goede manifesteren
We zijn vrij om te denken wat we willen. Wat er ook in de wereld
gebeurt, we hebben altijd de vrijheid om te beslissen wat we in
een bepaalde situatie willen denken en welke beslissingen we
willen nemen. Als we een moeilijke situatie meemaken, reageren
we in eerste instantie meestal instinctief en automatisch. Deze
reactie wordt bepaald door onze innerlijke patronen. Zodra deze
eerste reactie ons niet bevalt, kunnen we anders gaan denken en
reageren. Mijn advies is dat we ons zo veel mogelijk bewust
blijven van wat we denken, zodat we altijd positief blijven, zelfs in
moeilijke tijden zoals nu, en dat we het goede en positieve in de
wereld proberen te zien. Want het visioen over het goede is wat
we nu nodig hebben.

Juist als we merken dat onze omstandigheden een beetje
vreemd en gek worden, mogen we het goede niet vergeten. We
mogen niet vergeten dat er ondanks alles overal een heleboel
positieve dingen zijn die we kunnen zien en bevorderen. We
mogen niet vergeten dat we een volmaakte wereld willen en dat
wij degenen zijn die deze volmaakte wereld gezamenlijk kunnen
scheppen. Zo’n wereld komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wij
zijn er allemaal medescheppers van door elke dag wat tijd vrij te
maken om iets goeds aan het collectieve bewustzijnsveld toe te
voegen. En ook al kunnen we ons niet tot in detail voorstellen hoe
een volmaakte wereld er precies uitziet, het is voldoende als we



hem in onszelf proberen te voelen. Ook op deze manier sturen we
positieve gevoelens naar het collectieve bewustzijnsveld. Dat
kunnen we altijd en overal doen – in de auto, tijdens het koken en
alle andere dagelijkse activiteiten.

Op dit moment moeten er zo veel mogelijk positieve dingen in
het energieveld van de mensheid worden geplaatst. Want alleen
datgene wat eerst alleen maar op fijnstoffelijk niveau bestaat, kan
door middel van een geleidelijke verdichting concreet op fysiek
niveau worden gemanifesteerd. Dus als we een positieve wereld
willen creëren, moeten we eerst positieve gedachten en gevoelens
in het veld zetten, het liefst de hele tijd. We moeten niet alleen
positief denken en voelen als het ons voor de wind gaat, maar ook
als onze levensomstandigheden moeilijker worden, wat de
komende maanden weleens het geval zou kunnen zijn. We
moeten altijd in gedachten houden dat het uiteindelijk allemaal
goed komt, maar we moeten dit positieve happy end wel met ons
allen manifesteren. Hoe meer positieve dingen we aan het veld
toevoegen, hoe minder vervelend de periode tussen nu en het
einde van deze moeilijke tijden voor ons zal zijn. Het enige wat we
daarvoor moeten doen, is met behulp van onze gedachten en
gevoelens zo veel mogelijk goede positieve dingen aan het veld
toevoegen.

De meeste mensen gaan uit van de gedachte dat de gevolgen van
wat ze doen direct zichtbaar moeten zijn. Maar soms duurt het een
poosje voordat ze zich manifesteren en zichtbaar worden. Toch zal
vroeg of laat alles wat we denken en voelen een effect hebben op
onze wereld. Die effecten zullen er zijn, ook al krijgen we ze
wellicht nooit te zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand hier
aan iets moois denkt en dat iemand ergens in Azië daardoor
begint te lachen. Zoiets is mogelijk, want we zijn allemaal met
alles verbonden, dus hebben we ook een bepaalde invloed op
alles waarmee we verbonden zijn.

We kunnen allemaal iets positiefs bijdragen



Op dit moment wordt het bewustzijn van veel mensen overal in de
wereld beheerst door angst, waardoor ze de trilling van het
collectief verlagen. Daarom moeten we juist in dit soort tijden
vastberaden en resoluut het tegenovergestelde van angst in het
veld plaatsen. Die verantwoordelijkheid hebben we als individu.
Deze positiviteit is wat Moeder Aarde op dit moment het hardst
nodig heeft, en wij als mensheid ook. Dat is helemaal niet zo
ingewikkeld: elke keer als we blij zijn met iets in ons leven of
bijvoorbeeld gewoon naar iets moois kijken, sturen we een positief
gevoel naar het collectieve bewustzijn.

Ik woon bijvoorbeeld op een grote heuvel in Zwitserland en als
ik een boodschapje moet doen of iets moeten regelen, neem ik de
bus naar het dal. De rit naar het station duurt ongeveer twintig
minuten, en ik vind die rit erg leuk. Daarom neem ik soms de bus
als ik me thuis een beetje verveel of als ik merk dat ik niet zo’n
goed humeur heb. Dan rijd ik naar beneden, gewoon omdat ik die
rit zo leuk vind en omdat ik geniet van het uitzicht tijdens de rit.
Beneden wacht ik op de volgende bus en rijd ik weer naar boven.
Mijn verstand zou kunnen zeggen: ‘Dat heeft toch helemaal geen
zin,’ en dat is ook zo. Voor mijn verstand is het niet logisch, maar
ik vind die busrit gewoon leuk en dat is dan ook de reden waarom
ik hem maak. Het geeft mij een goed gevoel, en dat is voor mij
genoeg.

Jij kunt ook nadenken over wat jou een goed gevoel geeft en
waaraan jij plezier beleeft. Dat hoeft helemaal niet iets
spectaculairs te zijn. Stel dat je een kamerplant hebt die je mooi
vindt. Dan kun je tegen hem zeggen hoe mooi hij is en voelen
jullie je meteen beter. Alleen al door zoiets te doen heb je bewust
iets positiefs aan het collectieve veld toegevoegd. Door zulke
schijnbaar kleine dingen hebben we daadwerkelijk de mogelijkheid
om de koers van de wereld in positieve zin te veranderen. Er
gebeuren echter ook dingen op onze planeet waaraan we niet
direct iets kunnen veranderen. Je kunt het natuurlijk wel proberen,
maar op een gegeven moment is dat gewoon energieverspilling.

Ik vind het veel verstandiger om te focussen op zaken waarop
we wel invloed hebben, namelijk ons eigen bewustzijn en gedrag.



Dit besef geeft ons energie omdat we dan ook beseffen dat we
daadwerkelijk iets aan het grotere geheel kunnen bijdragen.
Daarom moeten we elke dag even de tijd nemen om iets positiefs
de wereld in te sturen. Tegelijkertijd moeten we altijd dingen in
gedachten houden die nu al goed zijn, zowel in ons eigen leven
als daarbuiten. Er bestaan al zo veel goede ideeën in de
samenleving en er zijn al zo veel mensen die de wereld willen
helen. Doordat we allemaal met elkaar verbonden zijn, helpt
iedereen die een positieve impuls aan het veld toevoegt en zich op
positieve dingen richt, daar ook alle andere mensen mee. Hoe
sterker onze positieve impuls is en hoe vaker we iets positiefs
uitstralen, hoe gemakkelijker het voor anderen is om het positieve
ook te zien en te manifesteren. Als we ons vanbinnen op het
goede richten en het positieve in alles zien, zullen andere mensen
uiteindelijk ook door deze houding worden aangestoken. Op deze
manier helpen we zowel onszelf als alle anderen die openstaan
voor het positieve. Daarom is dat naar mijn mening het beste wat
we op dit moment kunnen doen.

Maar we moeten ook respect hebben voor mensen die op een
andere manier een bijdrage willen leveren. Zolang ze het vanuit
hun hart doen en zolang ze er zelf blij van worden, zal het ze
energie geven. Waar het om gaat, is dat we allemaal doen wat
goed voor ons is en vanuit ons hart zeggen: ‘Ja, dat wil ik doen.’
We hebben allemaal onze individuele levenstaak en onze redenen
waarom we hier nu zijn geïncarneerd. Als we die taak vervullen,
maakt dat ons gelukkig. Iedereen zou iets moeten doen wat hem
het gevoel geeft iets positiefs bij te dragen aan het collectief.

Sommige mensen schrijven positieve dingen op stukjes papier
en plakken die door het hele huis op, zodat ze voortdurend
worden herinnerd aan de dingen die echt belangrijk voor hen zijn.
Vooral als onze levens-omstandigheden ongebruikelijk zijn, kan
het zomaar gebeuren dat we het zo druk hebben met onze
dagelijkse beslommeringen dat we het positieve uit het oog
verliezen. Soms wordt ons bewustzijn bedekt door energievelden
die niet van onszelf zijn en ervoor zorgen dat we het positieve
vergeten. Die papiertjes kunnen ons dan weer aan positieve



dingen herinneren. Zoals gezegd, kan het al heel veel helpen om
gewoon naar iets moois te kijken, naar iets wat vreugde en een
goed gevoel geeft, want als we dat doen, stijgt onze trilling
vanzelf.

Het is ook belangrijk dat we de liefde die we in ons hebben,
doorgeven aan mensen en aan dieren, aan planten en stenen en
aan de voorwerpen die we om ons heen zien. Ik praat bijvoorbeeld
met mijn koelkast en geef persoonlijke namen aan de dingen die ik
om me heen zie. Ze hebben dus allemaal een naam, omdat ze
wezens zijn met een bewustzijn en gevoelens. Als je tegen
voorwerpen zegt dat je ze mooi en leuk vindt, zal hun bewustzijn
positief op jou reageren. En als het voorwerp jou leuk vindt en jou
iets positiefs teruggeeft, zul jij je ook goed voelen. Zo gaat je hele
leven anders en beter voelen. Je kunt dit met alles doen, dus met
je huis of appartement of zelfs met afzonderlijke kamers, met je
auto enzovoort. Als je dat doet, creëer je een kleine oase van
harmonie in een wereld die een beetje gek aan het worden is.

En tegelijk stuur je dan voor de hele mensheid iets positiefs
naar het veld. Want alles wat we denken en voelen, en alles wat
we zeggen en doen, komt automatisch in het collectieve veld
terecht, ook als we daar niet altijd bewust bij stilstaan. Het gebeurt
gewoon. Natuurlijk is het nuttig als we ons er wel bewust van zijn
dat het gebeurt, want dan herinneren we onszelf eraan dat onze
gedachten en gevoelens een veel grotere invloed hebben dan we
wellicht denken of ons kunnen voorstellen. Zo zijn er mensen die
hele lichaamsdelen weer hebben laten aangroeien, simpelweg
doordat ze ervan overtuigd waren dat dit mogelijk is.

De meeste mensen onderschatten nog steeds de kracht van
hun gedachten en gevoelens, omdat niemand ze er ooit iets over
heeft verteld. Dan gaan ze twijfelen en zeggen ze: ‘Nee, mijn
gedachten en gevoelens kunnen niet zo veel kracht hebben.’ En
omdat ze het niet kunnen geloven, zien ze niet wat ze met hun
gedachten en gevoelens tot stand brengen. Toch is het zo dat we
alles kunnen manifesteren, zolang we een gedachte maar echt
voelen en steeds opnieuw met de kracht van onze gevoelens
ondersteunen.



Alles wat op Aarde bestaat, begon met een gedachte. Alles.
Onze gedachten creëren gevoelens en onze gevoelens bepalen
wat we doen. Dit betekent dat we pas een positieve wereld zullen
hebben als we positief gaan denken en ons positief gaan voelen.
De komende tijd zal wat dat betreft voor iedereen een goede
oefening zijn om zich het positieve te blijven herinneren en erop te
blijven vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen.

De liefdevolle interactie met de natuurwezens
Niet alleen andere mensen, huizen en auto’s hebben onze liefde
nodig, maar vooral ook de natuurwezens. Natuurwezens zijn heel
belangrijk, want als zij er niet waren, zouden de bomen en planten
en de hele natuur vergaan. En zonder de natuur zouden ook wij
niet lang kunnen overleven. Dus de natuurwezens hebben ons
nodig en wij hen.

Veel mensen weten niet eens dat er natuurwezens zoals elfen en
dwergen bestaan. Ze weten ook niet dat de natuurwezens kunnen
aanvoelen of iemand wel of niet van hun bestaan af weet. In hun
onwetendheid hebben mensen de natuurwezens uit hun
leefomgeving verdreven en zo de natuur grote schade
toegebracht. De natuur heeft weer meer van onze liefde nodig,
want door van de natuur te houden zorgen we automatisch beter
voor de natuurwezens. Zonder hen zouden we niet eens kunnen
leven, want elke plant wordt beschermd en verzorgd door een
natuurwezen, en als dit natuurwezen zegt: ‘Ik kan hier niet meer
leven, ik ga nu weg,’ dan sterft de plant. Bij mensen gebeurt er iets
vergelijkbaars: als onze ziel ons lichaam verlaat, gaan we dood.

Omdat wij niet goed met onze leefomgeving omgaan en ons er
niet van bewust zijn dat er fijnstoffelijke beschermende wezens in
de natuur leven, verdrijven we hen. Ze trekken zich dan terug naar
plekken waar ze nog wel kunnen leven, maar als gevolg daarvan
sterft een steeds groter deel van de natuur die ons omringt.



De natuurwezens zijn weliswaar fijnstoffelijk, maar dat wil niet
zeggen dat we ze niet met onze fysieke daden beïnvloeden. Als
we de natuur op fysiek niveau vernietigen, vernietigen we ook het
leefgebied van de fijnstoffelijke natuurwezens. Elke dimensie is
met alle andere dimensies verbonden, en geen enkele dimensie is
een opzichzelfstaand, afgebakend bestaansniveau dat losstaat
van de andere dimensies. De grofstoffelijke en fijnstoffelijke wereld
beïnvloeden elkaar: met onze gedachten en gevoelens
beïnvloeden we wat er op fysiek niveau gebeurt en scheppen zo
onze 3D-realiteit; omgekeerd hebben we met onze fysieke
handelingen invloed op wat er op fijnstoffelijk niveau gebeurt.

Het is dus essentieel dat we weer meer aandacht en liefde aan
de natuurwezens geven. Ze zijn gelukkig als we weten dat ze
bestaan, als we aan ze denken en als we willen dat het goed met
ze gaat. Elke keer als we buiten een boom zien, of in ons huis
bijvoorbeeld een plant, moeten we onszelf eraan herinneren dat
daar ook een natuurwezen leeft, ook al kunnen we het niet met
onze fysieke ogen waarnemen. Ze voelen of we in hun bestaan
geloven, of we hun aanwezigheid wel of niet op prijs stellen en of
we wel of niet respect voor ze hebben. Zodra ze het gevoel
hebben dat mensen ze niet waarnemen en niet serieus nemen,
trekken ze zich terug en gaan ze weg.

Het is niet zo dat de natuurwezens ons haten. Maar ze hebben
inmiddels niet meer zo veel vertrouwen in ons, wat natuurlijk niet
zo vreemd is. Maar als we ze weer serieus nemen en tegen ze
praten, horen ze ons heus wel, ook al kunnen wij ze niet zien. We
kunnen bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik kan je niet zien en ik weet niet
waar je precies bent, maar ik weet wel dat je bestaat en ik wil dat
het goed met je gaat.’

Dit liefdevolle gebaar zal dan weerklank bij de natuurwezens
vinden. Net als alle andere levende wezens hebben ze erkenning
en liefde nodig – vooral nu, in deze moeilijke periode, maar ook
later, als we deze uitdagende tijden achter ons hebben gelaten.
Dan zullen ze ons helpen bij de opbouw van een mooiere wereld.



De liefde van Moeder Aarde
Mensen, natuurwezens en alle andere wezens hebben liefde
nodig. Liefde is helend. De Aarde kan alleen met liefde worden
geheeld, en de volmaakte wereld kan ook alleen maar met liefde
worden gemanifesteerd.

Op dit moment is er op Aarde een enorm gebrek aan liefde.
Daarom hebben we nu heel veel liefde nodig. Uiteindelijk zijn we
allemaal op zoek naar liefde, want we zijn allemaal ooit volledig
liefde geweest. Bewust of onbewust weten we dit nog steeds,
anders konden we er niet naar op zoek zijn. Nu is het tijd dat we
weer naar die toestand terugkeren, of dat in elk geval een aantal
van ons dat doet.

Onze planeet, de Aarde, houdt ook van ons, hoewel we haar al
heel lang de vreselijkste dingen aandoen.

Als de Aarde niet van ons zou houden, zouden we hier allang
niet meer zijn. Ze zou ons met het grootste gemak kunnen
wegvagen, maar dat doet ze niet. Ze staat ons als beschaving nog
steeds toe om hier te leven. Ze heeft ontzettend veel geduld met
ons, en geduld is een uiting van liefde. Daarom moeten we deze
liefde aan haar teruggeven en in liefde aan haar denken en tegen
haar zeggen dat we van nu af aan zo goed mogelijk met haar
zullen proberen om te gaan. Op dit moment zijn veel mensen nog
niet bewust genoeg om stil te staan bij wat ze allemaal aanrichten.

Alles hier op Aarde heeft een bewustzijn en kan
communiceren, niet alleen stenen, planten, dieren en mensen,
maar ook dit glas water dat hier op tafel staat. Dat water kunnen
we bijvoorbeeld met positieve gevoelens opladen. Als je water een
paar minuten lang met liefde en positieve gedachten
‘programmeert’, zal het beter smaken. Hieruit blijkt dat we alleen al
door iets te voelen onze omgeving kunnen beïnvloeden. Met onze
gedachten en gevoelens kunnen we een verandering in de wereld
teweegbrengen en uiteindelijk bereiken wat we graag willen
bereiken. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is liefde en



het visioen over het goede hoog genoeg op ons prioriteitenlijstje
plaatsen.

Het gaat om meer dan alleen de Aarde
Maar bij alles wat er op dit moment op Aarde gebeurt, gaat het
niet alleen om de Aarde en ook niet alleen om de mensheid die op
Aarde leeft, maar om veel meer. Het hele universum zal worden
beïnvloed door dat wat er op dit moment op Aarde aan de hand is
en wat er aan het eind van dit spel van vergetelheid gebeurt. De
Aarde bestaat immers niet los van de rest van het universum.
Daarom kijken heel veel buitenaardse wezens op dit moment met
veel belangstelling naar ons. Sommigen van hen zijn ook bereid
om ons actief te ondersteunen. De mensheid slaapt nu al
duizenden jaren in dit experiment, dus staat iedereen te popelen
om te zien wat er gebeurt als de hele bevolking van een planeet
na een algehele verdoving wakker wordt.

We weten misschien niet precies hoeveel incarnaties we al
onder deze algehele verdoving hebben meegemaakt, maar we
weten wel dat we in onze huidige incarnatie al een beetje
ontwaakt zijn, en dat is op zich al een opmerkelijke prestatie. Het
is een hele prestatie om beetje bij beetje te ontwaken binnen een
collectief waarin de meeste mensen nog steeds zeer onbewust
zijn. Natuurlijk krijgen mensen tijdens dit ontwakingsproces steun
van andere wezens, bijvoorbeeld in de vorm van ideeën en
bepaalde impulsen, maar het eigenlijke ontwaken doet ieder mens
zelf.

Als je kijkt naar hoeveel incarnaties, hoeveel eeuwen of zelfs
hoeveel millennia iemand heeft geslapen, is het niet meer zo
belangrijk of hij in dit leven op zijn dertigste of op zijn zestigste
ontwaakt. De ziel heeft geen leeftijd en een ziel is nooit uitgeleerd.
We blijven allemaal leren en groeien als we ontwaakt zijn, ook
over honderd of duizend jaar, en zelfs als we naar een hogere
dimensie zijn opgestegen. Er zijn een heleboel liefdevolle wezens



in het universum die veel wijzer zijn dan wij en vergeleken met wie
wij slechts nietige zandkorreltjes zijn.

Niemand is ooit uitgeleerd, en dat is goed. We leren allemaal
stap voor stap in ons eigen tempo. Ieder mens ontwaakt overigens
precies op het juiste moment. Daarom kunnen en mogen we
niemand dwingen om te ontwaken. Maar wat we wel kunnen doen,
is andere mensen vertellen wat wij al weten. We kunnen
bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik heb dit of dat gehoord of gelezen, en ik
vind het heel interessant. Wat vind jij ervan?’ Of de ander
daadwerkelijk iets met die informatie wil doen, is zijn eigen
verantwoordelijkheid. Mensen kunnen alleen zelf hun wereldbeeld
en zichzelf veranderen, en dat kan alleen maar als ze het op
zielsniveau echt willen.

Daarom moeten we bewust nadenken over welke onderwerpen
we met bepaalde mensen kunnen spreken. Het heeft geen zin om
met alle mensen te willen praten over alle dingen waarmee jij je
bezighoudt. Dan kun je heel gemakkelijk verstrikt raken in
eindeloze discussies die nergens toe leiden. We hoeven niemand
te overtuigen. Dat kan ook helemaal niet. We kunnen onze
zienswijze aan een ander voorleggen, maar of de ander er iets
mee doet, is zijn zaak en niet de onze.
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3
Hulp van buitenaf

Positieve en negatieve buitenaardsen
Zoals ik al eerder heb gezegd, is het niet alleen voor ons als
aardbewoners belangrijk en interessant wat er op dit moment op
deze planeet gebeurt, maar ook voor een heleboel andere wezens
in dit universum. En dan gaat het niet alleen over de vraag hoe we
ons als mensheid gedragen, maar ook over de vraag hoe dit hele
gebeuren uiteindelijk afloopt. Deze andere wezens en
beschavingen zou je vanuit aards oogpunt ‘buitenaardsen’ kunnen
noemen.

Ik ben me ervan bewust dat het woord ‘buitenaardsen’ bij
sommige mensen op onbegrip of afwijzing kan stuiten, afhankelijk
van hun wereldbeeld en conditionering. Toch wil ik het over dit
onderwerp hebben, want ik vind het heel belangrijk, vooral met het
oog op de uitdagingen waarmee we als mensheid op dit moment
worden geconfronteerd.

Zoals ik het begrijp, wordt niet alleen de Aarde bewoond, maar
bestaat er overal in het universum intelligent leven. Iemand vroeg
me eens of het heelal oneindig is, maar daar kan ik geen antwoord
op geven, want het universum bestaat uit een heleboel
verschillende dimensies die ik niet allemaal kan waarnemen. Maar
wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat het heelal veel groter
is dan we op driedimensionaal niveau kunnen waarnemen, en dat
er overal in talloze dimensies allerlei verschillende wezens en



beschavingen bestaan, niet slechts twee of drie, of tien of twintig,
maar veel en veel meer.
Het merendeel van deze wezens is vanuit het oogpunt van de
mens fijnstoffelijk, en in de hogere dimensies waar zij leven,
gelden totaal andere natuurwetten waarvan wij ons als mens niet
eens een voorstelling kunnen maken. Maar in het universum is er
ook fysiek, driedimensionaal leven zoals wij dat hier kennen.
Natuurlijk staat dat allemaal niet in kranten en schoolboeken. Maar
dat men ons hier niets over vertelt, wil niet zeggen dat het niet
bestaat.

Sommige van deze kosmische beschavingen volgen met enige
interesse wat er op dit moment op Aarde gebeurt. En onder de
buitenaardsen die in ons geïnteresseerd zijn, zijn er wezens die
ons gunstig gezind zijn en wezens die ons niet zo gunstig gezind
zijn. De ‘goeden’, die ons gunstig gezind zijn, zijn bereid ons te
helpen en te steunen, maar de andere groep, die niet zo veel met
ons opheeft, is daartoe niet bereid. Veel buitenaardse
beschavingen die ons geen warm hart toedragen, zijn al heel lang
op Aarde actief, vooral in de huidige tijd. Afgaand op wat er op dit
moment allemaal in de wereld gebeurt, zie je heel duidelijk dat ze
niet bepaald positief tegenover ons staan.

De verhalenvertellers en mensen die achter de schermen de
touwtjes in handen hebben, zijn slechts marionetten en
uitvoerders van instructies die ze vanuit hogere bestaansniveaus
ontvangen. Want degenen die boven hen staan, zijn fijnstoffelijk
en niet-menselijk en behoren duidelijk tot de groep die ons niet
gunstig gezind is. Als ik naar bepaalde maatregelen kijk en zie hoe
wij op dit moment door de machthebbers worden behandeld, doet
dat me denken aan de wrede manier waarop sommige mensen
met dieren omgaan. Net zoals sommige mensen dieren houden
en mishandelen, zo worden wij als het ware ook ‘gehouden’ en
mishandeld door de buitenaardse wezens uit een hogere dimensie
die niet van ons houden. Voor mij betekent dit aan de ene kant dat
wij totaal anders met dieren moeten omgaan, want als wij dieren
slecht behandelen, zullen wij vroeg of laat zelf ook slecht
behandeld worden. En aan de andere kant laat het me zien hoe



de verhalenvertellers en de buitenaardse wezens die boven hen
staan ons zien: als niets meer dan vee, als kuddedieren.

Op weg naar dit seminar zagen we een vrachtwagen op de
snelweg met een opmerkelijke tekst op de achterkant: Niemand is
hopelozer verslaafd dan degenen die ten onrechte geloven dat ze
vrij zijn. Deze woorden passen perfect bij onze huidige
samenleving: we zitten energetisch gevangen, maar beseffen dat
niet en dus geloven we ten onrechte dat we vrij zijn.

Maar het goede nieuws is dat de goede buitenaardsen ook
zeer actief zijn, zowel zij die een fysiek lichaam hebben als zij die
fijnstoffelijk zijn, want die bestaan allebei. Zoals ik al eerder
opmerkte, zijn er een heleboel verschillende soorten buitenaardse
wezens. Er zijn fijnstoffelijke en fysieke buitenaardse wezens, en
die laatsten kunnen zichzelf en hun ruimteschepen onzichtbaar
maken voor de mens. Er zijn buitenaardsen die heel ver weg op
andere planeten wonen, buitenaardsen die zich in de buurt van de
Aarde bevinden en met hun ruimteschepen om de Aarde heen
cirkelen, en buitenaardsen die in hun buitenaardse lichaam op
Aarde rondlopen. En ten slotte zijn er ook nog buitenaardsen die
hier op Aarde als mens zijn geïncarneerd. Sommige mensen die
hier vandaag in deze zaal aanwezig zijn, zijn oorspronkelijk
misschien helemaal niet afkomstig van de Aarde, maar komen
ergens anders vandaan en zijn nu hier geïncarneerd om aan dit
spel deel te nemen of om mensen te helpen ontwaken.

Onder al deze verschillende soorten buitenaardsen bevinden
zich positieve (goede) en negatieve (slechte) buitenaardsen.
Sommigen van de ‘goeden’ hebben ons in het verleden geholpen.
Zonder deze liefdevolle wezens zou het nu waarschijnlijk veel
slechter met de mensheid gaan. Ze mogen ons echter alleen
helpen als wij dat zelf willen en als wij ze zelf om hulp vragen,
want ze respecteren onze vrije wil.

De kennis over het bestaan van buitenaardsen is dus al
beschikbaar op Aarde. En het is dus niet zo dat buitenaardsen
alleen maar in een ver verleden de Aarde hebben bezocht en hun
sporen hebben achtergelaten. Ze zijn ook nu op deze planeet
actief. Een groot aantal regeringen is al tientallen jaren op de



hoogte van hun aanwezigheid. Ik weet niet precies hoe het met
individuele regeringsleiders zit, want het is mogelijk dat bepaalde
presidenten niet van alles op de hoogte worden gesteld. Maar er
zijn absoluut een heleboel mensen in regeringen, maar ook
daarbuiten, die weten dat buitenaardsen bestaan en ook
handelsrelaties met hen onderhouden. Veel buiten-aardsen
vliegen voortdurend met hun ruimteschepen rond de Aarde.
Sommige van die schepen zijn veel groter dan onze vliegtuigen en
kunnen wel enkele kilometers lang zijn. Dit geldt zowel voor de
ruimteschepen van de wezens die positief tegenover ons staan als
voor de wezens die niet zo veel met ons ophebben.

Ik stel me altijd voor dat de ‘goeden’, de buitenaardsen die uit de
grond van hun hart van ons houden, in hun ruimteschepen voor
grote schermen zitten en liefdevol kijken naar wat wij doen, omdat
ze ons willen helpen en ondersteunen. Ik weet zeker dat deze
positieve lichtwezens al aardig wat dingen verhinderd hebben die
de duistere machten zowel op energetisch als op fysiek niveau
van plan waren.

Naast de lichtwezens die hier zijn om ons te onder-steunen
omdat ze van de mensheid houden, zijn er ook nog andere
buitenaardse wezens die vol belangstelling naar ons kijken en aan
onze kant staan. Ze staan niet per se aan onze kant omdat ze
echte liefde voor ons voelen, maar omdat ze bezorgd zijn dat wij
hen zouden kunnen bedreigen als we in de ruimte worden
losgelaten. Zij beseffen wat de mens met zijn huidige bewustzijn
op andere planeten zou kunnen aanrichten. Daarom hebben ook
deze beschavingen er belang bij dat we hier een vreedzame,
volmaakte wereld creëren.

Zoals ik al zei, zijn er in het verleden altijd buitenaardsen
geweest die de Aarde hebben bezocht. Sommigen van hen
hielden van ons en hielpen ons, maar anderen hielden absoluut
niet van ons. Door deze bezoeken van hoogontwikkelde
buitenaardsen waren er op Aarde bepaalde hoogontwikkelde
beschavingen die enorme constructies of piramides en dergelijke
bouwden, waarvan de overblijfselen nu nog steeds bestaan. Op



school wordt ons verteld dat deze constructies met een soort
primitieve beitels door oermensen uit steen zijn gehouwen. Dat
geloof ik niet echt. Die bijdrage van mensen is mogelijk, maar ik
ga ervan uit dat ze met buitenaardsen samenwerkten, of in elk
geval hun technologie van buitenaardsen ontvingen. Maar dat
wordt ons op school of in de media niet verteld, en we zouden ons
kunnen afvragen waarom dat niet gebeurt.

Een poosje geleden las ik ergens dat onderzoekers
gigantische, kilometerslange tunnelsystemen onder het
Braziliaanse Amazonegebied hebben gevonden. De officiële
verklaring voor het ontstaan van deze tunnels is dat ze
tienduizend jaar geleden zijn gegraven door een reusachtige
luiaard die inmiddels is uitgestorven. Ik weet zeker dat er mensen
zijn die dat soort beweringen geloven. Dit is misschien een
extreem voorbeeld, maar er zijn genoeg andere voorbeelden van
wat er allemaal wordt gedaan om te voorkomen dat mensen te
weten komen dat we niet alleen in het universum zijn en dat er
altijd al contact is geweest tussen mensen en buitenaardse
beschavingen. Maar we zijn niet alleen en we zijn ook nooit alleen
geweest. We hebben altijd al steun gehad van positieve,
liefdevolle buitenaardsen en zij helpen de mensheid tijdens haar
huidige ontwakingsproces opnieuw.

Ik kan me voorstellen dat er in het verleden veel mensen zijn
geweest die buitenaardsen – die vanuit verschillende fijnstoffelijke
of grofstoffelijke dimensies naar de Aarde kwamen – voor goden
aanzagen en hen als goden aanbaden. Ik kan me ook voorstellen
dat mensen die geïncarneerde buitenaardse wezens zijn en van
andere beschavingen afkomstig zijn, ’s nachts hun ruimteschepen
bezoeken. ’s Nachts treden we allemaal uit ons lichaam en maken
we astrale reizen om bepaalde dingen te doen. De vraag is alleen
waar we dan naartoe gaan. We zijn immers multidimensionale
wezens die niet tot ons fysieke lichaam beperkt zijn. We zitten nu
in dit gebouw wel in ons fysieke lichaam, maar dat is slechts een
deel van ons. Andere delen van ons zijn op dit moment met
andere dingen bezig. Meestal merken we dat niet in ons



dagbewustzijn omdat het in ons onderbewustzijn blijft zitten. Dat is
maar goed ook, anders zouden we het geestelijk niet aankunnen.

Alleen al in dit zonnestelsel, waarin wij op dit moment leven,
zijn er een heleboel verschillende beschavingen, en de rest van
het universum is nog veel en veel groter. Door ons met dit soort
onderwerpen bezig te houden en door te erkennen dat we niet
alleen zijn en dat we ook in het verleden nooit alleen zijn geweest,
verbreden we onze horizon. Maar natuurlijk is ieder mens vrij om
te kiezen of hij het bestaan van buitenaardse beschavingen en het
idee van contact tussen buitenaardse wezens en de mens in zijn
wereldbeeld wil opnemen. Ik reik je gewoon een aantal
zienswijzen aan, maar jij beslist zelf of je ze accepteert of afwijst.

Soms willen mensen weten hoe buitenaardse wezens
eruitzien. Nou, het zijn echt niet allemaal van die enorme,
afschuwelijke monsters, hoor. Natuurlijk zijn er ook buitenaardsen
die er heel anders uitzien dan de mens, maar er zijn er ook veel
die op ons lijken. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de
mensheid is niet zomaar toevallig ontstaan, maar door
hogerdimensionale lichtwezens geschapen. En het ligt voor de
hand dat onze scheppers dat op basis van hun eigen uiterlijk
hebben gedaan. Volgens het oorspronkelijke plan van deze
scheppende wezens zou de mensheid op Aarde voor de planeet
zorgen. Maar op een gegeven moment ging dit mis als gevolg van
negatieve buitenaardse invloeden die niet voorkomen konden
worden. Buitenaardse duistere wezens kwamen hiernaartoe,
manipuleerden ons DNA en namen met geweld de controle over
de planeet over.

Tot zover het onderwerp buitenaardsen. Als je er meer over wilt
weten, kun je zelf verder onderzoek doen. Ik vind het belangrijk
dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt om je ergens in te
verdiepen als je erin geïnteresseerd bent en je er serieus mee
bezig wilt houden. Als het grote publiek op de hoogte zou zijn van
alles wat er op deze planeet achter de schermen gebeurt, zouden
veel mensen ’s nachts waarschijnlijk niet meer rustig kunnen
slapen. Daarom is het ook goed dat je niet meteen alles te weten



komt en zelf onderzoek doet als je de innerlijke bereidheid voelt
om je horizon te verbreden.

Geen enkel mens weet alles. Je kunt ook niet alles weten. We
beschikken over die stukjes kennis die voor ons toegankelijk en
belangrijk zijn. We kunnen deze kennis aan anderen aanreiken
mits ze erin geïnteresseerd zijn, zodat zij zich er op hun beurt
verder in kunnen verdiepen. Maar niet alle mensen zijn in dezelfde
onderwerpen geïnteresseerd en daarom kun je bepaalde dingen
niet met iedereen bespreken.

Wat ik echter wel zeker weet, is dat er buitenaardsen bestaan
en dat de ene groep positief tegenover ons staat en de andere
niet. En aan het gedrag van de verhalenvertellers is duidelijk te
zien dat zij tot die laatste groep behoren en ons niet goed gezind
zijn.

Vrijheid door zelfonderzoek
De volgende zin is al eerder langsgekomen: ‘Niemand is
hopelozer verslaafd dan degenen die ten onrechte geloven dat ze
vrij zijn.’ Misschien is het goed om eens stil te staan bij de vraag
wat vrijheid eigenlijk betekent.

Voor mij betekent vrijheid vooral vrijheid van de geest. Maar we
kunnen pas echt geestelijk vrij zijn als we naar onszelf gaan kijken
en over onszelf gaan nadenken, en als we beseffen dat we
goddelijke wezens zijn en uit liefde bestaan. Zolang we niet
volledig met dit besef, dit bewustzijn, verbonden zijn, zullen er in
ons altijd programma’s draaien die ervoor zorgen dat we niet vrij
zijn. Deze programma’s, overtuigingen of mentale patronen
houden ons af van wat we werkelijk zijn, en daarom is het
belangrijk dat we ze transformeren of met iets nieuws
overschrijven, zodat we nieuwe inzichten in ons bewustzijn
kunnen planten.

De patronen en overtuigingen die ervoor zorgen dat we niet vrij
zijn, hebben uiteenlopende oorzaken. Ten eerste kunnen we ze uit



onze vorige incarnaties hebben meegenomen. Ten tweede zitten
er patronen en overtuigingen bij die tijdens onze opvoeding en
schooltijd als het ware in ons zijn geïmplanteerd of die op een
andere manier door anderen in ons zijn geprogrammeerd. Ten
derde kunnen onze overtuigingen en patronen het gevolg zijn van
de ervaringen die we in de loop van dit leven hebben opgedaan.
En ten vierde hebben we patronen en overtuigingen van meerdere
voorouderlijke generaties geërfd. Wanneer we hier in een fysiek
lichaam incarneren, dragen we de overtuigingen en patronen van
al onze voorouders – zowel van vaderskant als van moederskant
– in onze lichaamscellen met ons mee. De kans is groot dat de
overgrote meerderheid van onze voorouders een volledig 3D-
wereldbeeld had.

Zo hebben we dus een mix van patronen en overtuigingen die
we zelf hebben meegenomen, die we bewust of onbewust hebben
aangeleerd en die we via onze genen van onze voorouders
hebben geërfd. Deze onsamenhangende mix vormt ons huidige
bewustzijn, en daarom zijn we allemaal begrijpelijkerwijs een
beetje gek. Als we ontwaken, gaat het erom dat we erachter
komen welke overtuigingen en programma’s niet meer actueel zijn
en niet ons hoogste goddelijke goed dienen. Als het ons lukt om
deze belemmerende patronen in iets nuttigs om te zetten bewijzen
we niet alleen onszelf een dienst, maar ook alle generaties die na
ons komen. Door de genetische belasting uit onze cellen te
verwijderen doorbreken we al zeer lang bestaande patronen en
zal onze familie er in de toekomst niet meer door worden belast. In
het algemeen geldt het volgende: als we aan onszelf werken en
onze trilling verhogen, beperkt dit zich nooit alleen maar tot
onszelf, maar heeft het ook altijd positieve effecten op andere
mensen.

Dat betekent echter niet dat we al onze overtuigingen moeten
veranderen, want we hebben ook veel nuttige en betekenisvolle
inzichten uit vorige levens meegenomen. In de loop van onze
incarnaties doen we steeds meer ervaringen op en worden we
steeds wijzer, want wat we in het ene leven leren, nemen we mee
naar het volgende leven. Dat is een goede zaak, anders zouden



we elke keer weer bij nul moeten beginnen. Al onze ervaringen en
veel van de overtuigingen die daaruit zijn voortgekomen, waren op
een bepaald moment in het verleden gerechtvaardigd, zinvol en
vaak zelfs noodzakelijk. Een groot deel van deze patronen is nu
echter verouderd en niet meer nuttig. Ze belemmeren onze
verdere ontwikkeling. Daarom moeten we eerst erkennen dat
dergelijke patronen en programmeringen er überhaupt zijn.
Andere mensen kunnen ons er weliswaar op wijzen dat we
overtuigingen hebben die ons niet meer dienen, maar alleen
wijzelf kunnen ze loslaten en in iets anders omzetten. En dat doen
we door goed naar onszelf te kijken, door over onszelf na te
denken en door onszelf voortdurend kritische vragen te stellen.
We moeten leren om aandachtig te kijken naar onze gedachten,
gevoelens, woorden en daden. We moeten leren om tijdens het
denken naar onszelf te luisteren. Als iedereen dat doet, zal de
wereld met elke generatie een stukje verder helen.

Maar wat als we vanuit liefde willen leven en een geheel
andere wereld willen manifesteren, maar dit ons niet lukt omdat
we worden gehinderd door onze belemmerende patronen en
conditionering? Dan is onze intentie gelukkig al goed genoeg,
want onze intenties en motieven hebben ook een bepaalde
energie en die stralen we uit. We kunnen de mentale patronen die
we lange tijd in ons hebben gedragen niet zomaar laten
verdwijnen en te boven komen. Dat kost tijd, dus is het mogelijk
dat we in bepaalde situaties niet reageren zoals we graag zouden
willen. Maar dat is niet erg. Het is wel goed om het in elk geval op
te merken, en dat kan alleen maar als we geleerd hebben om
vanaf een afstandje naar onszelf te kijken. Ook hierbij kan humor
ons enorm helpen. We kunnen immers ook gewoon eens een
keertje om onszelf lachen. Dat werkt vaak heel bevrijdend.

Een ander voordeel van zelfobservatie is dat we onze patronen
sneller ontdekken. We zien dan sneller de gedachten en
gevoelens die onder onze oppervlakkige gedachten en gevoelens
liggen en niet van onszelf zijn. Als we niet vanaf een afstandje
naar onszelf kijken, komt de mogelijkheid dat we gedachten en
gevoelens van anderen overnemen niet eens in ons op en denken



we automatisch dat ze van onszelf zijn. Dan stellen we onszelf
vrijwillig beschikbaar om gemanipuleerd te worden.

Ik wil daar graag nog iets belangrijks aan toevoegen: als we
door onze vroegere patronen in bepaalde situaties totaal anders
reageren dan we hadden gehoopt, is het heel belangrijk dat we
toch blij met onszelf zijn en geen schuldgevoelens toelaten. Dat is
gemakkelijker als we in gedachten houden dat de patronen die
ons nu belemmeren in het verleden bijna allemaal een bepaald nut
en een bepaalde rechtvaardiging hadden, dat we ze toen om een
of andere reden nodig hadden. Dan kunnen we onszelf en
anderen namelijk gemakkelijker vergeven voor het vreemde
gedrag dat we soms vertonen.

Om dit goed te kunnen hebben we tijd nodig. We moeten
vooral tijd met onszelf doorbrengen. Want als we altijd maar bezig
zijn en voortdurend andere mensen om ons heen hebben, krijgen
we nauwelijks de kans om in alle rust naar onszelf te kijken.

Als de maatschappelijke omstandigheden weer zouden
verslechteren en als we op fysiek niveau om een of andere reden
weer beperkt zouden worden in onze bewegingsvrijheid, zou dat in
elk geval het voordeel hebben dat we meer tijd voor onszelf
hebben. We zouden dan meer op onszelf teruggeworpen worden
en niet meer zo sterk afgeleid door dingen buiten onszelf. We
kunnen dan meer tijd met onszelf doorbrengen en de situatie
verwelkomen als een kans om diep in onszelf te kijken, een kans
om onszelf alle belangrijke vragen te stellen waarvoor we eerder
nooit tijd hadden. Wat wil ik echt? Hoe ziet een volmaakte wereld
er voor mij uit? Hoe voelt mijn eigen leven op dit moment? Je zult
deze kans echter alleen kunnen herkennen en gebruiken als je
niet in paniek raakt.

We zouden dan ook meer tijd hebben om met de voorwerpen in
ons huis te praten. We zouden meer tijd hebben om allerlei dingen
in ons huis te zoeken die we niet meer nodig hebben en waarmee
we anderen blij kunnen maken. We zouden tijd hebben om alle
boeken te lezen die we al zo lang willen lezen. En we zouden tijd
hebben om ons te verdiepen in bepaalde onderwerpen, zodat we



ons er een eigen mening over kunnen vormen. De meeste
mensen hebben hier in hun dagelijks leven te weinig tijd voor.
Mensen die elke dag onder druk staan, zijn afgesneden van hun
ziel en horen de stem van hun hart niet meer. Opeens zouden we
dan voor al deze belangrijke dingen tijd hebben, maar alleen als
we het onszelf toestaan en deze dingen hoog genoeg op ons
prioriteitenlijstje plaatsen.

Als we niet alleen wonen, maar een partner en/of gezin
hebben, zouden we dan ook meer tijd met elkaar kunnen
doorbrengen. Misschien zouden er in het begin wat meer
spanning en onenigheid zijn doordat verschillende gezinsleden
elkaars patronen spiegelen. Maar op deze manier kunnen ze ook
leren om hun eigen horizon te verbreden, om anders naar het
leven te kijken en nieuwe mogelijkheden te zien. Als we inzien en
erkennen dat we ook op een totaal andere manier naar bepaalde
dingen kunnen kijken, kunnen we leren om beter met mensen en
situaties om te gaan.

Dit zijn zo een paar voorbeelden van hoe we iets positiefs
kunnen doen als onze omstandigheden zwaar(der) zouden
worden. Natuurlijk zouden maatschappelijke maatregelen en
beperkingen ook minder positieve kanten kunnen hebben. Maar
als we ons alleen op de problemen richten, maken we deze
problemen ook in ons eigen bewustzijn actief en daar is niemand
bij gebaat. Daarom is het beter om ons bewust te worden van de
positieve aspecten van wat er gebeurt en daar onze energie in te
steken.

Positief denken betekent echter niet dat we iets mooier
afschilderen dan het is. Het betekent wel dat we in alles wat niet
mooi en niet positief is, het mooie en positieve kunnen zien, om
vervolgens daar onze aandacht op te richten. Ontkennen of niet
willen toegeven dat het negatieve bestaat, is niet realistisch. Toen
de pandemie begon, was alles immers niet voor iedereen op
Aarde geweldig. Integendeel. Toch weten we dat in alles ook iets
positiefs te ontdekken valt. Altijd.

Als het bijvoorbeeld verplicht wordt om een mondkapje te
dragen, waardoor we elkaars gezicht en glimlach niet meer



kunnen zien, zou dat een mooie gelegenheid zijn om onze liefde
via onze ogen te tonen. Of we kunnen ‘Ik hou van jou’ op ons
mondkapje schrijven. Dat zou een creatief en zinvol idee zijn, want
dan dragen we onze boodschap openlijk zichtbaar met ons mee,
zodat iedereen haar kan lezen. Dan zouden we in elk geval iets
positiefs met de mondkapjes doen. Zo kunnen we altijd proberen
om moeilijke omstandigheden een beetje te verzachten en van
elke situatie iets positiefs te maken. Vroeg of laat zullen we toch
iets moeten doen om deze toestand wat op te vrolijken en in
positieve banen te leiden.

Het is belangrijk te weten dat het positieve ook heel
aanstekelijk werkt. Hoe meer mensen niet meer door angst en
onzekerheid belemmerd worden, maar deze periode met een
zekere losheid doorlopen en met het vertrouwen dat alles
uiteindelijk goed zal komen, hoe meer we elkaar inspireren en hoe
sneller het positieve zich overal zal verspreiden. We zijn dan als
het ware ‘op een gezonde manier besmettelijk’.

Als je een mondkapje draagt met de tekst ‘Ik hou van jou’, zul je
waarschijnlijk binnen de kortste keren in gesprek raken met
mensen die net zo denken als jij. Dan zul je beseffen dat je niet de
enige bent die naar een volmaakte wereld verlangt. Dat zou ook
iets positiefs zijn. Laat je er niet van weerhouden om dingen die
eigenlijk zijn bedacht om ons te schaden voor andere doeleinden
te gebruiken.

We zijn niet door toeval ontstaan
Net zoals de mensheid als geheel niet door toeval is ontstaan,
maar een bewuste schepping van hogerdimensionale lichtwezens
is, zo zijn we als individu ook niet door toeval ontstaan. Niemand
van ons is juist nu toevallig op Aarde. In wezen bestaat er niet
zoiets als toeval, want alles heeft een hogere reden. We hebben
allemaal dus een bepaalde reden waarom we besloten hebben om
hier op dit moment als mens op Aarde geïncarneerd te zijn. We



hebben allemaal bepaalde individuele taken die we in deze
incarnatie willen vervullen, en de mensheid heeft als collectief ook
een taak te vervullen.

De meeste mensen weten niet meer waarom ze hier überhaupt
zijn, of ze weten het pas sinds kort weer en beginnen het zich
langzaam te herinneren. Maar het goede nieuws is dat er
bepaalde dingen zijn die altijd werken, ook al geloven we er niet in
of zijn we ons er niet van bewust. Ook al zijn we vergeten dat we
hier de door onszelf geplande levensweg bewandelen en taken
willen vervullen die we onszelf voor deze incarnatie ten doel
hebben gesteld, toch zijn we daar wel mee bezig. Daarvoor
hoeven we niet eens alle details van onze taken te weten. Het is
voldoende als we ze serieus nemen en echt willen vervullen. Als je
niet zeker weet of je je zielenpad bewandelt, is het genoeg dat je
dat gewoon met heel je hart wilt en dat je echt de dingen wilt doen
die je je hebt voorgenomen. Dan maakt het niet uit dat je het
allemaal niet meer precies weet, want je spirituele helpers weten
het wel en begeleiden je, zelfs als je niet gelooft dat ze bestaan.

Deze begeleiding door onze spirituele helpers is heel praktisch
van aard. Iedereen heeft voor deze incarnatie namelijk afspraken
met andere zielen gemaakt, maar die zijn we voor het grootste
deel weer vergeten. Hoe kunnen we nu in ons eentje onze
afspraken nakomen als we ze zijn vergeten? Gelukkig weten onze
spirituele helpers nog steeds dat we deze afspraken hebben
gemaakt en dus zullen ze ervoor zorgen dat we ze op het juiste
moment kunnen nakomen.

Het kan gebeuren dat iemand in zijn leven op een dwaalspoor
terechtkomt en ergens belandt waar hij niet naartoe wilde gaan en
ook beter niet naartoe kan gaan. Dit komt doordat hij zichzelf als
mens zozeer is kwijtgeraakt dat hij niet meer reageert op de stem
van zijn Hogere Zelf en op de hulp van zijn spirituele team. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren op het gebied van iemands beroepskeuze.
Bij mij op school werd ons gevraagd wat we later wilden worden
en waarom. Sommige leerlingen antwoordden dat ze niet wisten
waarom ze een bepaald beroep wilden leren. Anderen zeiden dat
het vanwege het geld was dat ze ermee konden verdienen. Weer



anderen gaven als reden dat hun ouders het hun hadden
aangeraden. Maar eigenlijk zouden we allemaal in ons leven
moeten doen waar we blij van worden en waar we ons spontaan
toe aangetrokken voelen, onze hartenwens. Maar als we het
contact met ons hart en onze innerlijke leiding kwijtraken, gaan we
elders op zoek naar hulp en doen we uiteindelijk gewoon wat
anderen zeggen of wat de grote massa doet. Dan doen we wat de
maatschappij ons voorschrijft: wat we moeten doen, wanneer we
het moeten doen en hoe we het moeten doen. Onbewust weten
we dat we een innerlijke leiding hebben, maar als we niet meer
verbonden zijn met ons hart en onze innerlijke leiding niet meer
horen, is het onvermijdelijk dat we buiten onszelf op zoek gaan
naar iemand die richting aan ons leven geeft en ons begeleidt.

Maar niet iedereen die zijn levensweg is vergeten, maakt
omwegen of komt op een dwaalspoor terecht.

Dat kan wel gebeuren, maar niet bij iedereen. Het is ook
mogelijk dat we denken dat we ons levenspad zijn vergeten, maar
dat we dit pad in werkelijkheid altijd al hebben bewandeld zonder
dat we ons daar bewust van waren. Hoe dan ook, zolang we diep
in ons hart willen doen waarvoor we hier zijn gekomen, zullen we
liefdevol worden begeleid en uiteindelijk altijd ons doel bereiken.
Zelfs als we even de weg kwijt zijn, berekenen onze spirituele
begeleiders net als een routeplanner gewoon steeds opnieuw
onze levensroute.

Een ander voorbeeld van iets wat gewoon werkt, ook al
geloven we er niet in of zijn we ons er niet van bewust, zijn
trillingen en frequenties. Beide zijn direct van invloed op ons
bewustzijn, en elke trillingsfrequentie doet iets anders met ons.
Dat kennen we bijvoorbeeld van verschillende soorten muziek, die
onze stemming en energie ook op verschillende manieren kunnen
beïnvloeden. We kunnen de frequentieprincipes ook gebruiken
voor het collectief creëren van een volmaakte wereld. Frequenties
worden krachtiger wanneer meerdere mensen tegelijkertijd hun
individuele frequentie in een gemeenschappelijk veld neerzetten.
Hoe meer mensen hun bewustzijn op hetzelfde moment op
hetzelfde afstemmen, hoe sterker het effect.



Daarom zou ik je willen vragen om zo vaak mogelijk met
andere mensen samen te komen en je dan voor te stellen dat jullie
een volmaakte wereld zullen scheppen. Stel je voor hoe zo’n
wereld eruitziet en hoe het voelt om deze wereld samen te
scheppen. Vervolgens kun je deze informatie, dit visioen over het
goede, aan het veld toevoegen. Dan zullen de
levensomstandigheden over de hele wereld sneller in positieve zin
veranderen, en het is zelfs mogelijk dat negatieve dingen ermee
worden voorkomen of in elk geval minder heftig zullen zijn.

Onderschat niet de kracht en het effect die je bewustzijn en
versterkte positieve frequenties op het verloop van gebeurtenissen
kunnen hebben. Want niets in deze wereld staat op zichzelf. Alles
is met alles verbonden en alles beïnvloedt elkaar. Daarom kunnen
we met ons individuele en collectieve bewustzijn het goede in de
wereld brengen en zo de wereld in positieve zin veranderen.

Massaal ontwaken
Het mooiste zou natuurlijk zijn als de mensheid massaal zou
ontwaken. Dan zouden een heleboel dingen die de machthebbers
op dit moment nog van plan zijn, absoluut niet kunnen gebeuren.

Voor zo’n massale ontwaking hoeven niet alle mensen op
Aarde wakker te worden, maar slechts een bepaald percentage
van de mensheid, een bepaald aantal mensen dat diep in hun hart
naar een volmaakte wereld verlangt en er klaar voor is om die
wereld samen op Aarde te manifesteren. Zij kunnen dan als het
ware de anderen ‘meenemen’. Want iedereen die een hoger
bewustzijn heeft ontwikkeld, kan een bepaald aantal andere
mensen met zich mee laten ontwaken. Het zou het effectiefst zijn
als we onze informatie over de volmaakte wereld allemaal
tegelijkertijd in het veld zouden plaatsen. Dus niet een paar
mensen op maandag, een paar andere op dinsdag en weer
anderen op woensdag enzovoort. Eigenlijk zouden we onze
positieve frequentie voortdurend naar het veld moeten sturen en
daar in stand moeten houden. Als we dat doen, bereiken we op



een gegeven moment het punt waarop de weegschaal naar de
andere kant doorslaat.

Ik weet niet precies hoe groot het aantal ontwaakte mensen
moet zijn om de weegschaal, oftewel het hele systeem, naar de
positieve kant door te laten slaan. Maar wat ik wel zeker weet, is
dat niet alle mensen hiervoor ontwaakt hoeven te zijn en dat het
belangrijk is dat de informatie tegelijkertijd in het veld wordt
gebracht. Op dit moment is het nog steeds zo dat veel mensen dit
positieve bewustzijn soms wel en soms niet hebben. Soms weten
ze dit allemaal en kunnen ze het echt voelen, maar vervolgens
vergeten ze het weer doordat ze door hun dagelijkse
beslommeringen worden afgeleid. Later herinneren ze het zich
weer, maar ze kunnen hun frequentie nog niet constant hoog
houden. Als er voldoende mensen zouden zijn die hun frequentie
hoog genoeg houden, zou alles van het ene op het andere
moment veranderen. Dan zouden alle vreemde dingen die ons nu
hoogstwaarschijnlijk te wachten staan helemaal niet gebeuren.

Ik kan dus niet genoeg benadrukken dat onze gevoelens veel en
veel krachtiger zijn en een veel groter effect hebben dan we
denken. De kracht van onze gedachten kan samen met de
energie van onze gevoelens de hele wereld in positieve zin
veranderen!

Als wij niet bang zijn, ‘verhongeren’ de wezens
die op deze planeet de touwtjes in handen
hebben
De buitenaardse wezens die al zo lang de macht op deze planeet
in handen hebben en die bepalen wat hier gebeurt, voeden zich
niet met grofstoffelijke voeding zoals de mens dat doet, maar met
angsttrillingen. Ze voeden zich letterlijk met de angst van het volk.
Daarom proberen de verhalenvertellers met alle hun ter
beschikking staande middelen de trilling van de wereldbevolking



zo laag mogelijk te houden. Dat doen ze door elke dag zo veel
mogelijk angst te zaaien en te verspreiden en door allerlei
onlogische maatregelen te treffen. Dat is ook een van de redenen
waarom ik je ten zeerste aanraad om niet bang te zijn, wat er ook
gebeurt.

Maar niet alleen de mensen zijn op dit moment bang. Ook de
duistere wezens die over de planeet heersen, zijn erg bang,
hoewel de meesten van hen zich daar wellicht niet eens bewust
van zijn. Het is namelijk al besloten dat de liefde niet meer te
stoppen is en dat alles uiteindelijk goed zal komen. Als je er zo
naar kijkt, hebben de huidige machthebbers eigenlijk al het
onderspit gedolven, maar dat weten ze nog niet en ze willen het al
helemaal niet toegeven. Maar ze voelen het wel en daarom maken
ze op dit moment zo veel heisa. En daarom gaat het systeem op
zo’n luidruchtige manier ten onder. Ze hebben al verloren, maar
zaaien wereldwijd nog steeds zo veel mogelijk angst, zodat ze
zichzelf kunnen blijven voeden en hier nog wat langer kunnen
blijven.

Als je weet dat ze zich met angsttrillingen voeden en dat ze
met zoveel ophef angst en terreur verspreiden om hun ondergang
zo lang mogelijk uit te stellen kun je een eenvoudige conclusie
trekken: de onlichte wezens die op Aarde de touwtjes in handen
hebben, gaan gewoon dood als we ze niet meer met angst
voeden. Op het moment dat een bepaald aantal mensen niet meer
bang is, zullen deze wezens niet meer genoeg ‘voedsel’ hebben.
Daarvoor hoeven we echt niet met ons allen juichend door de
straten te dansen en vreugdesprongen te maken. Het is genoeg
als je tevreden bent met je leven en gelukkig bent met jezelf.
Wees gewoon gelukkig met wie je bent en wat je hebt. Als genoeg
mensen slechts één dag tevreden zouden zijn met zichzelf en hun
leven, zouden de wezens van het onlicht binnen de kortste keren
verhongeren omdat ze deze trilling van tevredenheid niet kunnen
verdragen. Eén dag zou al genoeg zijn!

Stel je eens voor: als genoeg mensen op Aarde
tegelijkertijd slechts één dag tevreden zijn met hun leven, zal
het hele negatieve systeem ineenstorten. Alles kan van het ene



op het andere moment veranderen! Daarom is iedereen even
belangrijk. Misschien ben jij wel degene die ervoor zorgt dat de
weegschaal naar de positieve kant doorslaat. Wees dus tevreden
of, nog beter, gelukkig en ga niet meer mee in de angst, wat er
ook gebeurt!

Tevredenheid als basishouding
We hebben het als individu en als collectief zelf in de hand of de
komende maanden gemakkelijk of moeilijk voor ons zullen zijn.
Want het staat nog niet vast wat er precies gaat gebeuren. Maar
als het verdergaat zoals het tot nu toe is gegaan, zal het voor ons
allemaal waarschijnlijk een poos zwaar en niet zo leuk worden.
Maar zelfs dat is geen reden om in angst te vervallen, want we
weten dat alles uiteindelijk goed komt.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat ons leven gedurende een
bepaalde periode weer wat heftiger wordt en het is mogelijk dat er
in die periode meer mensen zullen sterven dan gewoonlijk. Maar
met ons bewustzijn kunnen we heel sterk beïnvloeden of zo’n
afname van het aantal mensen op Aarde wel of niet zal
plaatsvinden. Als de mensheid plotseling massaal zou ontwaken –
zoals ik hiervoor heb beschreven –, zouden een heleboel dingen
niet hoeven te gebeuren. Als genoeg mensen slechts één dag
tegelijkertijd tevreden zouden zijn, zou de situatie heel snel in
positieve zin kunnen veranderen. Want onze collectieve
gedachten en gevoelens, en in het verlengde daarvan onze
concrete handelingen, bepalen wat er gebeurt, niet de politiek, niet
de media en verder ook niemand anders.

Juist doordat onze collectieve gedachten en gevoelens
uiteindelijk het verloop van de gebeurtenissen bepalen, zijn de
meeste kranten en andere massamedia gericht op het verspreiden
van angst. Dat doen ze door middel van negatieve berichtgeving.
Het doel hiervan is om de mensen vast te houden in de trilling van
angst en bezorgdheid, want alleen op die manier kan het
heersende systeem blijven bestaan. Het enige wat nodig is om de



wereld te helen zijn tevreden mensen die niet meer bang zijn. We
weten niet precies hoeveel mensen op dit moment al vrij zijn van
angst en tevreden zijn, en ook niet hoeveel er nodig zijn om het
systeem ineen te laten storten en het massale ontwaken te laten
beginnen. Daarom is het raadzaam dat ieder van ons probeert om
dit tevredenheidsbewustzijn en het vrij zijn van angst in stand te
houden, het liefst als basishouding.

Het is geen ramp als we eens een keer een mindere dag
hebben. Dan is dat maar zo. Waar het om gaat, is dat we proberen
een basishouding van tevredenheid te ontwikkelen. Want tevreden
mensen hebben de grootste invloed op de vraag of de komende
tijd moeilijk of gemakkelijk voor ons zal zijn. Maar tenzij er
plotseling een wonder gebeurt – wat op elk moment wel degelijk
mogelijk is –, ga ik er op basis van de huidige situatie van uit dat
bepaalde onaangename ervaringen niet kunnen worden
vermeden. Maar zelfs deze ervaringen kunnen we minder erg
maken door consequent een positieve en tevreden houding aan te
nemen. Als genoeg mensen dit doen, zullen de wezens die op
deze planeet de touwtjes in handen hebben heel snel
verhongeren. Ik vind trouwens dat we blij mogen zijn dat we in
onze positie verkeren en niet in die van hen. Het moet toch
verschrikkelijk zijn als je je met angst moet voeden. Wij weten
tenminste wat liefde is.

Ik heb in het begin al gezegd dat alles wat er op dit moment
gebeurt een zuiveringsproces is. De Aarde zuivert en vernieuwt
zichzelf. Deze zuivering moet wel zo heftig verlopen omdat de
wezens waarvan de planeet gezuiverd moet worden niet vrijwillig
willen vertrekken. Ze willen koste wat het kost blijven, maar
worden steeds banger om hun invloed te verliezen. De
verhalenvertellers geloven dat ze met hun plannen en acties weg
kunnen komen. Maar uiteindelijk zal dat niet lukken, want daarvoor
is er al te veel licht op Aarde. Natuurlijk proberen ze het wel. Dat
kunnen ze ook niet helpen, want ze hebben zichzelf van de liefde
afgescheiden, en als ze niet meer bang zijn, hebben ze helemaal
niets meer. Omdat ze alleen nog maar angst kennen en niet meer



weten wat liefde is, klampen ze zich in hun wanhoop vast aan
angst. Dat moet toch verschrikkelijk zijn.

Als wij ons de liefde blijven herinneren en positief blijven,
kunnen we alles wat er gebeurt in positieve zin veranderen en het
negatieve voorkomen of verzachten. We mogen nooit vergeten dat
er in alles iets positiefs te vinden is, wat er ook gebeurt. We
mogen ook nooit vergeten dat alles waarvan we houden en wat
we diep in ons hart echt willen uiteindelijk zal gebeuren. Niemand
kan de heling van de wereld tegenhouden, want dat is de enige
optie voor onze toekomst. Misschien wordt die wereld morgen nog
niet gemanifesteerd, misschien duurt het een tijdje voordat alle
angst is verdwenen, maar de volmaakte wereld zal er komen.
Want er is geen andere optie voor deze planeet. Dat staat al vast.

Maar om deze wereld te kunnen manifesteren moeten wij het
als collectief echt willen, niet alleen in de zin van ‘Het zou mooi
zijn als...’, maar als de enige mogelijke realiteit. Omdat wij de
mensheid vormen, zijn wij de bewoners van deze planeet en
beslissen wij zelf wat we willen. De wezens die op dit moment de
Aarde als hun eigendom claimen, horen hier niet thuis. Jij hoort
hier wel thuis, dus moet jij beslissen wat je wilt. Als je niet zelf
beslist, zal iemand anders dat voor je doen, dan zal het collectief
voor jou en over jou beslissen. Ik vind dat we deze
vastberadenheid de komende weken en maanden elke dag
moeten tonen vanuit het besef dat iedereen nodig is om zo veel
mogelijk positieve dingen in het veld neer te zetten.

Wat dat betreft, moeten we ook leren om meer voor onszelf te
denken en niet blindelings alles te geloven wat de
verhalenvertellers ons vertellen, want daarmee geven we onze
vrije wil voor een deel uit handen. Sommige mensen zeggen dat je
niet alles moet geloven wat er in de krant staat, en dat is ook zo,
als je tenminste wakker genoeg bent. Als we denken – zelfs als
we dat onbewust doen – dat iets wel waar zal zijn simpelweg
omdat het in de krant staat of omdat een of andere expert het
zegt, stoppen we met kritisch naar de informatie te kijken. Dan
hebben we met betrekking tot die informatie geen vrije wil meer.



Daarom is het naar mijn mening zo belangrijk dat we voor onszelf
denken en beslissen en dat we dat niet aan anderen overlaten.

Wees dus aan de ene kant kritisch en oplettend en aan de
andere kant tevreden met wie je bent en wat je hebt, het liefst de
hele tijd. Meer hoef je niet te doen, en op dit moment kun je
trouwens ook niet veel meer doen. Misschien is jouw bijdrage niet
voldoende om hele massa’s mensen te laten ontwaken. Misschien
kijk je over een paar maanden terug op de periode die nu
aanbreekt en zeg je: ‘Mijn positieve houding heeft helemaal niet
gewerkt, want het is alleen maar slechter geworden.’ Maar zelfs
dan heeft je positieve houding in elk geval voor jou gewerkt. Het is
nooit zinloos om je voor het goede en het positieve in te zetten.
Bovendien kun je niet weten of jouw bijdrage er wel of niet voor
heeft gezorgd dat alles veel minder erg is geweest dan anders het
geval zou zijn geweest.

Leg jezelf niet op dat je altijd tevreden of gelukkig moet zijn, want
dat kun je niet forceren. Probeer gewoon een wereldbeeld te
creëren en bepaalde inzichten te verwerven die het voor jou
mogelijk maken om met een positieve houding in het leven te
staan. Als het je helpt, schrijf deze inzichten of positieve wijsheden
dan op stukjes papier en plak ze op plekken waar je ze vaak
tegenkomt. Of lees boeken die je eraan herinneren dat het goede
bestaat. Dan lukt het je wel om op het goede gericht te blijven en
tevreden te zijn met jezelf en je leven.

Geen angst toelaten en over niemand oordelen
Je zou je het volgende kunnen afvragen: welk doel hebben die
verhalenvertellers nu precies met alles wat ze doen? Het is
duidelijk dat de huidige omstandigheden en de wereldwijd
opgelegde maatregelen erop gericht zijn om de frequentie van het
bewustzijn van de wereldbevolking te verlagen door zo veel
mogelijk mensen in de trilling van angst gevangen te houden. Op
deze manier kunnen de verhalenvertellers en degenen die achter



de schermen de touwtjes in handen hebben hun kracht behouden
en hier nog een tijdje blijven. Maar hun echte ultieme doel is een
‘getechnologiseerde’ mens. Er worden nu al pogingen gedaan om
een computersensor in het menselijk brein te implanteren,
waardoor er een interface ontstaat tussen het menselijk brein en
de technologie van kunstmatige intelligentie, zogenaamd om de
prestaties van de hersenen te verbeteren en ziekten te genezen.
Ik vind dat sowieso allemaal heel gek klinken, maar weet dat al
hun inspanningen uiteindelijk als doel hebben om een zielloos
mens te creëren. Ik ga ervan uit dat ze daar niet in zullen slagen,
want uiteindelijk komt alles wel goed, maar ze zullen het zeker
proberen en daarbij misschien nóg wel een keer allerlei rare
dingen ensceneren.

We hoeven voor dat alles niet bang te zijn. Maar het is wel
goed om te weten wat er allemaal in onze wereld gebeurt en
welke doelen de machthebbers hebben, zodat we op basis van die
kennis beslissingen kunnen nemen die voor ons goed voelen en
juist zijn. Daarom moeten we ons wel met dit soort thema’s
bezighouden, zodat we achteraf niet hoeven te zeggen: ‘Had ik
dat maar eerder geweten!’
Ik raad je dan ook aan om je in deze onderwerpen te verdiepen en
vervolgens de verantwoordelijkheid te nemen om je eigen mening
erover te vormen. Misschien kost het een beetje moeite om
bepaalde dingen uit te zoeken, want alle activiteiten van de
machthebbers zijn erop gericht dat we niet te weten komen wie ze
zijn en wat ze willen, dat we onwetend blijven. Het is niet de
bedoeling dat we bepaalde feiten kennen – of ze willen in elk
geval niet dat we die feiten geloven. Het is niet de bedoeling dat
wij weten dat er krachten zijn die ons bewust schade willen
toebrengen.

Voor veel mensen zijn dergelijke zaken niet alleen ongelooflijk,
maar bijna onvoorstelbaar. Zij zeggen: ‘Dit kan gewoon niet. Als
het allemaal waar was, zou ik dat wel in de gaten hebben.’ Maar
dat is het hem nu juist: als we goed kijken, kunnen we het zien!
Dan heb ik het niet alleen over al die vreemde maatregelen die nu
worden getroffen. Ik doel vooral op de staat waarin de Aarde op dit



moment verkeert. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met de
Aarde. De Aarde lijdt en dat is voor mij een duidelijke aanwijzing.
Want als de lichtvolle krachten op Aarde de baas zouden zijn, zou
alles er totaal anders uitzien.

Aangezien we in een maatschappij leven waarin dit soort feiten
niet op televisie aan bod komen, kan ik je alleen maar
aanmoedigen om zelf onderzoek te doen en je horizon te
verbreden. Daarbij vind ik het niet belangrijk dat we precies weten
welke mensen welke plannen smeden, en ook niet dat mensen
persoonlijk worden beschuldigd of veroordeeld. Het gaat mij veel
meer om het grote geheel: inzien welk spel er wordt gespeeld en
op basis daarvan je eigen beslissingen nemen. Het gaat erom dat
je bewust de verantwoordelijkheid voor je eigen wereldbeeld
neemt en vervolgens ook de verantwoordelijkheid om met de
gevolgen van je beslissingen te leven.

Niemand kan uitsluiten dat hij net die laatste persoon is die
moet ontwaken, zodat het hele systeem uit elkaar valt. En omdat
we dat niet kunnen uitsluiten, is het verstandig om in alle situaties
en onder alle omstandigheden niet in angst te vervallen en positief
te blijven. Dat is goed voor ons, voor onze medemens, voor het
collectief van de mensheid en niet in de laatste plaats voor de
Aarde.

Het is niet altijd even gemakkelijk om niet in angst te leven,
zeker niet als je in je persoonlijke omgeving wordt omringd door
mensen die echt bang zijn. Het kan dan zomaar gebeuren dat je
door hun angst wordt overweldigd, dat je onzeker wordt en begint
te twijfelen. Besef in dat soort situaties dan dat je gedachten en de
angst die je voelt niet van binnenuit komen, maar dat het de
twijfels en angsten van anderen zijn of dat ze uit het collectief
komen. Als je zo’n situatie meemaakt, kun je je spirituele helpers
vragen om alle gedachten, emoties en andere patronen weg te
nemen die je van anderen hebt overgenomen.

Zoals de tekst op die vrachtwagen zo treffend verwoordde, is
het systeem waarin we nu leven geen vrij systeem. Iets wat niet
vrij is, is begrensd, en iets wat begrensd is, kan niet in de liefde



bestaan. Niet vrij zijn is dus alleen maar mogelijk als we bang zijn
en niet in het bewustzijn van de liefde zitten. Als we echt vrij willen
zijn, is ons bewustzijn het enige wat we daadwerkelijk kunnen
veranderen, onafhankelijk van externe omstandigheden en
maatregelen. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om ons
bewustzijn zo hoog mogelijk te houden, niet in angst en oordelen
te vervallen en ons niet te laten verleiden tot vijanddenken. Dat is
ook het beste middel om de manier waarop we als mensen
samenleven te veranderen.

Daarom heeft het geen zin om boos te zijn op politici of
wetenschappers of hen te veroordelen. Natuurlijk is het niet zo
verstandig wat ze op dit moment allemaal doen, maar ze
veranderen echt niet door boos op hen te worden. Het enige wat
het huidige systeem blijvend kan veranderen, is het collectieve
bewustzijn dat uit het bewustzijn van alle afzonderlijke mensen
bestaat. Daarom is het van cruciaal belang dat iedereen oprecht
zijn best doet om een positieve instelling te hebben die gericht is
op het goede. En ook al lukt je dat niet altijd, je intentie is positief
en dat is genoeg.

Vraag uit het publiek: Sommige mensen vermoeden dat er
binnenkort verplichte tests of later zelfs verplichte vaccinaties of
genetische experimenten zullen plaatsvinden. Hoe moeten we
hiermee omgaan? Is het mogelijk om de ongewenste effecten van
dit soort dingen met behulp van de juiste trilling energetisch te
neutraliseren?

Antwoord: Onze persoonlijke trilling is op alles in ons leven van
invloed, dus ook op hoe ons lichaam ergens op reageert. Een
andere factor die bij dit onderwerp een rol speelt, is welke
ervaringen iemand op zielsniveau heeft gekozen, dat wil zeggen:
welke lessen hij in deze incarnatie wil leren. Misschien hebben we
er wel mee ingestemd om hier bepaalde dingen te ervaren en om
uit te proberen waartoe we in staat zijn.

Als we bewust besluiten dat we niet willen dat ons lichaam de
effecten van een bepaalde vaccinatie ondervindt, kan onze hoge
trilling ze neutraliseren. Het is echter beter om sowieso niet in dat



soort situaties terecht te komen door van tevoren om een
passende bescherming te vragen. Maar als het om een of andere
reden onmogelijk is om bepaalde dingen te vermijden kunnen we
onze spirituele helpers na afloop altijd om steun vragen en hen
instrueren om eventuele ontstane schade ongedaan te maken.
Dat is mogelijk, maar werkt alleen als we er niet aan twijfelen dat
het mogelijk is. We moeten er echt van overtuigd zijn en erop
vertrouwen dat onze helpers hiertoe in staat zijn. We moeten er
zeker van zijn dat het werkt.

Nogmaals: het is van cruciaal belang dat we niet bang zijn voor
dat soort dingen. Er is geen reden om bang te zijn, want we weten
dat alles uiteindelijk goed komt. Dat moeten we altijd in gedachten
houden en we mogen ons nooit van deze overtuiging af laten
brengen, ongeacht welke krankzinnige ideeën de
verhalenvertellers ook bedenken. Uiteindelijk zal alles goed
komen, dat staat vast. En hoe meer mensen dit echt willen en in
hun hart voelen, hoe sneller deze situatie voorbij zal zijn en hoe
gemakkelijker allerlei vreemde toestanden en maatregelen kunnen
worden voorkomen of ingedamd.

Vraag: Wat kunnen we onze kinderen meegeven, zodat ze de
komende tijd niet in angst vervallen?

Antwoord: Aan de ene kant is het belangrijk dat kinderen altijd de
verbinding met hun eigen hart behouden. Dat is het belangrijkste.
Aan de andere kant is het ook belangrijk dat je als ouder niet bang
bent. Als ouders bang zijn, nemen de kinderen deze trilling over.
Ouders moeten een voorbeeld voor hun kinderen zijn, want
kinderen voelen aan of hun ouders iets wel of niet serieus menen.
Ze voelen aan of hun ouders wel of niet vrij zijn van angst en dat
bepaalt of het gemakkelijker of moeilijker voor hen zal zijn. Hoe
meer we met ons hart verbonden zijn, hoe beter we kunnen
voelen wat waar en niet waar is met betrekking tot de enorme
hoeveelheid informatie die op ons afkomt. Je kinderen nemen
deze duidelijkheid en zekerheid van je over.
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4
We zijn volmaakt

Dankbaarheid
Tot slot wil ik erop wijzen dat er bepaalde hulpmiddelen zijn die we
kunnen gebruiken om te voorkomen dat we in toekomstige
situaties angstig worden. Deze hulpmiddelen kun je gebruiken om
onder alle omstandigheden positief te blijven of om weer uit het
dalletje te klimmen als je op een mindere dag in angst of twijfel
vervalt. Want spiritueel zijn betekent niet dat je altijd vrolijk moet
zijn. Het betekent wel dat je onder andere moet leren om jezelf
ook op zwakkere momenten volledig te accepteren.

Een mindere dag is echt niet het einde van de wereld. Je hebt
van die dagen waarop alles te veel is, waarop we wat moedeloos
zijn, geen plezier en geen energie hebben, dagen waarop we het
liefst niemand willen zien en er zelfs aan twijfelen of we echt iets
kunnen doen om de wereld in positieve zin te veranderen. Op dat
soort dagen, waarop we misschien alleen maar een beetje
rondhangen en schijnbaar niets doen, is het belangrijk dat we de
situatie welwillend accepteren en dat we niet beginnen te stressen
en onszelf geen druk opleggen om ons anders te voelen. Als we
zo’n dag hebben, is daar niets aan te doen. We weten dat we niet
eeuwig in deze lage trilling zullen blijven zitten en dat we onze
individuele trilling, die we in de loop van de tijd hebben
opgebouwd, niet op één mindere dag kwijt zullen raken, maar dat
die echt wel terug zal komen.



Een heel goed hulpmiddel om je op mindere dagen voor te
bereiden is dankbaarheid, want dankbaarheid stuurt ons
bewustzijn heel snel de andere kant op. Zo kunnen we ter
voorbereiding op wat ons nu te wachten staat een
‘dankbaarheidslijstje’ voor onszelf maken, waarop we alles
opschrijven waar we in ons leven dankbaar voor zijn. Dat mogen
ook alledaagse dingen zijn die zo normaal voor ons zijn geworden
dat we ons niet meer realiseren hoe dankbaar we er eigenlijk voor
zouden moeten zijn.

Bijvoorbeeld: we mogen dankbaar zijn dat de zon elke ochtend
opkomt, dat we kunnen ademhalen, dat we ons vrij kunnen
bewegen, dat we al een aantal goede eigenschappen hebben
ontwikkeld, dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we
genoeg te eten hebben, dat we stromend water en gas en licht in
ons huis hebben, dat we mensen in ons leven hebben die van ons
houden en met wie we kunnen praten, dat we terzijde worden
gestaan door spirituele helpers, die ons adviseren en ons altijd
ondersteunen enzovoort. Als je eenmaal met zo’n lijstje begint,
kan het steeds langer worden, want er zijn ontzettend veel kleine
en grote dingen om dankbaar voor te zijn.

Als je alle dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent en ze
dan in moeilijke momenten in gedachten houdt, zal je focus direct
verschuiven van de problemen waarmee je wordt geconfronteerd
naar het positieve, waarna je je vanzelf beter voelt. Vaak relativeer
je je problemen dan meteen of verdwijnen ze zelfs helemaal, want
ze bestaan alleen in je bewustzijn. Door je bij problemen te richten
op het positieve heb je veel meer kracht om ze op te lossen.
Meestal is het beter om een moeilijke en uitdagende situatie eerst
te accepteren en vervolgens de juiste hulpmiddelen te gebruiken
in plaats van je erover op te winden of in angst te vervallen.
Dankbaarheid bevordert sowieso een stabiel bewustzijn, want
dankbaarheid is een prachtige sleutel tot ons hart.

Het mooie van zo’n dankbaarheidslijst is dat je hem ergens
thuis kunt ophangen, zodat je hem regelmatig ziet en daardoor
een hoge, positieve trilling van dankbaarheid in jezelf in stand kunt
houden. Op momenten dat je je misschien niet zo goed voelt en



het lastig vindt om iets positiefs te zien heb je de lijst direct bij de
hand om je aan alle positieve dingen te herinneren, vooral aan de
zekerheid dat alles uiteindelijk goed komt.

Telepathie en andere hulpmiddelen
Een ander hulpmiddel is jezelf eraan herinneren dat we allemaal
altijd met elkaar verbonden zijn en op elk moment telepathisch
met elkaar kunnen communiceren als de maatschappelijke
omstandigheden onze fysieke of digitale communicatie tijdelijk
verhinderen. Want ook al worden we beperkt door maatregelen op
fysiek niveau, op geestelijk niveau zijn we altijd vrij. Onze
gedachten zijn altijd vrij, tenzij we onszelf beperken door onze
denkpatronen of anderen toestaan onze gedachten te
manipuleren om ons zo geestelijk gevangen te houden.

Met de kracht van onze gedachten kunnen we doen wat we
willen. Veel mensen zijn gewoon vergeten waartoe we als mens
geestelijk in staat zijn. Bijvoorbeeld dat we met onze fijnstoffelijke
energie fysieke dingen kunnen manifesteren, wat we altijd doen
zodra we datgene wat we denken ook echt voelen. Of dat we in
gedachten overal naartoe kunnen reizen en op elk gewenst
moment via onze gedachten met elkaar kunnen communiceren.

Iedereen heeft het vermogen om via zijn gedachten met
andere mensen te communiceren, maar bij de meeste mensen
gebeurt dit nog steeds alleen maar in hun onderbewustzijn. Bij
sommige mensen is telepathische communicatie – of
helderziendheid of andere paranormale vermogens – al wat meer
geactiveerd, bij andere wat minder. Maar iedereen kan dit
vermogen nu activeren en leren gebruiken, vooral met het oog op
de komende periode.

Mocht het weer gebeuren dat we elkaar gedurende een
bepaalde tijd niet in 3D kunnen ontmoeten, dan kunnen we op
geestelijk niveau bij elkaar op bezoek gaan. Onbewust doen we dit
al, vooral ’s nachts, want onze ziel treedt elke nacht uit ons fysieke
lichaam en gaat dan in de fijnstoffelijke wereld op reis. We kunnen



leren om dit bewust te doen, hoe we elkaar op geestelijk niveau
kunnen ontmoeten, informatie met elkaar kunnen uitwisselen en
van gedachten kunnen wisselen.

Een van de factoren die onze bewuste telepathische
communicatie kunnen blokkeren, is ons idee over hoe een
antwoord van degene met wie we communiceren eruit zou moeten
zien. Als we hier een te beperkt idee over hebben, nemen we
wellicht geen antwoord waar omdat het niet in de vorm komt die
we verwachten. Verwacht niet dat je een telepathisch antwoord
met je fysieke oren hoort, alsof je fysiek met de ander spreekt.
Telepathische antwoorden komen eerder via een emotie of
innerlijke beelden, maar als we worden geblokkeerd door een
beperkte voorstelling van hoe het antwoord moet komen, zullen
we het niet herkennen. Als we ons bewustzijn, en dus onze trilling,
verhogen, wordt ons hogere DNA automatisch ontsloten en
worden onze telepathische en helderziende vermogens
geactiveerd. Ik sta nog steeds achter deze woorden, maar wil er
graag nog iets aan toevoegen: het betekent niet dat iedereen met
een hoog bewustzijn telepathisch kan communiceren of
helderziend is. Het is ook mogelijk dat deze vermogens de
individuele zielsmissie van deze persoon niet dienen. Dan worden
de vermogens niet geactiveerd, ook al zou dit op basis van het
bewustzijnsniveau van deze persoon wel mogelijk zijn. En het
betekent ook niet dat iedereen die telepathisch kan communiceren
of helderziend is een hoog bewustzijnsniveau heeft. Er zijn
helderzienden die helemaal geen hoog bewustzijn hebben.
Misschien hebben ze dit vermogen meegenomen uit een vorig
leven of het op een of andere manier getraind. Dergelijke
vermogens zijn dus geen duidelijke indicatie dat iemand een hoog
bewustzijn heeft. Ik vind het belangrijk om dit hier toch even te
vertellen.

Onze telepathische vermogens zullen de komende tijd een
nuttig hulpmiddel zijn en we kunnen ze nu al trainen. Mochten
onze leefomstandigheden inderdaad nog moeilijker worden, wees
je er dan van bewust dat we energetisch met alles verbonden zijn.
En als voorbereiding op moeilijker tijden kunnen we nu al uittesten



of we telepathisch met anderen kunnen communiceren. Zoals ik al
eerder heb gezegd, is het hierbij belangrijk dat je jezelf niet
beperkt door bepaalde misvattingen en jezelf niet onder druk zet
door iets van jezelf te verwachten. Als we verkrampt en
gespannen op een antwoord zitten te wachten zal het niet lukken.
Maar als we ons openstellen en onszelf niet onder druk zetten, is
het heel goed mogelijk dat we iets ontvangen. Probeer het maar
eens, want het is echt leuk om te doen.

Overigens neemt iedereen op zijn eigen manier waar. Hierdoor is
het ene telepathische communicatiekanaal meer geopend dan het
andere. Niet iedereen ‘hoort’ antwoorden. Sommige mensen zijn
meer heldervoelend en ontvangen informatie via het gevoel.
Anderen zijn helderziend en ontvangen informatie via innerlijke
beelden. Dit verschilt dus van persoon tot persoon.

Wat je ook zou kunnen proberen, is een energiebal tussen je
handen maken en met je intentie een beeld of kleur in deze bal
stoppen. Vervolgens stuur je de bal telepathisch naar iemand met
wie je je telepathische vaardigheden wilt uittesten. Dan kun je
controleren of de ander het beeld of de kleur heeft ontvangen. Zo
kun je er dus gewoon een beetje mee spelen.

Naast het feit dat we onszelf niet onder druk moeten zetten
door te veel van onszelf te verwachten is het raadzaam om tijdens
dit soort experimentjes een bepaald vertrouwen in onszelf te
hebben. Als we een innerlijk beeld of gevoel ontvangen, moeten
we dat niet meteen afdoen als ‘Ach, ik verbeeld het me maar’. In
plaats daarvan kunnen we gewoon tegen de ander zeggen wat we
ervaren en er op die manier achter komen of het beeld of gevoel
klopt. Zo krijgen we vertrouwen in onze eigen innerlijke
waarneming. We kunnen ook ons spirituele team vragen of het
ons wil helpen bij het beter telepathisch waarnemen van wat er
naar ons wordt gestuurd. Door dit soort experimentjes worden we
ons weer bewust van wat we met de kracht van onze gedachten
kunnen doen. Zo’n verbreding van onze horizon is trouwens
sowieso altijd welkom.



Een ander hulpmiddel om ons voor te bereiden op wat er
komen gaat, is onszelf wat vaker verrassen door heel bewust de
gewoontes te doorbreken die we van onze voorouders hebben
overgenomen en de moed opbrengen om iets nieuws te proberen.
Soms is het goed om uit onze comfortzone te stappen en onszelf
te verrassen. Dat geldt ook voor mij. Bij elk seminar dat ik geef,
ben ik verbaasd dat ik het doe. Ik heb negen jaar op school
gezeten en ik heb negen jaar lang vrijwel geen woord gezegd.
Daarom verrast het me elke keer weer als ik een hele dag voor
een groep mensen spreek. Daar zou ik nooit achter zijn gekomen
als ik niet op een bepaald moment tegen mezelf had gezegd:
‘Waarom eigenlijk niet?’

Dit geldt ook voor andere dingen. Als je ergens een goed
gevoel over hebt – zelfs als het iets is wat je nog nooit eerder hebt
gedaan –, moet je het gewoon eens proberen. Zo leer je jezelf
beter kennen en doe je een nieuwe ervaring op. Bovendien kun je
dan weer iets nieuws toevoegen aan de lijst van positieve
kwaliteiten.

Dit zijn allemaal hulpmiddelen die ons kunnen helpen om weer
uit het dal te klimmen als we ons een keer niet zo goed voelen
doordat de leefomstandigheden moeilijker zijn geworden. De
komende periode kan behoorlijk ingewikkeld en uitdagend zijn,
dus is het goed om van tevoren na te denken over hoe je ermee
om moet gaan. Misschien vind je dat op dit moment beangstigend,
maar ik denk dat we beter nu een beetje geschokt kunnen zijn
door iets wat in theorie zou kunnen gebeuren dan te wachten tot
het daadwerkelijk gebeurt en het een enorme schok zal zijn.

Het is ook belangrijk dat we diep vanbinnen weten dat ons
spirituele team er altijd voor ons is, dat het ons altijd liefdevol zal
begeleiden en voor ons zal zorgen. Onze spirituele helpers
kunnen dit het effectiefst doen als we het hun vragen. Aangezien
zij net als alle andere wezens van het licht onze vrije wil
respecteren, moeten wij hun uitdrukkelijk om hulp vragen, want
alleen dan mogen ze actief in ons leven ingrijpen. En dat zou de
komende tijd weleens heel goed van pas kunnen komen.



Welkome herhalingen
Wat ik hier zeg, is niet nieuw en ook niet uniek. Maar daar gaat het
niet om. Ik zeg hetzelfde als duizenden andere mensen. En deze
mensen zeggen hetzelfde als wat duizenden mensen honderd of
tweeduizend jaar geleden zeiden. Het zijn eenvoudige, tijdloze
waarheden, maar doordat ze steeds opnieuw vergeten worden en
veel mensen totaal andere overtuigingen hebben, moeten ze
steeds opnieuw worden herhaald.

Vooral in deze tijd moeten we deze waarheden blijven
herhalen, want de verhalenvertellers raken het ook niet beu om
hun verhaal steeds opnieuw te vertellen. Zij weten ook hoe
belangrijk het is om dingen te herhalen en gebruiken de invloed
die ze hebben om het bewustzijn van de mensen voor hun eigen
doeleinden vierentwintig uur per dag te programmeren.

De meeste van onze overtuigingen, patronen en programma’s
ontstaan niet van het ene op het andere moment, maar doordat ze
langere tijd continu worden herhaald. Dus als we de overtuigingen
die ons niet meer dienen echt willen transformeren, moeten we
onze nieuwe inzichten blijven herhalen, het liefst niet alleen in
gedachten, want dan blijven ze in ons hoofd rondcirkelen. We
zouden juist moeten leren om onze ‘nieuwe’ inzichten en
overtuigingen, die in wezen overeenkomen met oude, tijdloze
waarheden, echt in ons hart te voelen, want alleen dan zullen ze in
ons bewustzijn verankerd worden en diep in ons bezinken. De
verouderde overtuigingen die ons belemmeren, voelen we
namelijk ook. Dus moeten we ook onze nieuwe overtuigingen
leren voelen, en dat gaat het best door ze steeds opnieuw te
herhalen tot we echt voelen wat we voorheen alleen theoretisch
wisten. In essentie leren we hierbij niet iets nieuws en worden we
niet iets anders, maar herinneren we ons iets. Hoe meer we uit de
vergetelheid ontwaken, hoe beter we ons kunnen herinneren wat
hier altijd al is geweest en wat altijd al waar is geweest.

Een voorbeeld van zo’n welkome herhaling en herinnering is
voor mij het besef dat we datgene wat we zoeken altijd al zijn



geweest en altijd zullen zijn: dat we pure liefde zijn, dat we altijd
volmaakt zijn geweest en dat we ook nu volmaakt zijn. Voor mij is
dit het mooiste besef dat we kunnen hebben: we zijn volmaakt.
Het ontbreekt ons aan niets. We hebben deze waarheid altijd in
ons gedragen.

Tot sommige inzichten hebben we een bewuste, tastbare
toegang, maar tot andere nog niet, omdat er nog bepaalde
dogma’s tussen zitten. Dat is alles. We zijn altijd volmaakt
geweest, we zijn altijd pure liefde geweest en dat zijn we nu ook.
En juist omdat alle mensen – net als alle andere schepsels in het
universum – innerlijk altijd volmaakt zijn, is het mogelijk dat steeds
meer mensen na al die duizenden jaren van algehele verdoving
ontwaken. Want datgene waar we ons door het ontwaken bewust
van worden, zijn we altijd al geweest. Omdat het altijd al in ons
aanwezig is geweest, kunnen we ook alleen dat maar worden. We
zíjn het immers! Het is de diepste kern van ons wezen! Op dit
moment zitten er alleen nog een paar lagen inpakpapier omheen,
dat is alles.

Om het inpakpapier dat om onze binnenste kern zit te verwijderen
moeten we leren om goed naar onszelf te kijken en over onszelf
na te denken. Natuurlijk kunnen andere mensen ons waardevolle
aanwijzingen geven en natuurlijk krijgen we hulp van ons spirituele
team, maar uiteindelijk komen we alleen maar ergens als we leren
onszelf te erkennen en te ontdekken. Dit doen we door onze oude
en belemmerende overtuigingen op te sporen en die vervolgens
vreedzaam los te laten.

Een andere waarheid die we nooit mogen vergeten – ook al
hebben we misschien nog een heleboel oude overtuigingen en
ook al hebben we al zo ons best gedaan om die overtuigingen los
te laten – is dat we geen mensen zijn die goddelijke wezens
worden. We zíjn goddelijke wezens die zich op dit moment in een
menselijk lichaam bevinden en ervoor hebben gekozen om hier
een ervaring als mens te hebben. Als we niet altijd al goddelijke
wezens waren geweest, zouden we niet in staat zijn om de
goddelijke liefde in ons te dragen. Maar we dragen deze liefde



allemaal in ons, we zijn altijd volmaakt. Daarom zal alles
uiteindelijk goed komen.

Wat voor vreemde dingen er de komende tijd ook mogen
gebeuren, uiteindelijk komt alles goed. Dat staat onherroepelijk
vast.
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Christina von Dreien (op 15 april 2001 als Christina Meier in het
Zwitserse St. Gallen geboren) 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 verscheen Zwillinge als Licht geboren en in 2018 Die
Vision des Guten, beide geschreven door Christina’s moeder,
Bernadette von Dreien (in 2019 verschenen deze boeken in het
Nederlands: Tweeling als licht geboren en Het visioen over het
goede). Deze boeken vertellen het begin van Christina’s verhaal:
de bijzondere omstandigheden van haar geboorte, haar jeugd, en
het begin van haar werk in het openbaar.



Uiteindelijk komt alles goed (Am Ende ist alles gut) bestaat net als
zijn voorganger, Bewusstsein schafft Frieden (2019; Nederlandse
uitgave: Bewustzijn schept vrede, 2020), helemaal uit Christina’s
eigen woorden. De teksten komen voornamelijk uit het seminar in
Salzburg van 29 augustus 2020 en zijn aangevuld met fragmenten
uit andere seminars en Christina’s nieuwsbrieven.

Officiële website van Christina:
www.christinavondreien.ch
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In dit eerste boek wordt het verhaal van Christina verteld vanuit
het perspectief van haar moeder, Bernadette. Ze beschrijft
Christina’s bijzondere geboorte, kindertijd en jeugd tot zestien
jaar. Het zijn jaren die in het teken staan van wennen aan het
leven in de driedimensionale wereld, geschoold worden en
beproevingen ondergaan om zich op haar levenstaak voor te
bereiden, die Christina samenvat in de drie kernbegrippen
vrijheid, waarheid en liefde.



Christina, deel 2: het visioen over het goede

Bernadette von Dreien

ISBN 978 94 6015 186 6
ISBN 978 94 6015 216 0 (e-book)
352 pagina’s

Dit tweede deel is net als deel 1 geschreven vanuit het
perspectief van Christina’s moeder, Bernadette. Zij vervolgt
haar verhaal over de ontwikkeling die Christina doormaakt: het
einde van haar schooltijd, de onthulling van haar levensplan en
het prachtige begin van haar werk in het openbaar. Diverse
onderwerpen komen aan bod, waaronder de universele
spelregels van het leven, het bewandelen van het individuele
zielspad en de ontvouwing van ons persoonlijke potentieel, en
de hulp van onze spirituele begeleiders.
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Christina von Dreien
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Dit derde deel van de Christina-boekenreeks bestaat volledig uit
Christina’s eigen woorden. Het is samengesteld uit haar
seminars en interviews uit 2018 en 2019, waarin Christina ons
vertelt 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.
Daarmee geeft ze ons vertrouwen en hoop op een toekomst
waarin we in en buiten onszelf vrede ervaren en versterkt ze
ons gevoel dat alles ondanks alle sombere voorspellingen
uiteindelijk goed zal komen.

Andere onderwerpen in deel drie zijn: individuele trillings-
verhoging, zuivering van de ziel, lichaamswezen en
celcommunicatie, ons spirituele team, het grote spel van
vergetelheid, karma en scheppingskracht, een school voor
hartgedragen leren, vertrouwen in het eigen hartsgevoel, de
evolutie van de liefde, spirituele netwerken, en kinderlijke
levenslust en speelsheid.
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