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Proloog
De Wetten van het Universum zijn door vijf Aartsengelen in een boek beschreven plus 52 door hen
ontworpen kaarten en uitgebracht in een luxe doos. Jarenlang heb ik samen met deze vijf
Aartsengelen opleidingen gegeven met als thema hoe de wetmatigheid van het Universum ons
mensen kan helpen om zorgelozer te leven. Oftewel: je mag je als een Engel op aarde voelen.
De nieuwsgierige cursisten vroegen om woorden bij hun spirituele talenten. In dit deel Spiritueel
Ontwikkelen: Paranormale Gaven vind je eenvoudige aanwijzingen en oefeningen. Het wordt
duidelijk welke talenten je al hebt en vindt uitleg over jouw gaven. Je spirituele aanleg wordt via
deze methode snel in jou verankerd. In gemakkelijk toegankelijke duidelijke taal ontdek je welke
gaven je al hebt en toelichtingen met eenvoudige opgave’s hoe je je verder kunt ontwikkelen.
Hieronder vind je de inhoudsopgave. De opbouw in de Toverstokjes is: Eerst is er een dialoog
tussen dieren die je inzicht geven in een thema. Daarna volgt theorie over dit onderwerp en tot slot
krijg je ideeën wat je kunt oefenen.
Voorbeeld dialoog over Meditatie uit § 1 tussen Cárabo de Uil en Fiducia het Lieveheersbeestje:
“Cárabo heeft net aan Folivola de Luiaard uitgelegd wat energie betekent. Hij is er wel een beetje
moe van geworden en wil graag in zichzelf keren om nog meer te begrijpen. Hij sluit zijn ogen en
zit stil op zijn tak. Bewust worden van het Nu-moment zegt hij in zichzelf. Hij opent zijn ogen nog
even om de wereld in het Nu waar te nemen. Hij ziet alles: Sticky de Eekhoorn is vlakbij aan het
knagen, Fiducia het Lieveheersbeestje is bij hem komen zitten en hoog boven hem is Tingo de
Meeuw. We zijn allemaal met elkaar verbonden denkt Cárabo. Ook al heb ik als Uil een heel andere
taak. Maar ja, hij moet ook toegeven dat iedereen een eigen taak op aarde heeft en dat ze dus
allemaal gelijk zijn aan elkaar in elkaars ongelijkheid. En dat is een mooie gedachte die hij wel vast
wil houden. “
Abra is de Kroonkraanvogel. Hij is de leider en hij heeft bedacht dat iedereen zijn
paranormale gaven kan ontwikkelen. Ook bedacht hij dat spiritualiteit een soort taal
is: als iedereen het spreekt zijn er geen misverstanden. Tegelijkertijd vindt hij dat
kennis in een soort meer ligt en dat iedereen ervan kan drinken om de eigen
spirituele gaven te begrijpen en te vergroten.
Dit is deel 1 waarin jij jouw spiritualiteit kan toetsen aan de kennis die je al hebt en
Abra en zijn vrienden wijzen je verder de weg.
Ga op ontdekkingsreis in jezelf. Vind je eigen Magische toverwoord. Voel aan dat het leven een
Magisch spel is. Jij speelt de hoofdrol en jij bepaalt hoe je leeft. Stuur jezelf bewust aan in je
denken, je voelen en je alwetendheid. Je gaat deze instrumenten leren kennen en ervan houden. Dit
is wie jij bent. Leer jezelf (nog) beter kennen.
Maak contact met de vijf Aartsengelen die de Wetten van het Universum beschermen en
ondersteunen. Jouw leven wordt krachtiger als je met hen samenleeft. Zij wachten erop tot jij hun
hulp inroept.
Wil je meer inzicht krijgen in jezelf lees dan ook: LEEF..... het is Magisch.
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INHOUDSOPGAVE
Proloog
Abra vertelt
Abra en zijn vrienden stellen zich voor

Paranormale gaven
§ 1 Emoties leren kennen
Toverstokjes:

-

Hier en Nu
Meditatie
Telepathie ontwikkelen (leren luisteren)
Zintuigen

§ 2 Talenten vergroten
Toverstokjes:

- Grote geheim van God
- Inzichten
- Liefhebben
§ 3 Afstemmen of frequenties
Toverstokjes

-

Eigen plaats in het Universum
Nieuwgierigheid: Leer zien en luister
Relatie met je Gids
Wandel met Engelen
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