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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: Maak het Magisch vind je op dezelfde manier als in deel 1 eenvoudige oefeningen en
aanwijzingen. Je kennis vergroot je door oefeningen en voorbeelden en de dialogen tussen de
dieren. De theorie geeft je inzicht en duidelijkheid per Toverstokje. ‘Maak het Magisch’ geeft je
inzicht in alle soorten energie die je leven kunnen beïnvloeden en zorgen ervoor dat je inzicht krijgt
waar je op welke manier overheen kunt stappen.
Door kennis wat zich allemaal in jezelf afspeelt zul je geleidelijk aan merken dat je grote stappen in
ontwikkeling kunt maken. Uiteraard doe je alles samen met je eigen Hoofdgids en alle hulp uit het
Universum. Je talenten en gaven zullen door het aanvullen van vaardigheid jouw innerlijke kracht
vergroten. Het wordt duidelijk waar je storingen liggen en met welke oefeningen je het kunt
oplossen.
Voorbeeld dialoog over Energie uit § 2 tussen Cárabo de Uil en Folivora de Luiaard:
“Cárabo zegt: ‘ Laat ik eerst beginnen met het uitleggen van energie. Energie is iets wat je niet kunt
zien. Energie is iets wat je in gang brengt en het is ook wat je in essentie in jezelf voelt. Jij bent
energie: je brengt het voort, straalt het uit naar anderen, ontvangt het van anderen en je kunt er ook
een tekort aan hebben. Alles wat je produceert is een energievorm, zoals huilen, lachen, het koud of
warm hebben, ja zelfs zwemmen is een vorm van energie voortbrengen.’ Folivora vraagt: ‘Kun je
het ook zien?’ Cárabo zegt: ‘Ja, als je goed kijkt, als je gaat staren bedoel ik, dan kun je een soort
vorm zien rondom alles: een doorzichtige vorm bedoel ik dan, iets waar je dwars doorheen kunt
kijken. Zullen we een spelletje doen met energie?”
Abra is de Kroonkraanvogel. Hij is de leider en hij heeft bedacht dat iedereen zijn
paranormale gaven kan ontwikkelen en bekrachtigen. 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 2 waarin jij jouw spiritualiteit gaat verankeren door inzicht in je totale
emotionele, energetische, mentale en fysieke leven te vergroten. 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.

© Marga van Waveren

INHOUDSOPGAVE
Proloog
Abra vertelt verder
Abra stelt zijn vrienden voor

Maak het Magisch
§ 1 Ondersteuning
Toverstokjes:

-

Affirmaties / Aandacht voor jezelf
Dans in je Magische leven
Planeet van de vrije wil
Pijlers voor een goede relatie

§ 2 Fijn om te weten
Toverstokjes:

-

Alles is waar
Aura en chakra’s
Energie
Open je hart / Ontvang Liefde
Reïncarnatie

§ 3 Wat kun je doen
Toverstokjes:

-

Je eigen geluk creëren
Leven met een doel
Lachen om de absurditeit van het leven: realiteit ~ spiritualiteit
Geluksmomenten
Rituelen

§ 4 Wat kun je laten
Toverstokjes:

- Angst / Paniek
- Loslaten
- -Manipulatie
§ 5 Wat vraagt aandacht
Toverstokjes:

- Stabiliteit
- Vertrouwen
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