VERTROUW OP JEZELF
Denk niet in het meer of minder zijn dan een ander. Kijk niet op tegen mensen en onstoffelijke
personen. Voel je een onderdeel van het totale oneindige Universum en weet dat jouw plaats
belangrijk is in het geheel. Jij hebt je eigen plek, die door niemand anders ingenomen kan worden.
Voel je eigen verantwoordelijkheid voor deze plaats en besef dat jij een belangrijke schakel bent in
het grote geheel. Zonder jou is het niet compleet. Ook in jou is God aanwezig en jij bent ook in God
aanwezig. Luister altijd naar je hart en vertrouw erop dat je krijgt waar je aan toe bent, want je doet
het altijd goed. Voel alles wat je in deze teksten leest en ontdek het eigen kristal dat je in je draagt.
In jouw kristal ontvang je het Goddelijke licht dat je voedt en je raad geeft. Zorg goed voor je
kristal, zodat het mag schitteren en stralen. Niet alleen voor jezelf maar ook naar anderen, om aan
elkaar het Licht door te kunnen geven. Blijf vooral liefde geven aan jezelf, voed jezelf met de
Goddelijke energie en laat je leiden op het pad van de Liefde. Wees zuinig op jezelf, omdat het
belangrijk is dat jouw Liefde puur en rein is. Laat alles los wat negativiteit bevat.
Helderweten
De informatie die je via je Gidsen ontvangt is het eerste wat je via je ziel hoort of helder weet. Deze
informatie is belangrijk. Leg het niet naast je neer maar doe er iets mee. Hoe beter je verstaat welke
handelingen je kunt verrichten, hoe gemakkelijker alles in je leven verloopt. De informatie die je
ontvangt vanuit je gedachten die voortkomen uit je ratio kunnen je vaak op het verkeerde been
zetten en je keuzes laten maken terwijl je weet dat het niet goed voelt. Je hebt het vast wel eens
meegemaakt: ineens weet jij iets en daarna ga je eraan twijfelen. Dat is heel lastig en dit proces in
jezelf werkt als een rem op je (spirituele) ontwikkeling. Als je bewust ervaart dat het eerste wat je
weet altijd het juiste of een waarschuwing van je Gids is, volg dit dan op. Op deze manier ontdek je
dat het leven als een waterstroom in een gelijkmatig ritme kan verlopen. Je leven mag soepel
verlopen als je het maar begrijpt. Soms zal dat inhouden dat je tegen personen of situaties nee moet
zeggen als je jouw eigen keuzes maakt en de dingen op je eigen manier doet. Maar in je hart weet je
toch dat dit de juiste weg is die jíj moet gaan. Deze informatie ontvang je namelijk niet zomaar. Het
behoedt je voor obstakels die je op je pad zult vinden. Je loopt tegen je eigen obstakels aan als je na
het twijfelen niet voor de ontvangen boodschap hebt gekozen maar voor de logische rationele
verklaring. Heb je nu in de gaten hoe het werkt? Tel eens op hoe vaak je in gehaaste of remmende
situaties terechtkomt waarvan je al van tevoren had aangevoeld dat dit problemen op zou leveren?
Want je weet het wel, maar je durft er meestal niet in te geloven. Sommige mensen zeggen dan dat
ze hun intuïtie niet hebben gevolgd. Als je altijd het natuurlijke pad loopt, merk je dat je
ontwikkeling veel sneller gaat. Je ontvangt meer inzicht en begrijpt snel hoe jij alles kunt leren. Hoe
minder obstakels je in je leven toelaat, hoe fijner je leven wordt.
Als je dagelijks leeft met de kennis uit de “Wetten van het Universum” merk je wat de waarde van
deze boodschappen is voor je eigen leven. Laat je niet meer verleiden om je druk te maken over
onbenulligheden. Blijf onder alle omstandigheden kalm en vraag desnoods welke tekst je op dit
moment weer tot rust kan brengen. Leef in overgave en houd je niet teveel vast aan aardse
gedachten die belemmerend werken voor je persoonlijke groei. Hoed je voor angst- en
twijfelgevoelens. Ontvang de Liefde in overgave en zorg dat je bereid bent om alle cellen in je
lichaam met Liefde te vullen. Je zult merken dat het leven mooi is en nooit meer kan vertroebelen.
Wees de meester over je eigen leven, houd zelf het overzicht en zorg ervoor dat je gedachten elke
dag zuiver blijven. Leef vanuit een liefdevolle, positieve houding.
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Spirituele groei
Maak afspraken met je Gids om je spirituele groei te leiden. Vraag om duidelijke informatie als je
een tekst leest, zodat je direct begrijpt op welke manier je met jouw leven om kunt gaan. Spirituele
ontwikkeling is ook de weg naar je totale Zelf. Jouw lichaam, ziel en geest zullen zich als eenheid
moeten gaan gedragen op aarde. Als je op aarde leeft is het belangrijk dat je in balans bent om
zowel je spirituele contacten als je aardse bewustzijn op elkaar af te stemmen. Want daarom leef je
op aarde. Accepteer dit leven als een geschenk dat je zelf mee mag creëren. Het is goed om je dat
bewust te zijn. Je kunt alles en iedereen, zelfs het hele Universum, van jouw bewustzijn laten
genieten.
In het diagram vind je het onderscheid tussen lichaam, ziel en geest. Boven de horizontale
scheidslijn vind je de Hemel. Daaronder de aarde. De curve geeft je ziel weer. Op de aarde wordt je
lichaam gevormd. Bij de curve zie je dat als je de grens van de Hemel naar de aarde passeert er een
lichaam wordt gevormd om je ziel in te huisvesten. Als je ziel de aarde verlaat, geef je het lichaam
weer terug aan de aarde. Zoals je ziet is je ziel dus thuis in de Hemel en je lichaam weet alles van de
aarde. Op aarde moet je deze informatie dus niet met elkaar verwarren. Alles wat je in je ziel
ontvangt, ontvang je dus uit de Hemel. Alles wat je met je verstand ontvangt, ontvang je van de
aarde.
Beide informatiebronnen zul je op hun eigen wijze moeten gebruiken, want als je op aarde leeft is
het de bedoeling om alles te doorleven. Je kunt niets afraffelen of wegmoffelen. Sta met beide
benen op de grond en maak verbinding met de Hemel. Maak onderscheid in de kennis die je wordt
aangereikt. Je hersenen kunnen je vaak informatie geven met een negatieve lading, zoals twijfel,
angst, onzekerheid of herhaling van een negatieve gedachte. Je ziel echter geeft je positieve
informatie, namelijk liefde, geluk, helderwetendheid, nederigheid en overgave. Als je jouw ziel dus
meer aan het woord laat zul je alle negativiteit onder de knie krijgen. Dit helpt je om dieper in jezelf
te gaan leven met deze kennis, zodat je hier jouw eigen, innerlijke kristal ontmoet. Hier ligt je
verbinding met God, want dit is je God-Zelf in je. Dit is het gedeelte dat Geest wordt genoemd.
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