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1  
Een nieuw wereldbeeld

Winter 2017/2018. Enkele maanden geleden is ons eerste boek, 
Christina – tweeling als licht geboren, verschenen, en sindsdien 
is er in ons leven aardig wat veranderd. Mijn 16,5 jaar oude 
dochter Christina, mijn 14-jarige zoon Mario en ik wonen 
net als de jaren daarvoor nog steeds samen met onze dieren, 
planten en stenen in ons huis in Toggenburg. Maar voor mij 
is niets meer zoals ik het me ooit had voorgesteld en hoe 
ik het allemaal had uitgedacht. Sinds januari 2015 is mijn 
wereld letterlijk met meerdere dimensies verruimd, en ik 
word me steeds bewuster van het diepgaande effect dat deze 
onverwachte verbreding van mijn horizon op me heeft en zal 
blijven hebben.
 Ik herinner me dat ik destijds in het begin moeite had om 
te wennen aan de vele paranormale gaven en het verruimde 
bewustzijn van Christina. Voor het grootste deel vind ik het 
allemaal nog steeds een groot raadsel, maar de verwondering en 
verwarring die ik in het begin had, hebben in de loop der tijd 
plaatsgemaakt voor een enorme fascinatie. Deze fascinatie gaat 
gepaard met ontzettend veel leerprocessen, nieuwe obstakels en 
nieuwe inzichten, kortom, een grote reis naar mezelf. Ik besef 
steeds meer dat dit nieuwe bewustzijnsniveau voor mij en alle 
andere mensen op deze planeet geweldige nieuwe mogelijkheden 
opent. Dankzij alles wat ik de afgelopen jaren van Christina 
heb geleerd, is het me gelukt om mijn vroegere denkpatronen 
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te doorbreken en het wereldbeeld dat ik had ingrijpend te 
veranderen.
 Ik herinner me ook dat Christina in de lente van 2015 
tegen me zei: ‘Tegenwoordig gedragen de mensen op Aarde 
zich alsof ze een spel spelen waarvan ze de spelinstructies 
zijn kwijtgeraakt.’ Hiermee vat ze de huidige toestand van de 
mensheid zeer treffend samen. Destijds vroeg ik me af: wat zijn 
eigenlijk de ‘spelregels’ op basis waarvan mensen in harmonie 
met elkaar kunnen samenleven en die we kennelijk op de een 
of andere manier zijn kwijtgeraakt? Hoe kunnen we de vrede 
in ons en buiten ons, waarnaar de meeste mensen verlangen, 
weer tot stand brengen? Wat moeten we precies in ons denken 
en handelen veranderen zodat de mensheid de volgende stap in 
haar evolutie kan zetten?
 Toen ik het multidimensionale wereldbeeld van Christina 
vergeleek met hoe ik toen dacht, werd het me al snel duidelijk 
dat mij eenvoudigweg nog nooit iets was verteld over de hogere 
universele spelregels die zijn gebaseerd op het harmonische 
en het goede. Niet door mijn ouders, niet door school en ook 
niet door de Kerk. Zo is het waarschijnlijk ook de meesten van 
mijn tijdgenoten vergaan. Mij is altijd geleerd hoe ik mijn leven 
zodanig kan vormgeven dat ik zo goed mogelijk met mezelf en 
mijn omgeving in harmonie leef, geen onopgeloste conflicten 
met me meedraag en deze wereld op elk moment weer met 
een zuiver geweten zou kunnen verlaten. Ik ervaar dat als een 
positief en nuttig fundament in mijn leven, waarvoor ik zeer 
dankbaar ben, maar vanuit mijn huidige kijk op het leven is dit 
fundament zeer gebrekkig en onvolledig.
 Wat ik dacht en deed werd mijn hele leven bepaald door 
de normen en waarden die in de maatschappij golden, dat 
wil zeggen, door kunstmatige, door de mens geformuleerde 
wetten en denkbeelden die gebaseerd waren op een nogal 
beperkt wereld- en mensbeeld. En juist deze bekrompenheid 
en onvolledigheid zorgen ervoor dat veel mensen zich 
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tegenwoordig ondanks de technische vooruitgang en uiterlijke 
welvaart verward, eenzaam, gevangen en machteloos voelen. 
In onze huidige tijd hebben we dringend behoefte aan een veel 
breder wereldbeeld waarmee we alle aspecten van het lichaam, 
de geest en de ziel op een zinvolle manier kunnen begrijpen en 
beschrijven. Wat we ook dringend nodig hebben is een ethiek 
waarmee we de hogere kosmische wetten en spelregels van de 
schepping voor de mens begrijpelijk kunnen maken. Daarnaast 
moeten we een voor iedereen geschikte manier vinden om 
ons weer met het grotere geheel, onze goddelijke oorsprong, te 
kunnen verbinden.
 Dat is eigenlijk de taak van de religie (van het Latijnse religio 
= ‘opnieuw verbinden met God’). Maar zoals Christina al vaker 
heeft uitgelegd, zijn de huidige religieuze systemen daartoe 
niet meer in staat omdat ze eeuwenlang zijn aangetast en 
vervalst. Binnen het christendom was er oorspronkelijk ook een 
diepgaand begrip van de multidimensionaliteit van de kosmos, 
van de vele werkelijkheden buiten de aardse, materiële realiteit 
en van de universele spelregels. Desondanks is het duistere 
machten gelukt om de Kerk en andere georganiseerde religieuze 
instituten te veranderen in manipulatieve machtssystemen die 
zijn gebaseerd op angst en uitbuiting. Binnen deze systemen 
was een verruimd bewustzijn van het individu absoluut niet 
welkom. Bovendien deinsde men er niet voor terug om de eigen 
heilige geschriften te herschrijven en te vervalsen. Hoewel 
de hogere werkelijkheden in principe voor ieder mens op elk 
moment waarneembaar zijn, en hoewel ze bijvoorbeeld in de 
Vedische geschriften van de oude Indiase beschaving uitgebreid 
zijn beschreven, is het de autocratische, manipulatieve duistere 
machten gelukt om mensen over de hele wereld tot een lagere 
trillingsfrequentie van angst en frustratie te dwingen, en 
daarmee te voorkomen dat ze waarnemen wat overduidelijk 
aanwezig is. Maar nu is er een tijd aangebroken waarin de 
mens zich van deze onlichte systemen losmaakt, zijn horizon 
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verbreedt en zich weer herinnert wie hij werkelijk is: een 
goddelijk, scheppend wezen en daarmee ook altijd de schepper 
van zijn eigen werkelijkheid.
 Christina zegt hierover ook dat religieuze instituten in hun 
traditionele betekenis niet meer nodig zijn. Als we ons af willen 
stemmen op het goddelijke plan en het doel van ons leven willen 
vinden, hebben we niets aan een vorm van spiritualiteit die door 
anderen wordt bepaald of voortkomt uit een blind vertrouwen 
op een of andere autoriteit. Met een verruimd bewustzijn zijn we 
zelf in staat om de kosmische wetten waar te nemen en volgens 
deze wetten te handelen. Christina zegt dat steeds meer bewuste 
mensen hun wereldbeeld en normen en waarden vanuit hun 
eigen waarneming afstemmen op de kosmische wetten, zoals 
Christina dat zelf ook doet. De komende jaren zullen nog veel 
meer mensen dat gaan doen.
 Met dit nieuwe wereldbeeld en deze nieuwe ethiek brengt de 
mens in de toekomst een nieuwe vorm van liefde in de wereld. 
Deze liefde maakt de ethische regels en wetten die door de 
mens zijn geformuleerd overbodig. Ook andere kunstmatige 
beperkingen, zoals landsgrenzen, zijn dan niet meer nodig. 
Het ligt al vast dat we dit evolutieproces zullen doorlopen en 
het is al in volle gang, maar hoelang het duurt is afhankelijk 
van ons collectieve bewustzijn en de beslissingen die we samen 
nemen. We kunnen dus allemaal ons steentje bijdragen door 
ons wereldbeeld zo snel mogelijk aan te passen aan de universele 
spelregels en onze levenshouding erop af te stemmen.
 Ter voorbereiding op ons seminar in de herfst van 2017 
maakten Christina, onze uitgever Ronald en ik een lijst van de 
belangrijkste universele wetten en spelregels. Als we deze wetten 
en spelregels in ons leven integreren, ondersteunen en versnellen 
we het proces van onze collectieve bewustwording. Hieronder 
beschrijf ik ze in het kort.
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De individualiteit van de ziel

In het lichaam van ieder mens leeft een niet-materiële, unieke 
en bewuste ziel, een deel van het grotere geheel, een individueel 
goddelijk schepsel, waarvan er in die verschijningsvorm maar 
één bestaat. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor 
alle andere wezens in het universum, dus voor aardse en 
buitenaardse wezens, driedimensionale en hogerdimensionale 
wezens, en lichte en onlichte wezens. Want alles in het 
universum leeft en is bezield, en overal in de schepping bestaan 
bewuste levende wezens.
 Christina kan allerlei wezens in verschillende parallelle 
werelden en dimensies waarnemen en met hen communiceren. 
Voor haar staat het buiten kijf dat het hele universum 
bewoond is en dat elke ziel een uniek individu is. Ik kan niet 
multidimensionaal waarnemen, maar voor mij is het helemaal 
niet moeilijk om dit als waarheid in mijn wereldbeeld op te 
nemen. Door mijn opvoeding ben ik al vertrouwd met het idee 
dat er in ieder mens een individuele ziel, een goddelijk schepsel, 
leeft. Het is echter wel nieuw voor mij dat dit ook geldt voor 
de ontelbare andere levensvormen in het universum en dat 
bijvoorbeeld onze planeet Aarde ook een bewust levend wezen 
met een ziel is.

Reïncarnatie (zielsverhuizing)

Al die ontelbare zielen zijn via een immense cyclus van 
dood en wedergeboorte voortdurend onderweg op hun reis 
door het universum. Ze reizen van dimensie naar dimensie, 
van dichtheid naar dichtheid, van planeet naar planeet en 
van lichaam naar lichaam om allerlei avonturen te beleven, 
ervaringen op te doen en opdrachten te vervullen, dingen te 
leren en zich volledig te ontwikkelen.



14

Natuurlijk kende ik het begrip ‘zielsverhuizing’ al wel, 
maar vroeger dacht ik dat het een of ander vreemd geloof 
van bepaalde oosterse religies was en dat het voor mij als 
christen dus geen betekenis had. Inmiddels besef ik echter 
dat reïncarnatie helemaal geen kwestie van geloof is. Want 
als reïncarnatie echt bestaat, volgt daaruit dat deze cyclus van 
dood en wedergeboorte voor iedereen geldt, dus niet alleen voor 
Aziaten en mensen die erin geloven, maar voor alle mensen. 
Dan is reïncarnatie een natuurwet die net als alle andere 
natuurwetten altijd werkzaam is, of je er als individu nu in 
gelooft of niet. Door Christina’s uitleg hierover ben ik ervan 
overtuigd geraakt dat reïncarnatie inderdaad zo’n natuurwet 
is, omdat ik dat veel geloofwaardiger vind dan alle andere 
verklaringsmodellen die ik in mijn leven ben tegengekomen.
 Door dit inzicht is mijn kijk op het leven na de dood totaal 
veranderd en heeft die zich enorm verdiept. Ik kijk nu ook 
heel anders tegen de zin van het leven aan. Het inzicht dat 
onze huidige incarnatie binnen de grotere werkelijkheid van 
ons zielsbestaan zo nietig is, geeft me een zeer geruststellend 
gevoel en heeft mijn blik enorm verruimd. Maar hoewel onze 
incarnatie als mens op Aarde vanuit het grotere geheel bezien 
maar heel kort duurt, is zij toch zeer belangrijk en van grote 
betekenis.

Zielsplan, zielspad en bestemming (dharma)

Voor elk mensenleven, dus voor elke incarnatie als mens op 
Aarde, bestaat er een zielsplan. Daarin staan de belangrijkste 
levenslessen en -taken waarmee je voorafgaand aan je incarnatie 
hebt ingestemd. Het zielsplan is op basis van eerdere ervaringen 
van de betreffende ziel in de spirituele wereld gemaakt en is 
bedoeld om de ziel te helpen bij het zetten van de volgende 
stappen in zijn ontwikkeling.
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Op basis van dit hogere zielsplan hebben we als mens in 
elk leven een specifiek zielspad. Deze vooraf uitgestippelde 
levensweg bestaat uit bepaalde ervaringsprocessen die je 
uiteindelijk niet kunt ontlopen. Je zou het leven van een mens 
op Aarde kunnen vergelijken met een soort treinrit van A naar 
B, waarbij de tussenstations – de grotere en kleinere levenstaken 
die je wilt volbrengen – van tevoren vaststaan. Wanneer onze 
levenstrein bij een van deze stations stopt, moeten we daar een 
persoonlijke les leren, of ten behoeve van de mensheid een taak 
vervullen. Natuurlijk kunnen we weigeren om deze uitdagingen 
aan te gaan, maar als we weigeren om het zielspad te volgen 
waarmee we hebben ingestemd, heeft dat alleen maar tot 
gevolg dat we verdwalen en via omwegen de weg terug moeten 
zien te vinden. En de les of taak die we proberen te vermijden 
komen we op een volgend station wel weer tegen, of dat nu in 
dit leven gebeurt of in een volgend leven. In die zin kunnen 
we ons zelfgekozen ‘lot’ dus niet uit de weg gaan, maar we 
kunnen op elk moment wel zelf bepalen hoe en hoe snel we onze 
levenstaken vervullen.
 De persoonlijke lessen en taken die we op ons zielspad 
tegenkomen, vormen samen onze persoonlijke bestemming of 
levensopdracht. Hierover zei Christina al in het voorjaar van 
2015: ‘Het is belangrijk te weten dat het zielsplan nooit aspecten 
bevat die de persoon in kwestie niet kan verwezenlijken. Je 
vaardigheden, talenten en sterke punten helpen je bij het 
uitvoeren van je belangrijkste taken. Daarbij is het belangrijk 
dat je je eigen vaardigheden en talenten kent en benut.’
 Een poosje geleden voegde ze hieraan toe: ‘Bij veel mensen 
bestaat hun levensopdracht uit meerdere afzonderlijke 
opdrachten die ze na elkaar moeten vervullen of waarmee ze 
tegelijkertijd bezig zijn. Iemand moet bijvoorbeeld vanaf zijn 
geboorte leren om van zichzelf te houden. Daar is hij dan zijn 
hele leven mee bezig. Later kunnen daar nog andere opdrachten 
en lessen bij komen. Als er andere mensen bij betrokken zijn, 
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wordt alles vanaf hierboven nauwkeurig op elkaar afgestemd. 
Als je met de stroom van het leven meegaat en je levensopdracht 
vervult, wordt alles vanaf hierboven lichtvol in je leven verweven 
en bij elkaar gebracht, zodat je je lessen kunt leren. In de 
spirituele wereld wordt dus voortdurend een enorme logistieke 
topprestatie geleverd, zodat alle mensen hun lessen kunnen 
leren en hun opdrachten kunnen vervullen.’
 De levenslessen waarvan we voorafgaand aan onze 
incarnatie al hebben besloten dat we ze willen leren, vergezellen 
ons meestal ons hele leven, of beter gezegd, tot we ze hebben 
geleerd. Als we bijvoorbeeld onze kennis over een bepaald 
onderwerp willen vergroten, of een positieve eigenschap verder 
willen ontwikkelen, komen we op ons levenspad telkens terecht 
in situaties waarin we meer over dat onderwerp te weten 
kunnen komen of die die positieve eigenschap meer tot bloei 
kunnen laten komen. De levensopdrachten die we in dit leven 
ten behoeve van de mensheid willen vervullen, komen we echter 
pas in de loop van ons leven tegen. Dat gebeurt pas als de tijd 
rijp is en we er klaar voor zijn om de betreffende opdracht, onze 
roeping, te vervullen. Het is inderdaad een enorme logistieke 
topprestatie van onze spirituele begeleiders om dat allemaal te 
coördineren en in ons leven in te passen!
 In het ideale geval lukt het ons om van onze roeping, 
onze bijdrage aan de mensheid, ons beroep te maken, dus 
om met dit werk de kost te verdienen. Dan kunnen we in ons 
levensonderhoud voorzien en ook innerlijk genieten van een 
vervuld en gelukkig leven.
 Gedurende de afgelopen maanden heb ik mogen ervaren 
dat dit echt werkt. Doordat ik de kennis over het zielsplan, 
het zielspad en onze bestemming in mijn wereldbeeld heb 
opgenomen, en doordat ik mijn best doe om me bewust te zijn 
van mijn persoonlijke opdrachten en die probeer te vervullen, 
heb ik voortdurend het gevoel dat ik op een liefdevolle manier 
word begeleid en beschermd. Ik ervaar in mijn leven duidelijk 
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2  
Nieuwe celstructuren 
en DNA-strengen

Begin mei 2015. De voorjaarsvakantie zit erop en onze 
dagelijkse routine wordt voor het grootste deel weer bepaald 
door de schooltijden van Christina en Mario. Op een 
ochtend vraagt een klasgenootje opgewonden aan Christina: 
‘Christina, waarom glinster jij helemaal? Doe je op je hele 
lichaam make-up of zo?’
 In eerste instantie is Christina een beetje overrompeld, 
want blijkbaar is dit meisje Christina’s bijzondere celstructuur 
opgevallen. De twee meisjes besluiten dan ook om hun 
celstructuren met elkaar te vergelijken.
 Christina weet dat haar eigen kristallijnen celstructuur 
op silicium is gebaseerd. Voor mensen die op een hogere 
frequentie trillen, glinstert haar lichaam daarom als een 
kristal, vooral als het zonlicht direct op haar lichaam valt. 
De celstructuur van het andere meisje blijkt op brons 
gebaseerd te zijn.
 Terwijl Christina me hierover vertelt, verwonder ik me 
erover dat deze veertienjarige meiden met hun blote oog 
celstructuren kunnen waarnemen en van elkaar kunnen 
onderscheiden. Ik vind het ook wonderbaarlijk dat de 
celstructuren van de kinderen van de nieuwe tijd blijkbaar 
sterk van elkaar kunnen verschillen. Wetenschappers zijn 
er tot nu toe van uitgegaan dat de weefsels van alle levende 
organismen uit koolstofverbindingen bestaan. Ook de 



35

mens heeft volgens die aanname een op koolstof gebaseerde 
celstructuur, maar het lijkt er dus op dat die veronderstelling 
over niet al te lange tijd bijgesteld zal moeten worden.
 Vol verwondering vraag ik Christina wat ze me allemaal 
over dit onderwerp kan vertellen. ‘Wetenschappers,’ zegt ze, 
‘gaan ervan uit dat een op silicium gebaseerde celstructuur 
bij de mens niet mogelijk is, omdat ze denken dat de 
zuurstof die we inademen en al het water in ons lichaam het 
element silicium onstabiel maken. Chemisch gezien klopt 
dat misschien ook wel, en binnen deze derde dimensie is 
dat dus ook een natuurwet, maar doordat ik zowel met mijn 
fijnstoffelijke als met mijn grofstoffelijke lichaam met andere 
dimensies ben verbonden, is mijn celstructuur niet aan de 
derde dimensie aangepast, maar aan de natuurwetten die in 
die andere dimensies gelden. Dit betekent dat mensen met een 
hoge trilling niet gebonden hoeven te zijn aan de wetten van de 
derde dimensie.’
 Dat was duidelijke taal, en ik zie geen enkele reden om 
te twijfelen aan wat ze zegt. Integendeel, ik wil juist graag 
weten of er bij mensen met een hogere trilling en een  
verruimd bewustzijn nog meer anders werkt dan bij 
‘normale’ mensen. Een uit silicium opgebouwde celstructuur 
die een betere geleiding heeft dan celmateriaal dat uit 
koolstofverbindingen bestaat, zal echt niet de enige 
bijzonderheid zijn. Christina zegt dat haar cellen niet alleen 
een andere structuur hebben, maar dat er in haar celkernen 
ook een ander soort DNA zit.
 Binnen het genetische onderzoek kent men het begrip 
‘niet-coderend DNA’. In de spreektaal noemen we dat ook wel 
‘junk-DNA’. Daarmee wordt bedoeld dat een groot deel van het 
menselijke DNA nog niet door wetenschappers is gedecodeerd, 
en daardoor weten we niet wat de functie van dit DNA is. 
Onderzoekers zijn het er nog niet over eens hoeveel procent 
van het menselijke DNA junk-DNA is, en ook niet over de 
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vraag of dit niet-coderende DNA wel een genetische functie 
heeft. Uit Christina’s uitleg hierover begrijp ik dat mensen 
met een hogere bewustzijnsfrequentie een groter deel van hun 
DNA kunnen gebruiken dan over het algemeen voor mogelijk 
wordt gehouden. Daardoor kunnen ze meer hersengebieden en 
hersenfuncties activeren.
 Christina bevestigt dat er tegenwoordig veel kinderen 
met een nieuwe celstructuur en DNA met twaalf strengen 
worden geboren. Volgens haar komt dit twaalfstrengige DNA 
overeen met het oorspronkelijke scheppingsplan, toen het 
DNA van de mens nog niet was teruggebracht tot de huidige 
twee strengen (ook wel ‘dubbele helix’ genoemd). Ze meent dat 
de mens nu ook op dit vlak zijn oorspronkelijke heelheid mag 
terugvinden.
 Ze zegt: ‘Als het twaalfstrengige DNA is geactiveerd, 
worden er meerdere gaven tegelijk geactiveerd, net als bij 
de mens die ooit in het paradijs, in de vijfde dichtheid, 
is geschapen. Deze mens leefde met behulp van al zijn 
fijnstoffelijke gaven in harmonie met de natuur. Hij is de 
natuurlijke, complete mens.’
 Christina heeft er al vaker op gewezen dat de Aarde haar 
energetische frequentie in deze fase van haar geschiedenis 
geleidelijk verhoogt, en dat de aardse sfeer daardoor overgaat 
van de derde naar de vijfde dimensie. Deze transformatie naar 
een minder dichte toestand heeft kennelijk niet alleen een 
uitwerking op de algemene ruimtetijdstructuur van de Aarde, 
maar op individueel niveau ook op de genetische codering van 
de mens.
 Dit fascineert mij enorm. Als mijn dochter op deze manier 
dingen uitlegt, wordt mijn traditionele begrip van de wereld 
elke keer weer flink op de proef gesteld, en word ik enorm 
uitgedaagd om verder te kijken dan wat ik kan bevatten. En 
hoewel dit me heel wat hoofdbrekens bezorgt, vind ik het ook 
heel spannend en wil ik mijn horizon steeds verder verbreden. 
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3  
Een kwantumsprong 
van de mensheid

Tijdens een van onze vele gesprekken legt Christina nog 
eens uit dat de mensheid op dit moment midden in een 
historisch transformatieproces zit, een kwantumsprong in 
de geschiedenis van de mensheid. Dat is dan ook de reden 
waarom er al jarenlang hoogtrillende zielen als mens op 
Aarde incarneren.
 Ze zegt: ‘De afgelopen eeuwen werden gekenmerkt door een 
sterke, dominante, mannelijke energie. Dat zie je terug in de 
materiële, technische vooruitgang en de talloze revolutionaire 
uitvindingen, maar ook in het ontstaan van verschillende 
destructieve machtssystemen, die veel leed en ellende op de 
Aarde hebben veroorzaakt. Je zou kunnen zeggen dat de 
mensheid nog nooit zo ontwikkeld is geweest als nu, maar 
tegelijkertijd staan we ook dichter bij onze zelfvernietiging als 
ooit tevoren.
 In deze fase is het heel belangrijk dat de mensen wordt 
verteld dat er op dit moment een evenwicht tussen de 
vrouwelijke en mannelijke energie wordt gecreëerd. Daardoor 
is het nu niet zo noodzakelijk om ons op materieel-technisch 
gebied verder te ontwikkelen, belangrijker is dat ieder mens 
wordt opgeroepen om zich met het oog op de komende 
energetische transformatie vooral geestelijk verder te ontwikkelen. 
De trillingsfrequentie wordt op deze planeet steeds hoger. 
Dat voel ik heel duidelijk. Dankzij dit hogere collectieve 
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energieniveau hebben alle mensen de kans om hun bewustzijn 
te verruimen, waardoor ze ook hun manier van denken en doen 
zullen veranderen. Ze zullen steeds meer ontwaken uit hun 
illusie en zich bewust worden van de destructieve aspecten van 
de tijd waarin we nu leven. Als het ze lukt om meer naar binnen 
te kijken, om oude denk- en gedragspatronen bewust los te laten 
en om andere mensen, de gehele schepping en de gebeurtenissen 
die hun te wachten staan met zo veel mogelijk liefde tegemoet 
te treden, kunnen ze een volledig nieuw geestelijk potentieel 
verwezenlijken. 
 Het bewustzijn van mensen is vooral aangetast en onzuiver 
doordat het vastzit in het verleden, vooral in negatieve 
herinneringen. Dit weerhoudt hen ervan om hun idealen te 
manifesteren. Maar met een ontwaakt bewustzijn kunnen ze 
wel duizenden idealen en ideeën verwezenlijken.’
 Ik ken de verbanden die Christina hier beschrijft uit 
de psychologie en holistische geneeskunde. Als je volledig 
naar buiten bent gericht en daarmee de innerlijke impulsen 
van je ziel onderdrukt, ontstaan er weerstand, blokkades en 
angsten in je. Het vergt heel veel energie om dan toch nog 
goed te blijven functioneren. Je hele systeem raakt erdoor uit 
evenwicht, en daar kun je dan weer geestelijk of lichamelijk 
ziek van worden. Deze negatieve spiraal van zelfsabotage kan 
worden doorbroken als je meer ruimte geeft aan je innerlijke 
stem, je ego ontmaskert, meer helderheid in je leven creëert en 
vastgeroeste denk- en gedragspatronen loslaat. Zo kom je stap 
voor stap dichter bij jezelf en herstel je je innerlijke balans. Dan 
kun je weer in overeenstemming met je bestemming leven en 
in de maatschappij de rol vervullen die je voorafgaand aan deze 
incarnatie hebt gekozen. Zo creëer je innerlijke vrede en rust, 
en het vertrouwen dat het goede en het positieve ons op een 
constructieve manier verder helpen op onze lange weg door 
onze incarnaties, en dat we daarbij voortdurend liefdevol vanuit 
de spirituele wereld worden begeleid en ondersteund.
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‘De nieuwe fase,’ gaat Christina verder, ‘is al begonnen. Het 
wordt dus tijd dat de mensen weer in vrijheid gaan leven en 
zich niet laten beperken door patronen en overtuigingen uit 
het verleden. Het wordt tijd dat de mensen hun illusies en valse 
voorstellingen loslaten, en niet meer het gevoel hebben dat ze 
slechts marionetten zijn. In de nieuwe tijd verdwijnt alles wat 
“dicht” is en een lage trilling heeft steeds meer, terwijl alles 
wat een hoge trilling heeft juist toeneemt. Deze hogere trilling 
gaat gepaard met een kracht die echt uit het hart komt, en met 
wijsheid en vrede. Iedereen kan dit proces vanuit hartelijkheid, 
in volle eerlijkheid en vooral met onvoorwaardelijke liefde 
ondersteunen. Dan bevorderen we het licht in de wereld en 
verhogen we niet alleen onze eigen trilling, maar ook die van 
de rest van de wereld.
 Ieder mens is een goddelijk licht. De meeste mensen zijn 
dat echter vergeten of, beter gezegd, het is hun nooit verteld. 
Daardoor wordt het licht bij veel mensen nog overschaduwd 
door onwetendheid en negativiteit. Ze zijn niet verbonden met 
het grotere geheel. Maar toch is het licht in ons aanwezig, ook bij 
de laaghartigste zware crimineel. Ieder mens heeft een innerlijke 
toegang tot zichzelf, en om die te kunnen openen heb je geen 
geld of uiterlijke macht nodig, alleen maar je vrije wil. Alleen dat 
aspect is al goddelijk.
 De nieuwe kosmische energie die zich op dit moment op 
Aarde manifesteert, geeft ieder mens de kans om zijn frequentie 
te verhogen en zijn bewustzijn te verruimen. Als je ervoor kiest 
om deze kans te benutten, zie je hoe je de lichtvolle weg kunt 
inslaan en merk je dat het destructieve niet meer in je kan 
resoneren. Dan herinner je je weer dat je een goddelijk schepsel 
bent en dat je alles wat je echt nodig hebt al in je draagt en er 
zelf toegang toe kunt krijgen.’
 Ik luister gefascineerd naar mijn dochter. Als ze over dit 
soort dingen vertelt, lijkt alles zo eenvoudig en duidelijk. Er zit 
geen greintje twijfel of onzekerheid in haar uitleg, en ik denk bij 


