
Contact maken 
 
 
Lieve mensen, 
Het vervult mij met vreugde en blijdschap om hier, samen met jullie, deze dag door te 
brengen. Jullie zijn bekenden van mij, wezens van licht die jullie zielenenergie, jullie 
fakkels van licht, hier op aarde komen planten. In het planten van een fakkel van licht 
op aarde, ontmoette je duisternis. In deze duisternis kreeg je te maken met angsten en 
donkere gevoelens, die je deden twijfelen aan je missie op aarde, aan het licht in 
jezelf. 
 
Stel je eens voor, ga eens terug naar het moment vóór je aan deze incarnatie begon. 
Zie jezelf op de rand van de hemel zitten als een engel van licht. Zie hoe intens je naar 
de aarde kijkt en hoe je de energetische werkelijkheid daarvan in je opneemt. Stel je 
de aarde voor als een bol waaromheen verschillende sferen bestaan. Als een 
alwetende engel van licht kijk je vanuit de geestelijke sfeer naar de aarde. 
 
Je ziet de fysieke, meest dichte, materiële energie van de aarde. Je lichaam, gemaakt 
van botten, vlees en bloed. Daarin ga je wonen. Dat wordt je huis, een mensenleven 
lang. Daardoor en omheen stromen minder dichte energieën: je emoties, je gevoelens, 
je gedachten. Minder grijpbaar en toch zo echt. Je leeft er dagelijks in, als in een veld 
van energie dat je omgeeft. 
 
In deze energetische laag van emoties, gedachten en gevoelens ga je verschilende 
niveaus onderscheiden. Het dichtst bij huis, bij de engel in jezelf, is er je hart. In je 
hart rust en straalt het licht in jezelf, het licht dat jij bent en dat de reis is aangegaan 
naar de dichte materie op aarde. Je emoties zetelen meer in het gebied van je buik. Zij 
staan onder directe invloed van de illusies en de onwetendheid die in de aardesfeer je 
deel zijn. Emoties zijn er niet voor niets. Zij stellen je in staat het leven op een intens 
niveau te ervaren. Vanuit dit intense voelen kun je tot een diepe waarheid in jezelf te 
komen. Dit is de reden waarom jullie uiteindelijk incarneren. Waarom zou je dit doen 
als je een perfecte engel 
bent die op de rand van de hemel naar beneden kijkt? Wat kom je op aarde doen? Je 
komt hier om te ervaren. 
 
Door het licht mee te nemen naar deze dichte aardse niveaus van zijn, schep je een 
nieuwe werkelijkheid. Jullie allen kennen momenten in je leven dat je intens gelukkig 
bent, dat je intens kunt genieten. Dat je hele wezen en je hele lichaam zich openstellen 
voor dit moment. Dat je diep van binnen voelt: het is goed zo. Ik voel mij vervuld, dit 
is waarvoor ik ben gekomen. Dit kan een creatief moment zijn waarop jij je diepste 
zielenenergie naar de aarde kanaliseert. 
Het kan ook een moment van genot en vreugde zijn dat je deelt met je naaste, je 
partner, een kind, een vriend. Deze momenten van intens geluk kun je in de hemelse 
sferen niet zo beleven. Het is in de fysieke realiteit van de aarde, in al haar 
gebrokenheid, verdriet en tragiek, dat je deze momenten van puur geluk des te voller 
kunt ervaren. Dat je kunt voelen en beleven: dit is de moeite waard. Het is je 
emotionele zelf dat je in staat stelt tot een ongelooflijke diepte en rijkdom in je 
ervaringsleven. 
 



Veroordeel daarom nooit de emoties in jezelf. Ze zijn als bange kinderen én ze zijn je 
gidsen. Zelfs de donkerste energieën, zelfs de energieën die het meeste in de knoop 
zitten, kunnen je iets vertellen dat ultiem waardevol is. Ze bevatten een 
oorspronkelijke waarheid die zo diep is dat je er van leren kunt. Je bent een engel van 
licht die vanuit de hoogste sferen van licht is neergedaald op aarde én je bent een 
engel die hier komt in nederigheid, om te leren van je emoties, van de duisterheid en 
de onwetendheid. Juist hierin ligt een schat verborgen. 
 
Nu wil ik meer concreet spreken over het contact maken met gidsen. Vaak is het op 
jullie aarde zo dat je jezelf teveel als een beperkt mens ziet die raad of advies van een 
hoger wezen nodig heeft, van een wezen dat boven je staat. 
 
Wanneer je op zo'n manier met gidsen contact wilt maken zullen er zeker 
onevenwichtigheden ontstaan. Vaak lukt dit contact dan ook niet. Ik wil jullie 
uitleggen waarom. 
 
We kunnen grofweg onderscheid maken tussen twee sferen om de aarde heen. In 
beiden kun je contact maken met entiteiten, met niet fysieke wezens. Dicht om de 
aarde heen bevindt zich de astrale sfeer. Hier verblijven overleden mensen die niet los 
kunnen komen van de aarde en op deze wijze nog dicht bij de aarde zijn. In deze sfeer 
bewegen zich allerlei levensvormen in astrale vorm om de aarde heen. Vaak zijn het 
verwarde energieën, entiteiten die verdwaald zijn geraakt. Omdat de astrale sfeer 
verwant is met het emotionele gebied in de buik kan er vanuit de astrale sfeer contact 
zijn met aardse mensen. Dit is echter niet het contact dat je wilt. Het is een contact dat 
inspeelt op emoties van angst in jezelf. Wezens die vanuit de astrale sfeer contact 
maken met mensen willen zich als het ware voeden met de emoties van aardse 
mensen. Hoewel ze zich soms voor doen als een gids, is duidelijk herkenbaar dat ze 
dit niet zijn. De toon van hun energie is vaak gebiedend, commanderend. Er zit iets 
dramatisch in. Het is een energie die je weg trekt van jezelf, die je doet twijfelen aan 
jezelf. 
 
Om de aarde en de astrale sfeer heen kun je - als een cirkel - een sfeer onderscheiden 
die ik de geestelijke sfeer noem. Daarin bevindt zich een energie die losser is van de 
aarde en van de dualiteit die jullie op aarde kennen. Dit is de sfeer van licht waaruit je 
zelf afkomstig bent en waarmee je door je hart en derde oog verbonden bent. Deze 
verbinding is er altijd of je deze nu ervaart of niet. Hoewel emoties van paniek, angst 
en machteloosheid de verbinding hiermee kunnen versluieren, blijft deze altijd 
bestaan. Jij bent en blijft het engelwezen dat vanuit deze lichtsfeer naar de aarde is 
gekomen. 
 
	  


