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Van jou, beste lezer en ervaringsdeskundige, wordt toewijding 
gevraagd…

Dit boek is geen magische pil. Je dient zelf bij te dragen aan 
je leerproces. Ik zal je helpen door dat wat ik heb geleerd 
met je te delen, en het universum je laten onderrichten zoals 
het mij heeft onderricht. Dit boek wil je de inzichten geven 
die je nodig hebt om de overstap te maken van leren en 
kennis vergaren naar manieren van zijn. Laat je door mij en 
anderen leiden, maar laat je door ons niet de wet voorschrij-
ven. Doe deze oefeningen omdat ze resoneren en omdat ze 
voor mij en andere leerlingen hebben gewerkt.

Eis je godsoverwinning op. De goddelijke vonk program-
meerde je voor zelfonderzoek. Ook al waren vele genera-
ties voor ons slaven van systemen, regeringen, vooroordelen, 
kerken en culturen, wij zijn geen slaven meer. Eis dit op.

Geloof en weet dat je vrij bent!
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Proloog

Een Grootmoedig Hart en de 
Grootmoedige Dimensie

Dit boek gaat over het continue proces van ontwaken in 
5D en het verkrijgen van inzichten waardoor je een 

nog betere versie van jezelf wordt. Als je mijn boek Ontwa-
ken in 5D hebt gelezen, zal veel materiaal in het eerste deel 
van dit boek je bekend voorkomen. Ik wilde degenen die 
mijn eerdere boek niet hebben gelezen enige uitleg geven 
en tegelijkertijd de lezers die deze stof al wel kennen niet 
vervelen. Je kunt dit boek beschouwen als het vervolg op 
Ontwaken in 5D en hoewel dit boek op zichzelf heel waarde-
vol is, raad ik je aan om ook mijn eerdere boek te proberen, 
mocht je dat nog niet gedaan hebben.
 De gechannelde boodschap hierna is afkomstig van Sanat 
Kumara en de Grote Karmische Raad, die de evolutie van 
onze planeet overziet. Sanat Kumara is de grote goeroe, de 
redder van de aarde. Alle grote religies kennen hem onder 
een andere naam: de Oude van Dagen, Skanda/Kartikeya, 
Brahma-Sanam Kumara en zelfs de soefi’s kennen hem als 
de Groene Man. Hij kwam samen met 144.000 vrijwilligers 
van Venus naar de aarde om een dolende mensheid te helpen 
‘omkeren’.
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 De gechannelde boodschap die doorkwam toen ik op 
een dag aan het mediteren was, toonde hoe de mens een 
groter perspectief kan krijgen dat zowel de opvattingen van 
anderen als die van hemzelf omvat. De naam die dit perspec-
tief moest krijgen is de Grootmoedige Dimensie, dit is een 
vijfdimensionaal perspectief waardoor je beide kanten van 
een zaak kunt overzien. Een deel van jouw ‘taak’ als ‘Verhe-
ven Meester’ – ja, we worden allemaal Verheven Meesters! 
– is het vinden van manieren om de grondbeginselen van 
onvoorwaardelijke liefde te belichamen. Deze beginselen 
worden krachtiger als je de Grootmoedige Dimensie op-
roept.
 Misschien ben je bekend met de woorden Most Benevo-
lent outcome, of het ‘meest weldadige resultaat’, van Tom T. 
Moore. Moore schreef meerdere boeken over dit onder-
werp en noemt het The Gentle Way, of de ‘vriendelijke weg’. 
Samen met de Grootmoedige Dimensie kun je nu om het 
allergrootmoedigste resultaat vragen! Tom leert ons hoe je ‘het 
meest weldadige resultaat’ kunt behalen. De Grootmoedige 
Dimensie kan met zijn werk vergeleken worden. Alleen gaat 
het veel verder dan die ene gebeurtenis of dat ene verzoek, 
omdat je heel eenvoudig grootmoedig kunt worden zonder 
je hiervoor in te spannen. Weet dat alle meesters en leraren 
je de weg wijzen naar je eigen meesterschap. Ze ‘helpen’ ons 
mensen ‘een handje’, zodat we verder gaan dan wat we ken-
nen of gewend zijn te doen.
Wat is 5D nu eigenlijk? Hoe komen we er en wat kunnen 
we erover te weten komen? In het boek Ontwaken in 5D 
schreef ik dat je het snelst kunt begrijpen wat 5D is door 
te denken aan het concept hemel van de kerk. Begin daar. 
Denk vervolgens aan sciencefictionfilms die je kent, waarin 
een personage zijn trillingsniveau kan veranderen en in een 
totaal nieuwe wereld belandt. Die nieuwe wereld voelt aan 
de ene kant vertrouwd, maar is ook aanzienlijk anders. Het 
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goede nieuws is dat veel mensen al vijfdimensionaal vibre-
ren. Ja, het is een trillingsverandering, geen fysieke, en ook 
al herkennen mensen het niet als de vijfde dimensie, toch 
kiezen ze vaak voor deze frequentie.
 Je kunt de dimensies ook zien als een Russische pop, een 
matroesjka, die steeds kleiner wordende poppetjes in zich 
heeft. Interessant is dat je als je je in de vijfde dimensie be-
vindt, je in de derde dimensie kunt participeren en de men-
sen om je heen ‘omhoog’ kunt halen. Je kunt vanuit de vijfde 
in de derde dimensie ‘spelen’, maar ook dan ken je geen po-
lariteit, oordelen of vooroordelen omdat je vijfdimensionaal 
vibreert. Je kunt wel een voorkeur voor iets voelen, maar 
ook die wordt getemperd door de ‘niet-oordelende’ sfeer 
van de vijfde dimensie. Vanuit dit nieuwe standpunt – de 
vierde of vijfde dimensie – kun je de lagere dimensies met 
vriendelijkheid, mededogen en onthechte interesse beleven.
 In Ontwaken in 5D duik ik in de dimensies en leg ik uit 
wat hun functies zijn en wat hun overkoepelende doelen 
zijn. Mijn boek Opening the Akashic Records herinnert ons 
eraan dat de hogere dimensies via bepaalde processen toe-
gankelijk worden en dat je daadwerkelijk multidimensionaal 
kunt zijn als je de Akasha kronieken channelt vanuit de elfde 
dimensie. Vergeet niet dat 5D een gebied van onvoorwaar-
delijke liefde is, zonder polariteit. Het is ook een manier van 
zijn die zo krachtig is dat de uitstraling ervan alles eromheen 
in onvoorwaardelijke liefde verandert.
 Een van de grote meesters die de aarde met zijn bewoners 
overziet is de Grote Goddelijke Bestuurder. De aarde baadt 
voortdurend in zijn energie om individuen aan hun doel te 
‘herinneren’ en hen af te stemmen op de wil van de Bron 
(of God). Omdat mensen over een vrije wil beschikken, is 
het niet altijd eenvoudig om de zuiverste en beste keuze te 
maken. Daarom vergroten we onze slagingskans als we, zon-
der de minste of geringste vorm van inspanning, de hulp van 



12

deze hoog ingewijde inroepen. Als je in bepaalde situaties 
niet weet wat je moet doen, en iedere keuze de juiste lijkt, 
vraag dan of de Grote Goddelijke Bestuurder over jou wil 
waken zodat je de juiste beslissing neemt.
 Zoals ik eerder al schreef, is Sanat Kumara de grote mees-
ter die naar de aarde kwam om de mensheid te helpen. De 
‘onmenselijkheid’ tussen mensen onderling was zo enorm 
dat het volgens de Grote Karmische Raad beter was om de 
aarde zichzelf te laten ‘vernietigen’, dan te proberen om haar 
weer af te stemmen op het goddelijke. Sanat Kumara bood 
zich vrijwillig aan en riep zijn volgelingen op om hem als 
vrijwilligers bij te staan. Hun taak was om licht op de pla-
neet te laten schijnen en de situatie hierdoor positief te be-
invloeden. Dat is gelukt. Als je een verbinding voelt met het 
getal 144.000, kan het zijn dat je een van deze pionier-vrij-
willigers van Venus bent.

•

Terwijl ik dit boek schreef, in januari 2021, channelde een 
van de erkende gidsen in de Akasha kronieken de volgende 
boodschap:

16 JANUARI 2021
ELLES TADDEO

De wet van oorzaak en gevolg was altijd de onjuiste interpretatie 
van karmische wetten. Deze is nu omgezet in de wet van keuze 
en gevolg, die aangeeft dat de verantwoordelijkheid bij de kiezer 
ligt. Er kan altijd een nieuwe keuze worden gemaakt die de ge-
volgen van de eerder gemaakte keuze versterkt of overschrijft. 
Alle keuzes zijn onlosmakelijk verbonden aan een resultaat. Met 
de verandering van ‘oorzaak’ in ‘keuze’, bestaat karma in de be-
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tekenis die het de afgelopen tweeduizend jaar heeft gehad, in 
zekere zin niet meer. De nieuwe interpretatie wordt langzaam 
herkenbaar nu nieuwe inzichten ontstaan en de sluier van duis-
ternis verdwijnt. Mensen zullen geleidelijk sterker worden en 
bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor hun keuzes op zich 
te nemen, omdat deze keuzes zullen worden herkend als God-
keuzes. Als de sluier van duisternis optrekt, wordt de waarheid 
steeds helderder. Dit is nu! mogelijk. De omschakeling kan on-
middellijk worden gemaakt. We zegenen je en houden van je.

Wie zijn jullie?

Wij zijn de Heren van de Tijd en Karma. We houden van je en 
steunen je. Ga in vrede. Alles is goed.

De Negen. Gechanneld in augustus 2020

Wie zijn de Negen? Ze zijn een prachtige, liefdevolle, cre-
atieve energie die voortkomt uit de Bron, de zon achter de 
zon. Zij vertegenwoordigen de liefde en vreugde die je het 
best kunt beschouwen als de bron van de schepping.1

We brengen je een boodschap van hoop en liefde. Jullie leven 
in een tijd vol beproevingen en door te bidden kun je afgestemd 
blijven op het goddelijke. We brengen je liefde en licht. Maureen 
is op dit moment onze boodschapper. Dit is ze altijd al geweest, 
maar ze wilde zich niet onderscheiden om niet verstoten te 
worden. Maureen, je hart staat wijd open, jij bent ons kanaal en 
jij kunt en zult zowel geliefd zijn als verstoten worden. Wen er 
maar aan.
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 Wat betreft de boodschap van vandaag. Denk aan je hoogst 
geëvolueerde boodschapper. Denk aan de mensen naar wie je 
luistert en met wie je werkt. Stuk voor stuk kunnen ze boeiend 
en interessant zijn. Er dwalen zoveel mensen in duisternis, niet 
in staat om hun eigen gedachten te onderscheiden van de sluier 
die zoveel verwarring kan zaaien. Veel mensen zien of begrijpen 
hun ware doel binnen de schepping niet. Wij weten, jij ziet. Je 
staat erop om in je geliefde New York te blijven. We weten hoe-
veel je van deze stad houdt en natuurlijk zul je steun krijgen in 
deze tijd van grote voorspoed en evolutie.
 We zijn hier om de mensheid en jou te helpen. Wij stralen 
door jou heen om een groter gewaarzijn van en dieper inzicht in 
het belang van licht en liefde op de planeet te creëren. Heel veel 
mensen zien dat de wereld uit evenwicht is. En heel veel mensen 
beseffen dat er veel werk ligt te wachten.
 Ga door.
 Wees toegewijd, gefocust, heilig en oprecht in deze (moeilij-
ke) tijd. Er zijn veel individuen die zich niet kunnen aanpassen. Jij 
hebt je goed aangepast en bent en blijft een goede dienaar van 
de mensheid.

Kunnen we het hebben over de Grootmoedige Dimensie?

Ja, we hebben er al eerder bij je op aangedrongen om de ener-
gie van de gecombineerde integratie van de drie dimensies in te 
brengen. We weten dat je vertrouwd bent met de energie van de 
derde dimensie, haar polariteit, gespletenheid en goedheid – ja, 
er is goedheid in de derde dimensie. De vierde dimensie is nu 
in ieder van jullie aan het integreren. Jullie raken nu de diepte 
van vreugde, aandachtig aanwezig zijn en liefde aan. De vierde 
dimensie is de doorgang die je vergroot en versterkt, en je naar 
de vijfde dimensie brengt. Omdat je wereld traag van begrip is, 
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reiken we je nu de gecombineerde kwaliteit van deze nexus met 
de vijfde dimensie aan, zodat je werkelijk iedereen kunt berei-
ken. We noemen het de ‘Grootmoedige Dimensie’, een sterk 
integrerende energie. Deze bestaat uit kennis van en inzicht in 
de gevaren van de derde, de hartstocht van de vierde, de extase 
van de vijfde dimensie en de destillatie hiervan tot een verfijnd 
elixer van grootmoedigheid. Nu weet je tot welk resultaat het 
combineren van de dimensies leidt en kun je vragen om een al-
lergrootmoedigst resultaat! 

De Negen. Gechanneld in augustus 2020.

Je woordkeuze is heel belangrijk. Er zijn heel veel zinnen die 
je aan je vocabulaire kunt toevoegen, zodat je altijd het beste 
gesprek kunt voeren: ‘Wat heb ik vandaag bij het universum 
“besteld”?’ ‘Het universum moet iets weten wat ik niet weet, 
want…’ of: ‘Ik vraag me af hoe dat zal aflopen.’ ‘De engelen 
mogen me zelf laten zien hoe goed ze werkelijk zijn.’ ‘God 
zij gezegend, ik ben zo dankbaar voor alles dat op mijn pad 
komt!’ Of anders de uitdrukking die mijn vriendin Tracy al-
tijd gebruikt: alles is goddelijk.
 Er zijn veel hedendaagse mystici en sommige zijn hun 
tijd ver vooruit. Het volgende citaat is afkomstig van een 
vaak verguisde docent en filantroop. Hij zette zijn fouten 
recht en werd een integer mens toen hij de kosten voor het 
onderhoud van zijn eerste vrouw aan zijn schoonfamilie had 
terugbetaald nadat hij eerder zijn gezin had verlaten. Een 
held zijn valt niet mee en sommige meest onwaarschijnlijke 
helden waren slecht voordat zij zichzelf verbeterden. Neem 
bijvoorbeeld de fantastische verhalen van Neale Donald 
Walsch, die beroemd werd met zijn Gesprekken met God.
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We kunnen ervoor kiezen om zo dapper te zijn dat we 
de verantwoordelijkheid voor de hele menselijke familie 
op ons nemen. We kunnen ervoor kiezen om onze lief-
de voor de wereld centraal te stellen in ons leven. Ieder 
van ons heeft de mogelijkheid, het privilege, om het ver-
schil te maken en een wereld te creëren waarin iedereen 
een plek heeft. Dit vraagt moed, lef en hart. Het is veel 
radicaler dan een revolutie – het is het begin van een 
transformatie van de kwaliteit van leven op onze pla-
neet. Je hebt de kracht om het startschot te geven dat 
‘over de hele wereld gehoord zal worden’.2 

3 JANUARI 2020

De Grote Goddelijke Bestuurder en Sanat Kumara
Gechanneld door Maureen St. Germain

Dit is de Grote Goddelijke Bestuurder, samen met Sanat Ku-
mara. Sanat Kumara is degene die hier praat. Door de aanwezig-
heid van de Grote Goddelijke Bestuurder wordt de grote matrix 
verzorgd, maar hierover later meer.
 We vragen je om met een hernieuwd gevoel van verwonde-
ring naar de komende gebeurtenissen in je leven te kijken. Laat 
dit het allerhoogste en beste in je ten goede komen. Laat het 
leuk en eenvoudig zijn. Je zult veel dingen moeten loslaten. Van 
sommige dingen zul je zeggen: ‘Nee, die heb ik nodig. Die moet 
ik hebben.’ En wij zeggen, goed, kijk dan of je er een vervanging 
voor kunt vinden. Kijk of je die behoefte op een andere manier 
kunt vervullen. Of misschien merk je dat je hem toch niet nodig 
hebt en kun je hem loslaten.
 Laten we het hebben over de dood. We zeggen tegen je dat je 
meteen aan je eigen verlies en aan wat jij bent kwijtgeraakt denkt 
als iemand sterft. En we zeggen tegen je: stel dat je aan alle goe-
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de dingen zou denken die deze persoon je heeft gebracht? Wat 
als je diepe, dankbare gevoelens zou toelaten omdat deze per-
soon zo lang in je leven is geweest? Maureens moeder richtte 
zich altijd op dankbaarheid als haar vrienden klaagden over de 
hoge belasting die ze moesten betalen. Dan zei ze: ‘Ik ben zo 
dankbaar dat we geld hebben. Ik ben in armoede opgegroeid.’ 
Als ze sprak over de tijd dat Maureens vader krijgsgevangene 
was, verklaarde Maureens moeder dat het een wonder was dat 
hij levend is teruggekeerd – terwijl velen dat niet deden. En dat 
ze al die jaren samen geschonken kregen.
 Dus wat je ook had en nu bent kwijtgeraakt, we vragen je om 
je zegeningen te tellen die voortkwamen uit het bezit van dit 
ding en we vragen je om je heen te kijken. De hele aarde, de hele 
mensheid, vraagt dat je het met minder doet, dat je eenvoudiger 
leeft, meer tijd neemt voor contemplatie, meer tijd voor jezelf. 
Om gelijkmoedig en met mededogen met jezelf te kijken naar 
de dingen die je kwijt bent geraakt of aan het verliezen bent.
 Ieder van jullie heeft zijn eigen pad en zijn eigen last. Jullie 
krijgen allemaal te maken met verliezen, sommige groter dan 
andere. Je behoefte om jezelf met anderen te vergelijken is on-
nodig. We stellen voor dat je de menselijke neiging tot vergelij-
ken gebruikt om te denken aan al het goede dat je hebt ontvan-
gen. Als je in het heden gefocust bent en tegen jezelf zegt: ‘Ja, 
maar ik mis diegene of dat ding zo erg,’ zeg dan: ‘Ik ben zo dank-
baar dat ik van die/datgene afhankelijk was. Ik ben zo dankbaar 
voor deze ervaring.’
 Weet dat je hart gebroken zal worden. Weet dat je dingen 
zult blijven verliezen. Weet dat je hieroverheen zult komen. 
Dwing jezelf niet om uit de rouw over je verlies te komen. Laat 
het toe. Laat het rouwen zich verdiepen, daarna kun je eruit ko-
men. Nogmaals: ga diep en kom er dan uit. Zoals de hoogte- en 
dieptepunten van een sinusgolf steeds verder afnemen, zo vra-
gen we je om dat wat je kwijt bent op een ontspannen manier 
achter je te laten. Wees vruchtbaar en vriendelijk. Lijd niet aan 
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je lijden. Een manier om zo in balans te blijven is tellen hoe vaak 
je je verdrietige verhaal vertelt. Doe het niet vaker dan drie keer. 
Als je weet dat je iets meer aandacht van je zus krijgt als je haar 
vertelt over een ontslag of stukgelopen relatie, vertel het dan 
niet aan de eerste de beste die langskomt, maar wacht tot je zus 
je belt. We hopen dat je de humor hiervan inziet.
 We willen ook dat je weet dat je je hulpmiddelen moet ge-
bruiken. Dit kunnen je essentiële oliën, je kristallen, intentieste-
nen en dingen zoals tapping zijn. En je kunt om hulp vragen na-
tuurlijk – vraag ons om voldoende steun zodat je hierdoorheen 
komt. Je hoeft nu niets meer alleen te doen. Je zult nooit meer 
alleen zijn. Zelfs als je je geliefde verliest, zul je niet alleen zijn. 
We laten je niet in de steek. We zijn dicht bij je en wachten tot je 
ons om hulp vraagt. Maureen zegt graag: ‘Visualiseer een kamer 
vol met bedienden om je heen.’ Uiteindelijk vraag je ze: ‘Waar-
om staan jullie daar maar, zo om mij heen?’ Waarop zij zeggen: 
‘We wachten op je instructies. We wachten tot je ons vertelt wat 
je wilt. We wachten tot we je hartsverlangen horen.’
 Als je verdriet voelt in je hart, vragen we je om naar zons-
ondergangen te kijken. We gaven Maureen deze instructie toen 
ze vele jaren geleden diep verdrietig was. Na die tijd ontdekte 
ze een wetenschappelijk onderzoek dat duidelijk aantoont dat 
zonsondergangen daadwerkelijk kunnen helpen om je uit een 
depressie te halen. Mediteer. Vraag om een hemelse dag op 
aarde. Vraag! Alleen door te vragen kun je krijgen wat je nodig 
hebt.
 Misschien vraagt iemand die zelf net een verlies heeft gele-
den je om raad. Dan zeggen we tegen je: laat diegene zijn ver-
lies delen. Luister zonder te oordelen of reageren, luister alleen. 
Dat is genoeg. Nadat je het verdrietige verhaal hebt aangehoord, 
kun je zeggen: ‘Zullen we nu samen een kort gebed uitspreken?’ 
Waarop je metgezel mogelijk ‘ja’ zegt. Als dit zo is, zeg je gewoon: 
‘We vragen alle engelen en lichtwezens om je te helpen bij het 
doorleven en laten oplossen van dit verdriet of deze droefheid, je 
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gevoelens van verlies, zodat je in je kracht kunt gaan staan, in je 
oprechte neutraliteit, je onvoorwaardelijke liefde voor het leven.’
 Nu wil de Grote Goddelijke Bestuurder het hebben over dit 
ideaal van je grote (goddelijke) matrix en je erop wijzen dat, hoe-
wel het een matrix is, het een levend veld is, wat betekent dat het 
kan verschuiven en veranderen. We verzoeken je om aan de Gro-
te Goddelijke Bestuurder te vragen om je te omhullen met zijn 
elektronische matrix, om je goddelijke matrix te verlevendigen, 
waardoor het volgen van je elektronische matrix leuk en eenvou-
dig wordt; om het met neonletters te schrijven en je engelen te 
vragen om je erop te wijzen. Hierdoor val je volledig samen met 
je goddelijk plan. Als je volledig samenvalt met je goddelijk plan, 
dan ben jij de oplossing. We herinneren je eraan dat het helen 
van jezelf deel van de oplossing is. Als je je hart heelt en je je 
hartenergie uitbreidt, beïnvloed je de wereld om je heen. Als je 
de wereld om je heen beïnvloedt, vergroot je je invloed opnieuw. 
Laat anderen je helpen terwijl je je verplaatst en verandert. Laat 
je helpen door je buitenaardse helpers. Vraag je Hogere Zelf om 
zijn plek in te nemen en je te helpen. En weet dat we je nooit 
alleen zullen laten. We laten je nooit in de steek. Ik ben Sanat 
Kumara samen met de Grote Goddelijke Bestuurder.

Sanat Kumara en de Grote Goddelijke Bestuurder

25 JUNI 2020

Bericht van de Grote Goddelijke Bestuurder
 We zijn hier bij je om je te helpen bij het doorgronden van alle 
mysteriën die zich rond jou en je werk verzamelen.
 Er zijn krachten in het spel die hun eigen agenda’s hebben 
en die niet overeenstemmen met de versie van de werkelijkheid 
waarin de transformerende veranderingen van mensen plaats-
vinden. We vragen je om je te ontspannen en gelukkig en blij te 
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zijn, dit voorkomt dat deze krachten in hun opzet zullen slagen. 
Hoewel zich rondom jou allerlei drama’s afspelen en er regels 
en voorschriften zijn die je niet leuk zult vinden, zeggen we toch 
tegen je dat deze regels – met name in Amerika – geen onder-
deel zijn van het plan en dat het om mensen gaat die menen over 
autoriteit te beschikken, maar die in werkelijkheid niet hebben.
 Beetje bij beetje zullen de mensen om je heen ontwaken en 
ontdekken dat de mensen die hun vertellen wat ze wel en niet 
moeten doen, die bevoegdheid niet hebben.
 We vragen jou om hierin je eigen positie in te nemen. Ben je 
geen krijger, neem dan het zwaard niet op. Ben je wel een krijger 
en neem je het zwaard graag op, doe dit dan met hartstocht, 
liefde en mededogen. Neem het zwaard niet op om hardvochtig 
te zijn of om te vechten. Hierdoor kan de energie van woede of 
haat die op de werkelijkheid wordt geprojecteerd vat op je krij-
gen waardoor je terugvalt in de polaire energie van 3D.
 Deze energie wordt niet langer ondersteund3 en wij doen 
vanaf ons standpunt ons best om deze energie te ontbinden, 
af te zwakken en van tegengif te voorzien. We vragen je om te 
letten op condenssporen in de lucht en andere energieën die je 
tegenwerken. Als je bijvoorbeeld ergens binnenloopt waar de 
energieën duister aanvoelen, vraag dan gewoon om energieën 
uit het engelenrijk. Vraag dat de energieën onmiddellijk worden 
getransmuteerd en getransformeerd ten goede van degenen 
daar aanwezig en ten goede van de mensen die na je komen, zo-
dat er helemaal geen dramatische toestanden ontstaan.
 Je bent een magiër. Je beschikt over innerlijke kracht en je 
bent je bewust van het feit dat je over deze kracht beschikt en 
dat je een verschil kunt maken. Misschien denk je dat je bepaal-
de dingen moet doen. Natuurlijk zijn er redenen waarom je in 
bepaalde situaties meegaand dient te zijn. Je bent dan niet mee-
gaand omdat je dat moet zijn, maar omdat je weet dat je anders 
ongewilde aandacht zult trekken, of omdat je vanuit een ander 
standpunt liefde wilt inzetten om de strijd te ontwapenen.




