Dat je altijd verder leeft omdat energie massa wordt en andersom en soms is die massa een mens
Bewust leren leven en losse eindjes tijdens je gezonde leven al afmaken en niet pas als je oud wordt
of bericht krijgt dat je gaat sterven Altijd klaar zijn om los te komen van dit aardse leven geeft veel
meer levenslust
Leren te Leven.
We zijn weggedreven van menswaardigheid
We zijn niet meer verbonden we leven niet meer
We zijn slechts verbonden in onderdrukking en zonden
We zijn niet meer verbonden in vrijheid en liefde. De natuurwetten.
We zijn leven dood gemaakt door zo een maatschappij en voor de enkeling die dat beseft is het zeer
moeilijk om voort te gaan met het eigen levenspad naar vrijheid, liefde en eenheid met de natuur.
De nodige mensen proberen te vluchten
Vluchten voor zichzelf hun innerlijke zelf waar alle antwoorden liggen
Vluchten naar een ander land en denken dat het daar beter is. Terwijl ze hun innerlijke zooi
meenemen van liegen, bedriegen, stelen, hand ophouden een ander het werk laten doen zonder zelf
te willen leren en er moeite voor te doen
Vluchten in de drugs tot ze doodgaan
Vluchten in de criminaliteit
Vluchten in de angst
Vluchten in help gedrag
Vluchten in de alcohol
Vluchten in het roken
Vluchten in het overdadig eten
Vluchten in de seks
Vluchten in plat vermaak

Het wezen wat bij mij gezien is tijdens de leven en dood studies en waarom ik er toen af moet werd
in na een tiental jaren daarna steeds meer merkbaar voor zmij.
Ik was in dit leven gestapt om mezelf te leren worden, zelfrealisatie. Daarom wilde ik ook naar het
leven en doodjaar maar dat mocht blijkbaar niet.
Hadden ze niet door wat er gebeurde en waarom ik juist daar had moeten blijven?
Waren ze beinvloed door dat wezen zonder lichaam, waren ze jaloers en wilden ze niet dat ik verder
ging zoals wel eensgelezen was dat een van de directeuren probeerde bij mijn energie te komen?

In ieder geval merk ik mede door wat er de laatste jaren gebeurt en vooral door dit ongeluk dat ik
last heb van dat wezen. Een wezen dat me leeft. En heel veel mensen tunen in bij mij via dat wezen
en dat werkt onderdrukkend waar ik niet langer meer tegenkan.
Het enige dat helpt is niet meer vechten met mijn buitenwereld maar mezelf lichaam en aura geheel
op te vullen met mijn eigen licht energie. Een lichtenergie die al jaren erg sterk is. De buitenwereld
wil alleen niet mijn licht zien.
Pas onlangs kon ik een artikel plaatsen een artikel wat nog maar heel ligt beschrijft wat er aan de
hand is. Wil de mens te veel in zijn plaatjesboek blijven zitten? Willen ze niet zien wat er in de
werkelijkheid speelt? Zoals ook de kwantum fysica ons aantoont? Waarom zijn de mensen zo
hebzuchtig en jaloers en gunnen ze het anderen niet als die heel ver komen of wanneer deze op het
punt staan om ht ultieme stuk, jezelf te verwezenlijken, vervolmaken?
Ik wil niet langer tegengehouden worden. Maar het lukt me nog maar mondjesmaat als ik de
verschuiving bij mijn hoofd voel om de rust te pakken om mijn eigen energie er dan in te zetten. Ik
heb daar veel trust voor nodig en geen gesprekken van anderen of therapeuten hoe goed ook
bedoeld. Ik heb letterlijk het nodig om in mijn eigen ruimte te komen eventueel met bepaalde
muziek die mij helpt te gronden. Aardingsdekens en dat soort trucjes is allemaal uiterlijk en niet
innerlijk en zal ik dan ook nooit aanschaffen. Misschien Wel goed voor mensen niet net beginnen op
het pad om zichzelf te gaan ontdekken en worden. Dan heb je in het begin symbolen nodig maar
gaandeweg steeds minder. Dan hoef je ook geen rode kleren aan te trekken of gouden want dan
creer je die kleur in jezelf. Dan heb je geen parfum nodig want je hervindt de geur die van nature bij
jou past en zo is het met alles. Die buitenkant hebben we niet nodig. We moeten onze innerlijke kant
hervinden.
Healing olga bij graduate
Fuivelsuitdrijving
Boommens bij ade

Stoffelijke geestelijke en kosmische afstemming
Op aarde leren te ontdekken dat we ook een geestelijke afstemming hebben en niet slechts een
fysieke afstemming

UIT Zij die terugkeerden uit de dood
Bijna dood en haar zus zit te snikken aan haar sterfbed. En dat maakte droevig. O, laat die mensen
zich tot aan het sterfbed beheersen want het is voor hen die heengaan zo moeilijk. Velen voelen het
en daarom is het een verschrikking. Je zou hen die achterblijven willen helpen maar je kunt het niet.
Toch voel je hen in je nabijheid zij trekken te terug ,aar terugkeren is niet meer mogelijk/ het is een
ontzaglijke strijd, onrust wat niet nodig is. Wisten de mensen maar dat doodgaan leven betekent.
Kon men die kloof maar overbruggen (82-83)
Het sterven geschiedt zoals de mens zich innerlijk voelt. Voor de een is het mooier dan voor de
ander. De een gaat naar het licht en de ander naar de duisternis 84
99 zij wisten niet beter maar ze wilden ook niet beter weten. Ze bleven doof, blind en gevoelloos.

105 de mens wil de natuurkrachten die in ons (astrale wereld) zijn niet kennen, voelen en zien.
110 de eeuwige vlam die in ons is kan niet branden als we haar geen geestelijk voedsel geven. Dan is
de mens een levende dode
Zo zullen veel mensen hun dood van tevoren voelen en dit toch niet begrijpen omdat zij onnatuurlijk
zijn en die natuurkrachten hebben gesmoord. Gebrek aan geestelijke afstemming en liefdes kracht.
Het is een groot geluk dat gevoel innerlijk te bezitten. Licht betekend wijsheid van geest. In het
diepste innerlijk kunnen we het eeuwig leven voelen doch we voelen het niet , het is te voelen als ze
zichzelf afbreken, hun hoofd buigen en zolang zoeken tot ze zichzelf hebben gevonden. Dan gaat de
andere wereld voor hen open, zien ze heerlijke natuurtaferelen, horen mooie muziek en voelen ze de
stilte van de geest.
125 je kunnen beheersen. wie vloekt vervloekt zichzelf en zijn eigen leven. Je vervloekt god want je
leven is goddelijk. Je vervloekt je eeuwige afstemming. Je vervloekt de rust des geestes en het leven
en al dat leven is God.
127 natuurlijk denken helpt en dat is ook vragen stellen. Stoffelijk denken en voelen is honger dorst,
slaap, seks etc. en brengt leed, smart en soms ondergang met zich mee.
Geestelijke afstemming is je heel erg concentreren op iets bijvoorbeeld een voorwerp of een ander
persoon die je wilt ontmoeten.
132 1 tot en met 7e graad is de derde universele afstemming. 4e sfeer is zomerland. Het leven op
aarde dient om ons geestelijk te ontwikkelen en ons tot God te doen terugkeren. Als dat tijdens je
aardse leven niet lukt moet je dat aan de andere kant doen en dat kost veel meer moeite. Mak
onderscheid tussen het stoffelijke en geestelijke leven.
138 op aarde is er eigenliefde. Denk vooral niet aan ruwe dingen. Ruw te denken en te spreken doet
u op andere toestanden afstemmen en wel op de duistere sferen.
146 licht bezitten is weten. Licht te bezitten is geluk, louter geluk en dat is het leven dat in alles is lief
te hebben. Dat is het kruis dat god ons te dragen heeft gegeven te aanvaarden dat is liefde te voelen
voor anderen en de ernst van het leven te begrijpen. Dan eerbiedigt men het leven altijd en overal.
Dan denken we steeds door en hoeft een ander geen tien keer iets te herhalen. Dan wordt een mens
vervult van eerbied. Dan speelt men niet met het leven maar men voelt ontzag voor dat van een
ander en gaat in liefde daarin over.
160
Iedere zondag gingen zij naar de kerk en toch hadden zij geen geestelijk bezit. Op die wijze zouden zij
het ook nooit ontvangen noch zich eigen kunnen maken, zij leefden er niet naar en waren
grofstoffelijk soms zelfs erg gemeen. Op hun gelaat kon je hun godsdienst lezen en ze scholden op
andere godsdiensten en mensen.
Hoe meer strijd (leerstukken krijgen en inzien) men op aarde ontving des te gelukkiger zou de mens
aan de andere kant zijn.
174 een kaarsje bij een portret van een overledene zegt de gestorvene niets. Zij hebben liever dat
het innerlijke licht in de achtergeblevene groter werd. Mensen kunnen beter voor zichzelf bidden
dan voor iemand die over is gegaan.

181 wie geen liefde bezit was een levend dode in de geest. Al die gosdiensten hebben geen
betekenis wanneer men geen liefde voelde, geen liefde bezat voor alles wat leefde. In de mens lag
de goddelijke kern op god had de mens zijn afstemming. Maar e mens zonder liefde was geestelijk
dood
183 een kosmische kracht is bijvoorbeeld voelen wanneer je doodgaat. Het zijn kosmische
gebeurtenissen rond je 10e 20 30ste jaar. De betekenis daarvan ligt in de ziel verborgen, de mens
komt op aarde met een vast doel en kan zijn bestemming niet ontlopen.
202 het moeten sterke benen zijn om de weelde te kunnen dragen maar velen kunnen dat en dan
wordt er veel tot stand gebracht.
203 mensen die de kerkhoven bezoeken maar daar is de overledene niet te vinden in de graven
rusten niets dan beenderen.

Kringloop der ziel
Innerlijk in de mens afdalen
Geen leugen hartstocht of bedrog
Werk om je innerlijk beter te leren kennen en je ontdekt steeds meer waarheid in je leven en het
leven om je heen. Het hoe en waarom van leven leren kennen.
LEVENSBOEK van PAULINE LAUMANS. OP weg naar het grote “Leven”
50 nog ziet men op aarde voordierlijke wezens in mensengedaante rondwandelen. Wees op je
hoede. Ga ze uit de weg want ze zijn in honderden jaren niet te bereiken.
De mens is arm die zichzelf niet kent. Hoe meer je leert over je innerlijk zelf hoe meer je gewaar
wordt in de ander de natuur etc.
170 zij die een geestelijk leven hebben gehad zullen kort slapen want zij zijn innerlijk wakker en
dragen liefde
Iemand die lang slaapt is een geestelijke slappe en betekent geestelijke armoede.
Het geesteslichaam moet het overgaan verwerken en dus slaapt iedereen enkele uren anderen
dagen jaren of eeuwen.
187 gedachten en verlangens is geen liefde dat is geen geestelijke waarheid. En is de stoffelijke
waarheid.
Allen wie dan ook zullen zich moeten ontwikkelen maar dat kost strijd, leed, smart doch alleen
daardoor kan men dat grote en machtige geluk bemachtigen. In het leven van de geest zullen alle
mensen verbonden worden. Tweelingliefde is de heiligste verbinding die wij aan deze zijde kennen is
het hoogste geluk dat god aan zijn kinderen kan schenken. Deze liefde geeft, zij dient; zij gat over in
hem en hij in haar, zij leven door hun gevoel, in gebed en in geloof en werken voor een doel, om de
mens en al het andere leven dat God heeft geschapen gelukkig te maken.
194 allen volgen de weg van geestelijke ontwikkeling.
195 zij die op aarde veel stoffelijk geluk hebben zullen het weer verliezen wanneer hun voorouders
het gestolen hebben. Alles is op aarde aan ondergang onderhevig. Alles moet en zal veranderen geen

mens kan dit tegenhouden. Geen mens op aarde bezit de kracht dit te overzien. Wetten zijn het niets
dan wetten.
Liefde te voelen voor al het leven doet de mens ontwaken. Geestelijk bewustzijn is bezit (als je zelf
kunt kijken naar je vorige levens, jeugd, verbanden etc.
Mens op aarde meestal alleen stoffelijk bewust en stoffelijk liefhebbend,
Verlangen om steeds dieper te weten wat leven inhoudt en hoe het werkt. Alles moet in balans
komen, uitgewerkt worden in het leven te begrijpen
Door de pijn en ellende van dit ongeluk te voelen, te bergrijpen waarom dit moest gebeuren kon ik
een heel groot hoofdstuk afsluiten. Ik leerde in dit leven hoe het stoffelijke aardse leven in al zijn
krochten en hellen is. Mijn geestelijk leven heeft me erdoor heen geholpen. Dat geestelijke leven
staat in verbinding met de Almoeder. Dus ook van daaruit werd en wordt ik gesteund vanuit liefde.
Door het leed en smart ervaren en te zien bij anderen heb ik de balans in mijn aardse levens kunnen
opmaken. Nu ik in evenwicht ben kan ik verder gaan met Leven.
213
Van dier tot mens van geest tot god, die weg had de mens af te leggen. In het aardse lichaam leefde
de ziel zich geheel uit, maar toch diende het aardse leven om ons geestelijk bezit, reine en geestelijke
liefde eigen te maken. De een leerde door de ander doch al die mensen werden door een kracht
geleid en bestuurd en dat was god de schepper van mens en dier en al het andere leven. In de mens
lag zijn afstemming een vlam die eeuwig brandde doch die de mens liet uitgaan. De mens had het
hoogste ontvangen doch de heilige liefde moest men zich eigen maken.
Je kunt je bij alles neerleggen krachtig zijn de waarheden voor de mens en versterkt het de ziel
wanneer je weet waarom en waarvoor er iets gebeurd en kun je loslaten wat je los moet laten.
219 jezelf op voetstuk plaatsen, vloeken is het tegen anderen en zichzelf in opstand komen.. zolang
de mens zijn wil niet vastlegt door de krach van zijn gehele wezen, zal hij blijven vloeken en zullen
mensen naar de aarde moeten terugkeren om zichzelf te leren beheersen.
Alles moet worden goedgemaakt. Geen gedachte wordt je geschonken.
221 de mens leeft zich uit lichamelijk en geestelijk. Dat is de weg niet en het is verkeerd. Het is
vernietiging, dat is voordierlijk
223 leg je wil aan banden, daal af van je voetstuk sta niet toe dat gij door zwakte ten onder gaat. Leg
hoogmoed en heerszucht af en heb alles wat leeft lief.
Werk en bid maar vraag niet. DoE!
Je moet leren dienen , je nuttig maken, in actie komen anders kom je niet uit het stoffelijke leven en
leer je niet lief te hebben en dat heb je nodig om hoger te komen.
230 ik ga hen aan deze zijde steunen en de mens op aarde steunen om hen voor algehele ondergang
te behoeden.
267 een normaal voelend mens heeft reeds moeite om zich op aarde in evenwicht te houden zodat
het stoflichaam met het geesteslichaam in harmonie is.

De demonen gebruiken het stoflichaam voor hun genoegens, hartstocht, geweld en vernietiging. Er
leven zich vaak tientallen wezens in een lichaam uit. Wie eenmaal in handen van het kwaad overgaat
is meestal reddeloos verloren. Zoals je zelf bent trek je aan en daarin ga je na de dood ook over.
275 schermerland verbinding tussen hel en eerste geestelijke sfeer. Het grenst aan de sfeer van haat
en is een tussensfeer. Je kunt je uit de duisternis bevrijden door andere te helpen vanuit liefde en
het licht en liefde te zien. Je bent daar nog een levende dode.
Eerste geestelijke sfeer, dan de tweede, vierde tot en met de zevende geestelijke sfeer. Dan komen
de mentale gebieden (vierde kosmische graad) dat is een andere planeet.
312
Reeds in een embryo leef je in het stofkleed. Dan wordt de vrucht groter en naarmate de vrucht
groeit, wordt het leven bewust en komt tot algehele bewustwording tussen de derde en de vierde
maand. Tijdens de dracht leeft de moeder door het wezen dat zij draagt en is zij in een verhoogde
geestelijke afstemming. De ziel of het leven heeft nu een proces te volgen en dat is de volmaakte
groei en daarna wacht het op geboorte. Hij moest zich echter meerdere keren omdraaien opdat de
navelstreng hem zou doden en de moeder een dood kind zou baren. Dit alles om bewustwording in
de stof te beleven. Het is het afscheid nemen van de derde graaf van kosmisch leven.
318 vraagt u zich af vanwaar het kind is gekomen? Is het grofstoffelijk of geestelijk of behoort het tot
een andere mentaliteit? Is het op aarde gekomen om te vernietigen of om iets goed te maken voor
hartstocht of geweld waarvoor komt deze wil op aarde , was ik vroeger uw zuster broer of vijand,
heb ik u in een vorig leven gedood wat moet ik doen wil ik dit alles begrijpen. Was ik eens uw vader
of moeder ik zal u dit kind aanvaarden want god weet waarvoor het bij ons leeft.
Vragen stellen en je toch overgeven alles aanvaarden hoe het ook is want god is liefde.

Zielsziekten van gene zijde
14 wanneer je in harmonie bent met het oneindige kun j niet worden beïnvloed (astrale wezens) en
ben je gevrijwaard tegen stoffelijk kwaad, ziekte leed en smart. Als je niet in harmonie bent heb je
niet het recht god te vervloeken
je moet leren je te beheersen. wie vloekt vervloekt zichzelf
en zijn eigen leven. Je vervloekt god want je leven is goddelijk. Je vervloekt je eeuwige afstemming.
Je vervloekt de rust des geestes en het leven en al dat leven is God.
21 ligt het in het karakter van de mens die wil bezitten en zich uit wil leven dan is hij niet meer te
helpen er zijn vele wezens op aarde die niet te ontroeren zijn en deze zijn levend dood. zij hebben
geen diepe verlangens zij verlangen alleen dat wat hun dagelijks leven behoort met alles zijn zij
tevreden. Wat anderen willen dringt niet tot hen door
22 als de astrale mens zich in je aura dringt raak je die maar moeilijk kwijt. De eigen wil van de
stoffelijke mens houdt het astrale wezen vast.
24iemand die mediamiek is, is gevoeliger voor astrale beïnvloeding
38 wie bewust was wilde zich geestelijk verrijken en anderen daarmee helpen
47 iedereen is ooit krankzinnig geweest geestelijke graad is liefde
51door reine liefde ontwaak je in de geest. Dan ga je je in je innerlijk leven verdiepen. Het geloof en
de liefde moeten op geestelijke afstemming overheersen of wij verbreken het contract met de

almoeder wie in botsing is met god zal moeten aanvaarden dat de wetten tussen leven en dood hem
het geestelijke halt zullen toeroepen.
54 het onbewuste aards geleerde kind moet ontwaken, waarom verandert er niets in uw leven? Is de
dood nog altijd voor u van kracht? Voel hem aan en gij staat voor de eeuwigdurende machten en
krachten van god. Die liefde is onmetelijk ruimtelijk bewust. Waarom zou hij aan nietige schepsels
zijn levenslicht schenken? Het goddelijke in de mens moet ontwaken.

Hoofdstuk moeder jet en jetje
60 geestelijk ingestelde mensen kunnen hun tranen innerlijk verwerken
62 geestelijken in klooster beleven niets. Ze zijn levend dood en staan naast het leven. Ze hebben
zich losgemaakt van de stoffelijke wetten die de rest beleven om te kunnen ontwaken
67 als je verkeerde gedachten bezit en uitzend dan sluit de ander zich af omdat de afschuw zijn leven
binnen loopt. Door vanuit begrip en liefde gedachten uit te zenden opent de ander zich en wordt
langzaamaan ontvankelijk voor de boodschap. Vanuit begrip en liefde bouw je aan je geestelijke
woning en daar heb je na je dood voldoening van want je betreedt de eeuwigdurende harmonie.

69 erg mediamiek maar het hoger bewustzijn nog niet aankunnen door de vele nonnenlevens
waardoor ze buiten het beleven van de schepping om wilde evolueren en dat betekent een
achterstand t.o.v. het leven in de stof (moeder worden) en daarom moet ze haar verloren tijd in
halen door met die verhoogde gave op aarde terug te komen (geestesziek) en moet ze leren geen
astrale wezens binnen te laten opdat ze in balans wordt en krachtig kan optreden met hetgeen ze
weet.
73 mensen zoeken liefde. Wanner zij die liefde vinden die zo groot is dat ze die niet eens aankunnen
dan verlaten ze deze weer. Toch beweren zulke mensen dat die mens geen liefde bezit. Ze kennen
elkaar niet en moeten elkaar nog leren kennen en aan de eigen ontwaking beginnen.
75 76 77 78 iedereen die bewuster wil worden gaat gedachten verwerken en in daden omzetten.
Daar is wilskracht voor nodig. Je moet het koude en harde in deze wereld aankunnen en er niet aan
onderdoor gaan. Je hebt een soort brutaliteit nodig om daar in te overleven en je eigen weg te lopen
zonder in die valkuil van de koude harde wereld te vallen. Hardheid, verstarring en onmenselijkheid .
De wereld om geestelijk ingestelde mensen is een van onbegrip en geweld. Het geestelijk leven is als
een tere bloem vol reinheid. Soms bereikt deze mens de stilte van de RUIMTE en van de
levenswaarheid doch zien zich even alter weer voor problemen geplaatst die ze moeten verwerken
en oplossen om dat gelukkige leven te kunnen voortzetten. Zo iemand mag niet bezwijken voor
deze . Hardheid, verstarring en onmenselijkheid waardoor het dagbewustzijn haar neerdrukt en zo
een mens kan bezwijken maar kan ook het leven van de dag leren verwerken om geestelijke en
stoffelijk te ontwaken waardoor zo een persoons groeit. Dit groeiproces kan wonderen verrichten.
Als iemand zowel het stoffelijke leven kent maar ok de geestelijk waarheden (wetten van leven en
dood) heeft leren kennen. Er dient een vorm van balans te zijn. Door niets te beleven als
kloosterling moet dat in een ander leven weer worden rechtgemaakt. Dat is waarom ik pas op mijn
veertigste rijp genoeg was. Als je tussen beide werelden in leeft maar daarin een eigen bestaan
moet scheppen is dat het moeilijkste wat er is. Elke yogi, fakir of ingewijde uit het oosten is dat
bekend. Wil je een geestelijke graad behalen dan sta je voor duizenden problemen die stuk voor

stuk je leven bepalen waarnaar je moet handelen en die je een voor een moet overwinnen zonder
eronder te bezwijken.
Komt ze met de astrale wereld in contact dan zien we haar t.o.v. de aarde ziek worden. (in
verbinding met lagere krachten ) Dit moet de gehele mensheid zich eigen maken. Als je een diepe
liefde bezit en verbinding hebt met de sterren en planeten die voor het aardse leven betekenis
hebben maar waarvan de wetenschap nog geen begrip heeft. Het heet geestelijke diepte en op
aarde noemt men dergelijke mensen een zwakke persoonlijkheid. Die sensitiviteit is
bovennatuurlijk en behoort tot ons leven na de dood. Ze zuigt de levenswaarheid en levens fluïde
in zich op.
83 john zij wil bouwen aan haar geestelijke koninkrijk waarvan zij een kind is en waarvan ze de
goddelijke openbaringen wil leren kennen. Ze voelt ontzettend scherp aan en dat komt uit haar
diepe geestelijke leven voort dat aan gene zijde tot de natuurlijke rechtvaardigheidswetten
behoort.
De kosmische wetten stellen eisen aan de menselijke ziel die niet kunnen worden ontlopen want op
deze goddelijke wetten is alles in de Ruimte gefundeerd.

Moeder aarde schiep zeven levensgraden bestaande uit alle soorten van mensen die deel uitmaken
van de maatschappij.
Ook de stoffelijk ingestelde mens bezwijkt soms en is dan zichzelf niet meer. Dit zijn de aardsgevoeligen de stoffelijk bewusten die wat de maatschappij betreft wonderen kunnen verrichten
maar ten opzichte van de astrale wereld bezwijken omdat ze zich nog voor de geestelijke wetten
moeten openen.
90 De persoonlijkheid is te bereiken als ook het lichaam de volwassenheid heeft bereikt dan pas is
er sprake van geestelijke en stoffelijke eenheid. Ook al is haar lichaam volwassen sommigen
blijven een kind, het innerlijke leven moet het kinderlijke nog afleggen. Door kind te zijn heeft ze
zich beschermt want ze moet eerst nog leren en als ze als puber al lichamelijk verlangen had gehad
was ze geestelijk verloren geraakt (krankzinnig drugs etc). als zo een mens zich terugtrekt (net als
de bloem) in zichzelf staat ze voor de astrale wereld open. En verliest ze haar bescherming.
Innerlijk vertrekt ze dan van de aarde en van haar eigen omgeving en laat anderen volkomen los
daar ze voelt dat ze deze mensen niets te schenken heeft.

91 de onbewust mens wil geen hocus pocus. Het moederlijke bewustzijn van de massa is nog in
slaap maar jet kan haar dochter beschermen zodat zij aks ziel als persoonlijkheid haar eigen
levenswetten kan beleven en jet kan als ouder daarin verlichting brengen.

95 pas wanner het kind van jet zegt tot hier en niet verder is zij geschikt voor de harde stoffelijke
maatschappij en heeft zij zichzelf overwonnen, haar ervaringen van nu geven haar straks de kracht
om zich staande te houden
96 97 98 jetje moet als meer bewust in de stof de dingen wat eenvoudiger onder ogen zien. Ze moet
tegen zichzelf zeggen ik wil geen speelbal zijn van mijn gedachten. Ik moet zelf denken. Ze moet zich
concentreren op alleen het lopen of alleen het slapen etc. anders zit ze in twee werelden. Dus rusten

en aan niets denken. Anders treed een splitsing van de persoonlijkheid op en rust je niet uit. Als je
leert daar onderscheid in te maken dus alleen rusten of alleen lopen dan heb je de
hoofdeigenschappen van je persoonlijkheid overwonnen dan ben je heerser op dit terrein en is van
inzinken geen sprake meer. Ook moet ze leren taken af te maken bij voorbeeld de afwas anders
bezwijkt ze onder de vele werkzaamheden die zich opstapelen en dan heb je het gevoel dat de hele
wereld op je schouders rust. De weegschaal van het dagelijkse leven blijft dan in evenwicht. Mensen
die geen geestelijke diepte bezitten trekken zich van slordigheid niets aan. Maar voor geestelijk
ingestelde mensen is het afbrekend. De dingen die je tot stand hebt gebracht steunen je. Je maakt je
persoonlijkheid steeds sterker zodat er uiteindelijk niets meer is dan je levenstaak in de weg staat.
98Erger je niet aan de mensen ook niet wanneer hun hardheid je doet schrikken. Deze mensen
moeten nog leren zacht te worden en hartelijk te zijn waarna ze voor jouw innerlijk begrip zullen
krijgen.
Hardheid is het kwaad van deze wereld. Ken de geestelijke wetten maar ook de aardse wetten
anders ben je in een oogwenk verloren.
99 hoe hoger de menselijke persoonlijkheid stijgt hoe moeilijker het aardse leven wordt.
Een dierlijk leven leiden kan elke onbewuste.
113 als je je met iemand verbind kun je met 10% gedachtenkracht persoonlijkheid in de ander gaan
zitten en de ander helpen of je gaat met die aandacht naar je astrale lichaam dat is een bewuste
splitsing van persoonlijkheid door de wil. Op deze wijze beleeft een oosterling zijn magische wetten.
123 mensen die gezond waren en toch angst hadden om dood te gaan volgden de schaduwen van de
dood. Je leeft niet… geestelijke adel stijgt boven alles uit. Aardse adel met hebzucht en bezit is aan
de andere kant niets waard
129 als wij mensen afstemming hebben op een sfeer van licht zijn wij niet meer te bereiken. Dan
kan er geen astraal wezen meer in. We treden pas een hoger sfeer in wanneer we die afstemming
bezitten in ons innerlijk anders houden de wetten van die sfeer ons tegen.
Ik heb lang gehuild en ria hielp me
130 ik heb al de hellen en hemelen moeten beleven en toen had ik bezieling. Bezieling kan je dus niet
op aarde krijgen is mijn conclusie. Je mag niet toestaan dat je de speelbal van iemand anders wordt
daarvoor ben e te goed en is het menselijke lichaam te kostbaar
132 als je geld jat of oneerlijk hebt verkregen dan is dat geld besmet. Neem je dat geld aan (erfenis)
dan moet het door de kinderen of kleinkinderen vereffend worden. Als ze het geld schenken aan
goede doelen komen ze niet in de hemel. Om echt goed te doen moet je vanuit moeite of echte
liefde iets van jezelf aan de ander geven.
Mijn pijn in mijn lijf in Portugal toen we bij bepaalde plaatsen kwam als Fatima of andere plekken die
mensen aanbidden maar waarvan ik met heel mijn lichaam ging walgen. Vals uiterlijk vertoon is er
van gemaakt.
151 wie niet wil moet maar voelen
152 ouders kennen hun kinderen niet en de kinderen hebben lak aan hun ouders omdat deze de baas
spelen en hun gezag willen doen gelden. Er ontstaan diepe kloven ouders en kinderen kennen elkaars
diepte niet (religiare) en hebben er geen begrip waarvoor zij of hun kinderen leven. Iedereen kent
zijn eigen levenswetten en de levensgraad waarnaar gehandeld moet worden.

153 ouders met kosmische bewustzijn vangen hun kinderen op en dan wordt je een kameraad van je
kind. Voelt het kind die kameraadschap dan komt het nader tot het ouderlijke gezag en dan dalen de
ouders in hun kinderen af en de kinderen in hun ouders. Dat kan alleen als beiden liefde in zich
hebben.
158 eigen wil moet gebroken worden. Zijn karakter moet hij openstellen en dan buigzamer worden.
Het hoofd buigen voor alles. Dab vat hij alles wat gemakkelijker op en dan verdwijnt de stugheid dan
kan iemand landen
160 de bewuste krankzinnigen zijn zichzelf nog de onbewuste zijn geestesziek

167 168 wel of niet sederen
200 iemand ontdoen van astrale wezen
217 uittreding, achter slaap ligt geestelijke wereld en in die graad lag de psychische trance beleefde
hij het wonder
Slaap heeft net als alles 7 graden. De laatste en hoogste graad is de schijndood/ wanneer hij uittrad
bevond hij zich tussen de 5e en 6e graad
227 maar de maatschappij heeft schuld aan alles. Door moord en geestelijke afbraak schept men
disharmonie. De mensen die op deze afstemming het aardse leven verlaten hebben keren terug en
leven zich volkomen uit. Vaak als demon uit de astrale wereld.
245 godsdienstwaazin waardoor ze geestelijk liefhebben zie mijn aangetrouwde nichtje.
247 248 mientje had een astral wezen dat een zelfmoordenares was. Het kind van deze zieke
verzadigt zich aan de levensaura van zijn moeder en dat alles omdat ze haar zoon naar zich toetrok
op het moment dat ze hoorde dat hij gestorven was. En hij daarna een geestelijke gevangenis voor
haar schiep. LOSLATEN IS LIEFDE HET ONTWAKEN VAN DE MENS WORDT DOOR RELIGIE
TEGENGEHOUDEN
Pas als dat kind van haar is losgemaakt kan ze weer leven
255 geest die voelt en denkt. Wat voor de aarde de persoonlijkheid is en voor de geesteswereld het
gevoelsleven. Het verstand heeft niets met haar innerlijke leven te maken
256 zonder hersenen nemen andere organen het over
Door een zenuwinzinking moet het geestelijk leven herstellen.
260 iemand die bezeten is voert een strijd van leven of dood met dat astrale wezen en als iemand
van de andere zijde zo een persoon helpt vanuit de andere zijde is dat liefde. Onbaatzuchtige liefde
Als je beseft waar een kind naar toe gaat die sterft is de dood helemaal niet slecht wel pijnlijk voor de
nabestaanden omdat die persoon fysiek niet meer aanwezig is. Vooal als mensen het leven dood
principe niet begrijpen/voelen
264
Boven het aardse leed staan en je hoofd buigen

271 272 geestelijke liefde bedriegt niet
Zwakte van persoonlijkheid 3e regel
274 juist door liefde te geven ontvangen wij als mens dat komt dan vanaf de andere wereld
281 de kerk is verantwoordelijke voor deze mislukte levens. En verbiedt daardoor het spirituele
283 waarom pastors en nonnen levend dood zijn
290 elke ziekte heeft 7 graden voordat ze zich openbaart
Zieken leven in hun vorige bestaan het vorige bestaan drukt thans het dagbewuste ik van dit leven
dood.

