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Welkom

IK BEN LICHT EN LIEFDE

Lieve mensen,

We willen allemaal graag een ideale wereld en die ideale 
wereld begint bij ieder van ons. Het is onze taak om steeds 
opnieuw positieve energie naar het collectieve veld en onze 
omgeving te sturen. We hebben onze visioenen van vrede, liefde 
en bewustzijn nodig om de nieuwe tijd vorm te geven. We kunnen 
ons best doen om zo vaak mogelijk vertrouwen, liefde en vreugde 
te voelen. Dan worden we steeds meer de ware liefde die we 
eigenlijk zijn en stralen we ons licht naar onze omgeving uit.
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Mijn kaarten zijn bedoeld als een toolbox die je elke dag als nuttig 
hulpmiddel kunt gebruiken. Ze geven je waardevolle impulsen om 
je leven op een positieve manier vorm te geven en liefde en vrede 
uit te stralen. De boodschappen op de kaarten helpen je om je 
bepaalde uitspraken van mij te herinneren die ik vaak herhaal en 
belangrijk vind. Want iedereen die ontwaakt, die weer in contact 
komt met zijn ziel en in alles wat bestaat een bewust wezen 
ziet, helpt de mensheid weer te worden waar ze eigenlijk voor is 
geschapen.
 Dat is precies wat ik jullie telkens weer duidelijk wil maken. Het is 
de werkelijke reden waarom ik hier ben gekomen. Ik wil jullie laten 
zien hoe we allemaal door middel van onvoorwaardelijke liefde op 
een constructieve manier met het onlicht kunnen omgaan, hoe we 
zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven kunnen nemen en de 
tools van de nieuwe tijd kunnen gebruiken. We hebben allemaal 
onbeperkte mogelijkheden tot onze beschikking.
 We kunnen erop vertrouwen dat alles goed zal aflopen, anders 
zouden we hier nu niet zijn. Al voordat we incarneerden, wisten we 
dat we deze tijd zouden meemaken en dat het een krankzinnige 
tijd zou worden. 
 Het beste wat we kunnen doen, is het visioen van een geheelde 
aarde met gelukkige wezens steeds opnieuw voeden en uitstralen. 
Dat is heel goed voor onszelf en versterkt dit veld. 

Het licht en de liefde zullen alles helen!
Wij zijn licht en liefde!

                                                  
   Christina vonDreien
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BLIJF JE ONT WIKKELEN

Jij bent al alles wat 
je wilde worden.

Maar je mag nooit 
het vermogen om te leren 

kwijtraken.
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13 BLIJF JE ONT WIKKELEN

Jij bent al alles wat 
je wilde worden. 

Maar je mag nooit 
het vermogen om te leren

kwijtraken.

Vind je het leuk om nieuwe dingen te leren?
Ben je nieuwsgierig naar nieuwe dingen en probeer je 
ze graag uit?

Elk kind heeft alles wat het nodig heeft al in zich. Het zit in het DNA 
en kan zich stapje voor stapje ontwikkelen. Je bent al alles wat je 
zou willen zijn, want je bent een volmaakt wezen. Dat ben je alleen 
maar vergeten. Maar dit vergeten is belangrijk, want dat biedt je de 
mogelijkheid om jezelf in je volle grootsheid te gaan zien. Achter 
elke waarheid schuilt een nog hogere waarheid, en hoe verder 
je bewustzijn zich ontwikkelt, hoe meer je in staat zult zijn deze 
goddelijke waarheid te herkennen en te begrijpen.
 Veel mensen denken dat er geen andere wegen bestaan dan de 
wegen die zij kennen. Deze manier van denken verhindert echter 
dat je wonderen in je leven kunt ervaren. Je mag evolueren, je mag 
leren. Dat is evolutie. Schep ruimte voor wonderen in je leven.
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Toolbox

Ga na op welke levensgebieden je voor een uitdaging staat. Waar je 
mag afwijken van vooropgezette ideeën om ruimte te maken voor 
een grotere waarheid. Ontwikkeling en evolutie betekenen ook dat 
je ruimte schept voor nieuwe win-winoplossingen waarvan alle 
betrokkenen profi teren. Je bent een levend wonder en mag nu naar 
het volgende niveau gaan.
 Word je bewust van hoe je over jezelf en anderen denkt. 
Verander je manier van denken als die niet opbeurend en 
opbouwend is. Maak verbinding met het grote veld dat ons allen 
omringt. Laat je inspireren door de waarheid. 

De boodschap van het licht aan jou:

‘Laat je licht zien, nodig wonderen uit, 
verwacht altijd wonderen. Alles wat je 
bereikt en alles wat je heelt, dient jou, 

maar tegelijkertijd ook al het andere in het 
universum. Je hebt een prachtige missie.
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VOEL LIEFDE

Je weet dat het uiteindelijk 
altijd om liefde gaat, 

daarom is het voldoende om 
vanuit liefde aan iemand te denken 

als je het gevoel van liefde 
in jezelf wilt opwekken.
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26 VOEL LIEFDE

Je weet dat het uiteindelijk 
altijd om liefde gaat, 

daarom is het voldoende om 
vanuit liefde aan iemand te denken 

als je het gevoel van liefde 
in jezelf wilt opwekken.

Voel je je geliefd?
Aan wie geef jij je liefde?

Liefde is het fundament van waaruit alles ontstaat en van waaruit 
we altijd handelen, of we nu liefde willen ontvangen of liefde willen 
geven.
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Je hebt alle vrijheid om je het mooiste, het liefdevolste 
of wat je maar wenst voor te stellen.

Gedachten behoren tot je krachtigste hulpmiddelen. Met je 
gedachten creëer je voortdurend je eigen werkelijkheid. Meestal 
ben je je daar echter niet van bewust, maar je kunt altijd zelf 
bepalen wat je denkt en wat je voelt.

Toolbox

Kies een rustig moment waarop je goed bij jezelf kunt blijven. 
Creëer een heilige ruimte voor jezelf. Ga zitten, doe je ogen dicht en 
denk aan een mooi moment in je leven. Merk alle gevoelens op die 
in je opkomen. Voel hoe je lichaam zich ontspant en dat de energie 
weer begint te stromen, voel dat er weer verbinding ontstaat.
 Deze kwaliteit van voelen, van waarnemen, mag je nu blijvend 
gaan ervaren. Daar mag je steeds opnieuw voor kiezen.
 Breid deze toestand nu uit tot de hele aarde. Voel dat je zo veel 
liefde in je hebt dat elke ziel, alles op deze planeet, met jouw liefde 
wordt overspoeld.
 Visualiseer dat deze liefde alles doordringt. Hoe meer ze uit je 
stroomt, hoe meer jij een glinsterende zon van zuivere liefde wordt. 
Daarbij heb je een sterk helend effect op het veld.

De boodschap van het licht aan jou:

‘Omarm je erfenis als een liefdevol, stralend 
wezen. We leven in een tijd waarin jouw unieke 

werk nodig is. We verheugen ons over jou en 
we vergezellen je op alle wegen die je inslaat.’


