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Voorwoord

Beste lezer,

Met Christina’s boodschappen vanuit het hart heb je het eerste 
‘echte eigen’ boek van Christina von Dreien in handen.
 Ook dit boek, maar vooral de vijf andere ‘Christina-boeken’ 
die tot nu toe zijn verschenen, hebben we voor een heel groot 
deel te danken aan het onvermoeibare werk van onze vriend 
en uitgever Ronald Zürrer. Met zijn kundige en fijngevoelige 
ondersteuning, evenals zijn toewijding aan Christina’s 
missie, werden de eerste twee delen samengesteld uit de 
dagboekaantekeningen en manuscripten van Christina’s moeder 
Bernadette. Voor de drie daaropvolgende boeken bundelde 
Ronald de teksten van de opnames van Christina’s talrijke 
live seminars, lezingen en interviews. Hij heeft ze op thema 
ingedeeld en er een vlot leesbaar vloeiend geheel van gemaakt. 
Alle vijf de boeken zijn op de bestsellerlijsten terechtgekomen. 
Christina en ik willen van deze gelegenheid gebruikmaken 
om Ronald hartelijk te bedanken voor het feit dat Christina’s 
boodschappen in zo’n zorgvuldig vervaardigde boekvorm zoveel 
mensen hebben kunnen bereiken. 
 Dit boek is anders. De teksten zijn namelijk door Christina zelf 
geschreven en op haar verzoek nauwelijks geredigeerd. Christina 
heeft een deel van deze korte inspirerende teksten, die ons elke dag 
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kunnen ondersteunen en bemoedigen, in de loop van de afgelopen 
drie jaar al in de vorm van nieuwsbrieven gepubliceerd. Maar er 
staan ook veel nieuwe teksten in dit boek. 
 De eenvoudige taal die zo typerend is voor Christina vindt 
rechtstreeks zijn weg naar de harten en zielen van talloze mensen. 
Ik heb me vaak verbaasd over het feit dat Christina het vermogen 
heeft om onderwerpen waarover ik uitgebreide filosofische 
verhandelingen heb gelezen in relatief weinig woorden vanuit haar 
perspectief te belichten en te bespreken. 
 Ik ben Christina eeuwig dankbaar voor al haar werk, en ook 
voor het feit dat ze zich door geen enkel obstakel dat ze op haar 
pad is tegengekomen, hoe groot het ook was, en door geen enkele 
van de onvoorstelbaar heftige en ongunstige omstandigheden in 
haar leven, heeft laten weerhouden om haar missie uit te voeren. 
Ze was zich al vóór haar incarnatie bewust van deze missie, en haar 
missie is de eigenlijke reden waarom ze hier is. Zelf zegt ze dat het 
haar doel is om meer bewustzijn en meer liefde op deze planeet te 
verspreiden. Ze wil de mensheid – waarop ze verliefd is geworden, 
zoals ze steeds opnieuw met haar betoverende glimlach zegt – in 
deze bijzondere en uitdagende tijd graag helpen. 
 Als ambassadrice van de liefde, de grootste kracht op Aarde 
en in het universum, doet ze dit op haar onnavolgbare zachte 
en bescheiden manier. Ze is een levend voorbeeld van het feit 
dat zelfs iets wat stil en delicaat is op onwrikbare wijze zijn doel 
kan bereiken en een grote invloed kan hebben. Zelf zegt ze vaak: 
‘Liefde kan niet worden tegengehouden, alleen maar opgehouden.’
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Ik wens je veel plezier met deze prachtige verzameling van 
Christina’s inspirerende teksten, die ons niet alleen vertrouwen 
maar ook veel inzichten geven. Ze zullen het gemakkelijker voor 
je maken om de komende tijd met een grotere lichtheid, maar ook 
met meer innerlijke steun te doorstaan en de ‘boot van je ziel’ veilig 
door stormachtige zeeën te navigeren. En vergeet niet wat Christina 
weet: uiteindelijk komt alles goed. 
 Ik ben heel dankbaar, onder andere omdat ik Christina in 
haar leven en werk mag begeleiden en ondersteunen en dat onze 
professionele samenwerking in al die jaren is uitgegroeid tot een 
hechte vriendschap.

– Nicola Good, oktober 2022
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Elkaar kracht geven

Als we met ons licht het hart van andere mensen 
aanraken, voelen die mensen dat doordat ze meer 
vertrouwen krijgen, hoop voelen en weer iets positiefs 
kunnen zien in een moeilijke situatie. Ze krijgen ook 
inzichten die voor hen belangrijk zijn en kunnen met 
een helderdere blik naar hun leven kijken. 
 We kunnen elkaar dus kracht geven. Want het licht 
dat we zijn is die kracht. 
 Als we verbonden zijn met wat we werkelijk zijn, 
voelen we ook in onszelf dat alles uiteindelijk goed komt. 
Want je kunt de liefde niet tegenhouden, je kunt haar 
alleen maar ophouden.
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Jezelf regelmatig  
energetisch opschonen

We nemen steeds opnieuw energieën in ons op die niet bij 
ons horen. Vooral in de huidige tijd kunnen we plotseling 
gevoelens en gedachten hebben die helemaal niet bij ons 
horen. Sommige komen bij andere mensen vandaan, 
andere pikken we op uit het collectieve veld.
 Daarom is het goed als we onszelf regelmatig 
energetisch opschonen en ons spirituele team vragen 
om alle gedachten, emoties en structuren die niet bij ons 
horen en die ons blokkeren of schaden volledig uit ons 
lichaam, onze geest en onze ziel op te ruimen. Zo wordt 
ons hele energieveld gereinigd van alles wat ons hoogste 
goddelijke goed niet dient.
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Zelfliefde

We hebben het vaak over liefde: liefde voor mensen, voor 
dieren, voor de natuur. Maar in wezen begint alle liefde 
met liefde voor onszelf. Want als we niet van onszelf 
kunnen houden, zullen we ook geen ware liefde voor 
andere wezens kunnen voelen. 
 Zelfliefde betekent dat we onszelf accepteren en 
waarderen en dat we ook goed voor onszelf moeten 
zorgen. Maar vooral in de huidige situatie zijn de 
omstandigheden vaak niet zodanig dat we alles hebben 
(of niet hebben) wat nodig is om ervoor te zorgen dat het 
op alle levensgebieden goed gaat. Daarom moeten we 
proberen zoveel mogelijk naar onze behoeften te luisteren 
en in ieder geval een zo comfortabel mogelijk leven te 
leiden. Dat leven is misschien niet perfect, maar we 
maken er wel het beste van. 
 Alleen al het besluit dat we ons prettig willen voelen 
voegt iets heel belangrijks aan het veld toe.
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Waarin vinden we  
onze innerlijke houvast?

Sommige mensen identificeren zich vaak onbewust met 
het geld op hun bankrekening of met hun baan. Hun 
innerlijke houvast ontlenen ze dus ook aan hun geld of 
baan. Voor deze mensen zal de komende tijd moeilijker 
zijn.
 Maar als we ons innerlijke houvast in onszelf hebben, 
in onze ziel, zal de komende tijd gemakkelijker voor ons 
zal zijn én zal ons innerlijke houvast precies zijn waar hij 
oorspronkelijk bedoeld is te zijn: bij ons als ziel. Dat is wat 
we werkelijk zijn.
 Om ons houvast in onze ziel te vinden moeten we eerst 
ons bewustzijn openen voor het feit dat we meer zijn dan 
ons lichaam, dat we onsterfelijke zielen zijn en dat we dat 
altijd al zijn geweest. We zijn het alleen vergeten. 
 De stilte helpt ons bij het verbinding maken met onze 
ziel. Via onze intentie kunnen we vervolgens proberen 
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om ons met ons hart of ons lichtlichaam te verbinden. In 
de stilte kunnen we ook onze spirituele helpers vragen of 
ze ons willen helpen bij het voelen van de verbinding met 
onze ziel. Want de verbinding is er altijd, we voelen dat 
alleen soms niet bewust.


