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Dankwoord
Dit boek is opgedragen aan iedereen die mij in mijn leven heeft
geïnspireerd om de weg te nemen die leidde tot dit boek.
Dat zijn in principe alle mensen die ik in mijn leven ben tegengekomen, maar natuurlijk ook mijn begeleiders en lichtwezens die
vanuit het licht mij begeleiden.
Vaak zullen de personen die een mens ontmoet in zijn leven niet
bewust een bijdrage leveren. Deze personen kunnen zelfs een
ongeluk veroorzaakt hebben waar ik dan ‘slachtoffer van was.
Maar het ongeluk heeft mij dan misschien wel op de weg gebracht
die voor mij bedoeld is.

Daarnaast kunnen relaties ook iets goeds brengen, ook relaties die
inmiddels voorbij zijn maar die wel veel persoonlijke groei hebben
gebracht.
Het kan een straatmuzikant zijn die mij in het voorbijgaan met
muziek verwent die mij beroert.

Maar er zijn natuurlijk ook mensen die mij bewust op weg helpen
of hebben geholpen.
Naar al deze mensen gaat mijn dank uit.
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Inleiding
Dit boek is door mij samengesteld uit teksten die ik door
automatisch schrift heb ontvangen.
Wat is automatisch schrift, vraag je je misschien af.
Ik denk dat het voor ieder mens anders is.
Bij mij werkt het als volgt:
Ik ga achter mijn computer zitten of neem pen en papier in de hand.
Ik weet dan nog steeds niet wat ik ga schrijven, maar er is wel een
soort drang om te gaan schrijven.
Die drang kan men zien als inspiratie.
Het schrijven op deze manier wordt ook wel intuïtief schrijven of
channelen genoemd.
Zodra ik de toetsen van mijn computer aanraak, komt de tekst in
mijn hoofd. Van wie of van waar de teksten komen, is niet zo
belangrijk. Het kan afkomstig zijn van mijn hogere zelf, mijn
onderbewustzijn, lichtwezens of een combinatie hiervan.
Ik heb nooit de intentie gehad om deze schrijfsels in boekvorm uit
te geven. Een aantal mensen vertelde mij dat ook andere mensen de
inspiratie van de teksten zouden kunnen gebruiken.
Je kan dit boek gebruiken om af en toe een willekeurige bladzijde
open te slaan en dan het verhaal lezen.
Het zijn verhaaltjes die mensen inspiratie, troost, vreugde en
bemoediging kunnen bieden.
Heel veel leesplezier en geniet van het leven!
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