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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 





Aartsengel Gabriël, een boodschap

Een stralende ster die aan de hemel staat, het Licht dat is geboren.
Ook in jou, niet alleen om deze feestelijke dagen te bekoren, 
maar vooral om je te laten weten dat je ons kind bent. 
Een kind van de Schepper, begeleid door engelen, de helpers van God.

Zie ons als Lichtwezens die licht en liefde verspreiden
en jou heel graag dag in, dag uit begeleiden.
Wat je te doen staat?

Geef ons jouw toestemming om je te omgeven met Licht, 
zie onze stralen en voel ons liefdevolle gezicht. 
Soms in je dromen zie je onze wezens 
maar ook zonder doorkijkje zijn wij aanwezig. 
Waar je ook bent en hoe het ook met je gaat 
wij gaan aan je zij en helpen je graag.

Wat kan je gebeuren wanneer je je vragen 
en zorgen neerlegt bij ons? 
Niets, want alles wat wij geven is zoet, liefdevol en past bij jou. 
Niet alleen vandaag met Kerst geven wij geschenken, 
dag in dag uit zijn wij nabij. 

Een van onze grootste wensen is: 
leef je leven in het vertrouwen dat wij van je houden, 
je omringen en je steeds opnieuw verbinden met jouw Bron.

Geef je over aan het Leven 
laat je meetronen naar je hoogste goed en hoogste doel, 
volg altijd je diepste gevoel 
dan gaat en je innerlijke weten meer en meer tot je spreken. 
Dan versta je de taal van het echte leven,
 leven van binnenuit. Is dat ook jouw streven? 
Zeg dan volmondig ja en geef je over. 

Wees gerust het goede zal geschieden, het leven is goed.



Aartsengel Uriël

Vanmorgen had ik een bijzondere ontmoeting met aartsengel Uriël. Hij 
vertelde me hoe belangrijk het is om zijn hulp te vragen. 

Bijvoorbeeld wanneer er allerlei verhalen door je hoofd spoken. Mense-
lijkerwijs ben je soms zo in de ban van die verhalen, spookgedachten, 
dat je hoofd omloopt. Je voelt onrust, bent gespannen. Je bent angstig 
of gewoonweg niet je Zelf. Zo maar wat ervaringen die ieder van ons 
wel herkent of overkomt. Gewoonweg omdat je hoofd, je ego het 
hoogste woord heeft. Bezig is je vast te houden aan het verleden. Of je 
zorgen laat maken over wat komen gaat.

‘Op die momenten ben ik er voor jou’, zei Uriël. ‘Roep mij aan en vraag: 
Uriël geef mij svp rust in mijn hoofd en verbind me weer met mijn hart. 
’Je zult al na korte tijd veranderingen opmerken. Wanneer je oprecht 
een beroep op mij doet..... wordt het stil van binnen.’

‘Ik vraag je ook mijn hulp in te schakelen wanneer je worstelt met spijt, 
het vergeven van jezelf en anderen. Zie in dat wanneer je terugblikt op 
een situatie, je vaak tot de gedachte komt ‘ik had dat anders moeten 
doen’. Spreek dat uit of schrijf het aan die ander als je wilt. Laat het daar-
mee los. Blijf het jezelf echter niet aanrekenen, gedane zaken nemen 
geen keer. Als je wilt help ik je om het verleden te transformeren. Roep 
mijn hulp daarvoor in, ik help je graag.’

Uriël ontmoette ik als een heel rustige, wijze en sterk aanwezige Aarts-
engel. Toen ik mij oprecht uitsprak, kreeg ik wijze lessen aangereikt. Een 
daarvan is: ‘vraag altijd om hulp! Je hoeft het niet alleen te doen, ik ben 
bij je. Wat wel belangrijk is: vraag vanuit je hart. Dan komt echte veran-
dering op gang. Daardoor krijg je meer zicht op wat je te doen staat en 
dat biedt perspectief!’

Verbind je met mij, de Engelen, werk samen. Dan vormen wij een werk-
plaats...jij vraagt ons, wij begeleiden jou. Hand in hand ... van hart naar 
hart .
met een dankbaar hart deel ik dit met jou

Lia
 



Alles verandert, voortdurend......

Toen ik een tijdje geleden een paar dagen aan zee verbleef werd me 
heel erg duidelijk, dat alles steeds verandert....keek ik naar buiten 
dan zag ik de zee, de golven. Het werd eb en vloed. De luchten waren 
fantastisch.....het was een adembenemend schouwspel: continue was 
er iets anders te zien. Waar ik ook keek, alles veranderde en niets kon 
vastgehouden worden.

Zo is het leven ook....als verandert voortdurend, het komt en gaat. 
Cellen in je lichaam worden dagelijks afgebroken en nieuwe komen er 
voor terug.
Prachtige processen waar we nooit zo bewust bij stilstaan. Continue 
gebeurt er iets.

Mensen komen en gaan op je levenspad en brengen nieuwe situaties 
op je pad. Je weet niet precies wat er komen gaat. De uitnodiging van 
het leven is steeds opnieuw ‘hoe ga je ermee om in dat moment’.

Maar ja, dan komen onze gedachten erbij.....en dan proberen  we alles 
in de hand te houden, te plannen, te controleren of te anticiperen op. 
Ontzettend vermoeiend en misleidend, want zo zit je met je aandacht 
weer in het verleden of in de toekomst.

Leef NU, in dit moment! Weet dat je precies weet wat je te doen staat 
als iets zich aandient. Misschien is het beeld van de zee voor jou een 
bruikbaar handvat......zie de golven komen en gaan, geniet van dat 
schouwspel, het water, de deining, die immense natuurkracht. 

Die kracht is het Leven en ook jij bent het Leven 



Alles wat je nodig hebt zit in je......

daarvan ben ik al heel lang overtuigd.
Je talenten, je gaven, je mogelijkheden alles heb je aan boord. 
Daarom wordt je uitgenodigd wat vaker 
de healingcode “welkom aan boord” te gebruiken. 

Door dat dagelijks of meerdere keren per dag uit te spreken
wordt je in verbinding gebracht met alle helpers van Licht en Liefde. 
Noem het Engelen, gidsen, dierbare overledenen......
afgelopen tijd wordt mij vaak ingefluisterd noem het maar
de kosmische orde of het kosmische internet.
Er is zo veel hulp, meer dan we kunnen bevatten.

Neem je weleens een kijkje in je Zelf? 
Of hou je je voortdurend en alleen met de buitenkant bezig?
Lief mens je hebt ongelooflijk veel mogelijkheden en gereedschap. 
Kijk er eens naar, zoek het op en maak er gebruik van.

Weet je dat je alles wat je je kunt voorstellen ook kunt realiseren? 
Het is echt waar.... 
Alles is mogelijk en daarom is het zo belangrijk om naar je Zelf te kijken,
naar binnen te gaan en uit te pakken 
uit te dragen wat je aan boord hebt.

Dat vind ik ook het fantastische aan mijn werk.....
ik weet dat ik het leven van jou of anderen niet kan veranderen. 
Wat ik wel kan is je inzichten geven waarmee jij jezelf kunt veranderen. 

In mijn werk word ik begeleid door de ‘Bovenburen’ heerlijk, 
want zij kijken dwars door ons heen en weten precies wat passend is. 
Mooie daarbij is dat we als mens altijd zelf blijven kiezen 
omdat we een vrije wil en eigen verantwoordelijkheid hebben.

Alles wat je nodig hebt, zit in je.....echt waar.
Ik help je graag uitpakken.


