
   

 

 

De Nieuwjaarsboodschap van 2023    

 

2023 is een kenmerkend jaar waar vele zaken zich in ingewikkeldheid doen 

tonen, waarin zaken niet goed doorzichtig verlopen en waarin veel gedacht 

wordt zonder de uitkomst daarvan zeker te weten.  

Binnen alle bemiddelingspogingen die wereldwijd geschieden om vrede op te 

roepen en/of te handhaven speelt bovenal het innerlijk gemoed van mensen 

hierin een kenmerkende rol.  

 

Velen zijn ontzet en trachten dit te beteugelen, daar hun emotieveld hen anders 

meesleept in reacties die anderen en zichzelf geen goed doen.  

Dit maakt dat op dit kardinale moment aangekomen te zijn in deze tijd veel 

mensen hier ook hartruis in zichzelf op ervaren. Men durft als het ware niet 

vrijelijk adem te halen, te geloven in een toekomst voor allen die zonnig en 

opgewekt kan zijn, in die zin, dat mensen de kansen die aangeboden kunnen 

worden ook op kunnen nemen.  

 

Men tracht zichzelf tot rust te manen, zich van onzekerheden te bevrijden. 

Echter, op een diep niveau knaagt dit alles aan het geweten, in die zin dat het 

diepere weten in de mens voorbestemd is ook het grotere collectieve veld 

indirect in zichzelf aanwezig te achten. Men kan daarom niet, in figuurlijke zin, 

de vinger op de zere plekken leggen. Men is aanvoelend wetend dat niet alles 

zonder ruis geschiedt, sterker nog, zich zo ingewikkeld toont, dat men naarstig 

zoekend is naar uitkomsten maar hier ook verstrikt in kan raken, doordat men 

onvoldoende in deze tijd zaken werkelijk kan overzien.  

 

Het maakt dat de mens zichzelf dient te manen tot rust, tot positieve inkeer, tot 

oplichting van zijn eigen veld in sereniteit, waarin het eigen menselijk beleven 

steeds dieper gestoeld dient te worden op zijnservaringen. Alleen dan wordt de 

onrust in het grotere collectieve veld tot rust gemaand en zullen zaken zich 

minder ingewikkeld en narrig vertonen dan wat nu momenteel geschiedt.  

 



Een mens lijkt niets te kunnen doen wanneer zaken wereldwijd om aandacht 

schreeuwen. Echter, de mens is tot heel véel in staat wanneer hij zelfbewust 

omgaat met al het nieuws dat hem ter ore komt. Wie het hart openhoudt en 

onrust verstilt en zichzelf inbedt in vrede, creëert uiteindelijk vrede in een 

grotere zin dan voor hemzelf alleen.  

 

Een mens die zielsbewust is van zijn afkomst en innerlijk beseffend is dat 

hoewel hij mens is, hij innerlijk bezield is door een groter geestelijk leven en 

dat dit geestelijk leven voortgaat voorbij de tijd waarin hij geplaatst is. Híj 

werkt dan aan zijn geestelijk welzijn omdat hij beseffend is dat alles vanuit de 

geest is opgebouwd tot in de materie toe. En daar waar de geest zich wezenlijk 

toont in de bezieling van het menselijke lichaam en in de wezens die net als hij 

geschapen zijn en zo goed mogelijk bezield kunnen blijven leven, hoe meer 

vrede naderbij komt in een groter perspectief dan wat u nu kunt overzien.  

 

Wees daarom innerlijk immer bereidwillig uzelf niet te verkleinen maar u op te 

maken voor de grootste daad van menselijkheid, namelijk het uzelf begeven 

met hart en ziel daar waar de onvrede heerst. U kunt innerlijk afreizen - 

wanneer u zich daar voorbestemd voor voelt - naar gebieden in de geest waar 

rust aanwezig dient te zijn om de ontredderden te helpen.  

U bent in staat tot veel meer dan wat u nu denkt. En besef dat ieder van u 

onstoffelijke begeleiding toegewezen heeft gekregen om deze grote daad van 

menselijkheid te tonen daar waar hier volstrekt behoefte aan is. Want in de 

onstoffelijke wereld kan men niet buigen op een menselijk lichaam. Wel kunnen 

zij de mensen die zich hier bereid toe verklaren volstrekt ondersteunen in hun 

geestelijke of fysieke aanwezigheid op plaatsen waar deze ondersteuning 

noodzakelijk geacht mag worden.  

 

Zo wees bereidwillig uw innerlijk lichaam beschikbaar te stellen voor dit doel 

indien u zich daar zelf in opgeroepen weet. En acht hierin uzelf niet te klein, 

want wanneer uw eigen geest uzelf hierin wezenlijk oproept dan zult u allen 

bescherming hiervoor krijgen vanuit de onstoffelijke gebieden.  

 

Als laatste: daar waar de wereld zich ingewikkelder lijkt te tonen voor u dan 

daarvoor, dient u in herinnering te brengen dat de menselijke geschiedenis op 

aarde vele fases heeft gekend, waaronder ook eerdere fases van oorlog, geweld 

en vele onvolkomenheden die de mens ten deel vielen. Ook toen hebben 

mensen zich hiertoe leren verhouden en hebben mensen hiervanuit nieuwe 



uitzinnige ontdekkingen kunnen doen om de mensheid vooruit te helpen.  

In ieder tijdsfragment op aarde waarin veel geschiedt, wordt hiermee ook de 

bodem voorbereid voor een nieuwsoortig leven allen aangaande.  

 

Wees zelf daarom het ontkiemende zaad en wees uzelf ervan bewust dat u tot 

veel meer in staat bent dan wat u nu bedacht heeft. Zo laat het Goddelijke u 

omringen en de gezanten uit de onstoffelijke wereld opdat u in staat gesteld 

wordt te doen waartoe u zich innerlijk opgeroepen weet.  

Het zij u gezegd.  

 

 

Dat was een intense boodschap die ik net vernam. Ik laat hem ook op mezelf verder 

doorwerken. Ik hoop dat u dat ook doet. En ik wens u natuurlijk een heel goed en 

bevruchtend nieuwjaar toe, 2023. Een kleine punt in een groter tijdsbestek waarin de 

mens op aarde al leeft. Een kenmerkende periode beeldt het uit waarin verandering 

actief wordt en de samenwerking met de onstoffelijke wereld vergroot zal worden om 

meer narigheid te voorkomen.  

Ik dank u voor het beluisteren van deze boodschap.  

 

 


