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VOORWOORD VAN SOLUMA 
 
Welkom en dank je wel voor jouw aandacht. Dit boek is een uitnodiging. Een 
uitnodiging om te onderzoeken hoe het samenleven op aarde ook zou kunnen. Het 
is tevens een uitnodiging om te onderzoeken hoe jij een stap of een volgende stap 
kunt zetten in jouw persoonlijke proces. 
 
Jullie leven in een belangrijke periode op aarde waarbij de mens steeds meer beseft 
dat zoals het eens werkte nu niet meer vanzelfsprekend is. Jullie hebben grote 
beslissingen te nemen met betrekking tot de toekomst van deze planeet, de natuur 
en de mens. Hòe de mens beslissingen zal nemen kan op verschillende manieren. Dit 
boek is bedoeld om bij te dragen en te laten zien: 
Hoe het ook zou kunnen 
Waarom dat zo belangrijk is en wat daarvoor nodig is 
En vooral dat dit nog steeds voor iedereen een verschillend pad kan zijn. 
 
De grootste stap die de mens nu heeft te zetten is het durven loslaten van het 
bekende. Het loslaten van het grote vertrouwen in de ratio en meer openstellen voor 
wat jullie anders kunnen bereiken en hoe. Te beseffen dat beslissingen puur 
gebaseerd op logica en ratio niet meer toereikend zijn. Dat leven in verbinding met je 
ware essentie pas echt de betekenis van respect, mededogen en compassie tot 
leven kan brengen. Dat leven in verbinding je in staat laat zijn om:  
- anders in relatie met jezelf te zijn 
- anders in relatie met anderen te zijn 
- anders tot besluiten te komen 
Zodat jullie hier op aarde een nieuwe realiteit creëren, meer gebaseerd op Liefde, 
Licht en mededogen. 
 
Jij hebt dit boek niet voor niets in handen gekregen. Jij loopt nu jouw pad, op jouw 
manier, in jouw tempo. Dit boek kan een bijdrage zijn of een ondersteunende rol 
spelen in jouw proces. Misschien als hulpmiddel of juist als bevestiging aan jouw 
deel in ‘hoe het ook zou kunnen’. 
De voornaamste boodschap van dit boek (en gelukkig zijn er al velen die hier ook 
over schrijven) is echt belangrijk om bewust tot je te nemen: de mens hoeft dit niet 
alleen te doen. Jij hoeft dit niet alleen te doen. En de verbinding met deze hulp, het 
ontvangen van deze hulp is zoveel eenvoudiger dan je denkt. 
 
Vanaf het begin van de mensheid zijn jullie je bewust geweest van het ‘onzichtbare’. 
In de zoektocht naar antwoorden op levensvragen, troost of hulp vertaalde dit zich 
in een diepe samenwerking en connectie met de natuur en het aanbidden van 
god(en).  
Deze onzichtbare aanwezigheid dankt het bestaan aan geloof en vertrouwen dat 
verder reikt dan wat menselijk ratio zou kunnen bevatten. Het is dit vertrouwen dat 
jou kan helpen om in verbinding te leven, niet alleen in verbinding met het ‘hogere’, 
maar als mens met elkaar.  
 
Het is een vorm van vertrouwen en geloof dat de mens in deze huidige tijd steeds 
moeilijker lijkt te vinden, want deze vorm van vertrouwen vindt zijn weg via het hart. 
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Niet middels mooie woorden, prachtige zinnen of grote beloften, maar omdat de 
intentie achter deze woorden bij je binnen komen.  
Je voelt vertrouwen of niet. Zo simpel is het. Zo simpel zou het kunnen zijn.  
Je voelt je gezien, gehoord. Of niet. Zo simpel zou het kunnen zijn. 
Je voelt je getroost. Of niet. Zo simpel zou het kunnen zijn. 
Je voelt de veiligheid. Of niet. Zo simpel zou het kunnen zijn.  
 
Helaas is dat voor velen van jullie niet meer zo simpel, omdat de meeste mensen 
niet meer weten hoe te kunnen voelen in zuiverheid en oprechtheid. Je hoort niet 
meer wat het hart probeert te vertellen. Je leeft in zware drukkende velden vol 
sturende, dikwijls negatieve gedachten. Je neemt beslissingen, je leeft samen, maar 
al te vaak in kilte en koudheid waarin je je gedraagt zoals het hoort. Soms in een 
eenzaamheid waar de omgeving geen idee van heeft en waar je zelf bijna nauwelijks 
van bewust bent. 
Vertrouwen is een groot woord dat voor iedereen een andere betekenis zal hebben. 
Er is een basisgevoel in de mens aanwezig om het leven aan te gaan, om het leven 
te durven onderzoeken en te ervaren in alle grootsheid dat het leven te bieden heeft. 
Maar hoe kom je weer in contact met dat gevoel? En hoe leef je dan in relatie met 
de ander? 
 
Dit boek kan helpen bij jouw onderzoek naar hoe jij het leven anders zou kunnen 
beleven. Het leert je wat de ware functie is van je hart. Het neemt je tevens mee in 
de worsteling van Manon, hoe zij langzaam steeds meer durfde te vertrouwen en 
geloven in wat zij als mens nog meer is. Opgevoed en grootgebracht in een wereld 
waarin uiterlijk, cijfers, carrière en geld een graadmeter zijn voor succes, is zij zich 
altijd bewust geweest van het onzichtbare. Haar sterke drang om dingen logisch te 
moeten verklaren, gecombineerd met het ‘erbij willen horen’ heeft haar lange tijd van 
haar zoektocht weggeleid en haar vastgezet in een leven waarbij ze zich van binnen 
diep ongelukkig en eenzaam voelde. Van buiten voldeed ze aan een mooi plaatje, 
van binnen was ze weggekropen in de leegte en emotionele armoede.  
 
Om als mens meer in verbinding te durven leven met een ander, heb je eerst de 
verbinding met je ware zelf, je essentie te herstellen om die verbinding in zuiverheid 
te ervaren, zonder valse overtuigingen, verwachtingen of vooroordelen. 
Dit proces is jaren geleden bij Manon opgestart. Van kinds af aan voelde zij dat er 
‘meer’ was in het leven. Het werd een weg met hobbels en hoge bergen, met vallen 
en opstaan, herkenning en eenzaamheid, met opgeven en toch weer terugkomen. 
Een pad zoals velen onder jullie ervaren.  
 
Manon begon rond haar 25ste met mediteren maar veel meer dan ‘fijne gevoelens 
van rust van binnen’ of ‘grappige sensaties in haar onderbuik’ leverde het niet op. 
Workshops als tantra en ademhalingstechnieken hielpen haar meer in verbinding te 
komen met haar lichaam. Maar nog steeds bleven de grote ‘aha’ momenten, of de 
inzichten hoe het allemaal in elkaar steekt, weg.  
Het lukte haar maar niet om meer vanuit het gevoel in het leven te staan en haar 
ratio en het verlangen ‘alles te willen verklaren’ bleef sterk aanwezig. 
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Pas tijdens een twee jaar lange reis met een jeep door Afrika samen met haar 
partner vond er een grote innerlijke verschuiving plaats. Het was in een periode van 
haar leven dat zij alle hoop en vertrouwen in het ‘onverklaarbare’ had opgegeven. 
In een ‘toevallige’ ontmoeting met twee sjamanen van de Bosjesmensen in Namibië, 
werd ze herkend en welkom geheten als een verloren dochter. Volgens deze 
sjamanen was zij drager van het medicijn dat alleen nog ‘goed’ moest worden 
gelegd in haar lichaam en na een korte en intensieve behandeling van deze 
medicijnvrouwen was het pad vrij voor Manon. Het zou echter nog jaren duren 
voordat zij zich durfde over te geven aan het bestaan van het ‘onverklaarbare’. 
 
Terug in Nederland volgde ze diverse opleidingen en trainingen gebaseerd op het 
verklaren van menselijk gedrag. Stapje voor stapje openbaarde zich het bewustzijn 
hierover en de diepere sturing vanuit het onderbewuste. Eerst via de logica, het 
kunnen begrijpen. Over dit bewustzijn is gelukkig al veel geschreven en worden al 
veel trainingen gegeven: een ingang naar wat de mens nog meer is.  
Maar er valt veel meer te ontdekken wanneer de mens de logica durft los te laten en 
aandacht gaat brengen op het gevoel en het hart, waarbij het hart een meer 
aandacht verdient als centrum voor intelligentie. Niet als sturing maar als ingang om 
jezelf meer te ontdekken. Met als intentie: 
Alles in jou is welkom 
Alles mag er zijn 
Zonder dat jij iets in jezelf moet verbeteren of moet aanpassen. 
 
In de laatste jaren ontstond bij Manon een ingang via het schrijven. Een vrouw uit 
Ierland adviseerde haar om na het mediteren haar creatieve brein op deze manier te 
stimuleren. “Pen op het papier en laat het ontstaan,” zo zei ze. “Verras jezelf, 
verbaas jezelf”.  
En zo geschiedde. Vanaf dat moment ging Manon iedere ochtend na haar meditatie 
schrijven. Al snel schreef ze hele blaadjes vol, nog steeds met de overtuiging dat dit 
vanuit haarzelf ontstond. Totdat heel langzaam het besef kwam dat wat ze 
opschreef zij zelf niet had kunnen bedenken. Ze gebruikte andere taal en ze schreef 
met een stelligheid die niet bij haar als persoon paste. En toch voelde ze dat het 
voor haar ‘waar’ was.  
Zo belandde Manon in een volgende fase in haar zoektocht naar haar ware essentie. 
Met deze keer als hoofdthema de acceptatie dat zij aan het channelen was en het 
geloof en het vertrouwen dat hierbij werd gevraagd om wat ze doorkreeg serieus te 
nemen. Zichzelf hierbij serieus te nemen en de overtuiging te laten gaan dat ze gek 
werd. Dit hele proces is een waardevolle en noodzakelijke ontwikkeling geweest in 
onze samenwerking. Anders was dit boek niet tot stand gekomen. 
 
Het is slechts een voorbeeld van een proces waar in deze huidige tijd zoveel 
mensen nu doorheen gaan of nog zullen gaan. Het ontwaken van de aardse ziel en 
het samengaan met de ware essentie waarbij iedereen een eigen pad loopt, met een 
andere invulling en wellicht ook andere uitkomsten. Maar wel vanuit het 
onderliggende verlangen: 
Weten dat er meer is en op zoek gaan naar de verbinding hiermee. 
Het verlangen om het leven te leiden vanuit je ware essentie. 
Leven op aarde en weten waartoe je hier bent. 
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De overgave en het vertrouwen wat bij deze zoektocht hoort, is waar iedereen mee 
te maken krijgt. Want bij dit proces hoort de bewustwording van het ego. Hoe dit de 
mens stuurt, maar vaak vanuit gevoelens van angst en eenzaamheid. Het wordt 
steeds duidelijker dat die sturing is gebaseerd op angsten die de mens niet hoeft te 
hebben. Dat het nodig is voor het ego om los te komen van wat wij noemen ‘aardse 
illusies’ en dat dat helemaal geen makkelijke weg is. Helaas gaat dit bij veel mensen 
samen met boosheid naar het ego of het afstraffen van jezelf. Terwijl het ook kan, 
juist zou kunnen in samenwerking met het ego. Met alles wat je bent als mens. 
Zonder delen in jezelf te moeten veranderen, verbeteren, uit te sluiten of te straffen.   
Het besef, het durven uitzoeken wat het betekent om als mens er te mogen zijn met 
alles wat je bent en dan te voelen en ervaren wat wij bedoelen met de uitspraak ‘als 
mens ben je meer’. Wanneer je niet meer bezig hoeft te zijn met wat je allemaal niet 
zou mogen, of beter zou moeten doen, dan kan je je openen voor wat je allemaal al 
meer bent. Gewoon door mens te zijn. Deze opening ontstaat als je voorbij durft te 
gaan aan het beperkende denken van het ego. Om als mens meer te durven 
vertrouwen op wat er is naast je ego, namelijk je ware essentie.  
 
De mens reageert (onbewust) op energie en probeert met logica handelingen te 
verklaren, wat dikwijls niet blijkt te werken. De mens bestaat uit energie, wordt 
doorlopend beïnvloed door energie, maar heeft niet altijd een handelwijze gevonden 
om hier een andere sturing aan te geven.  
Stel dat je ervaart hoe het ook zou kunnen? Wanneer je voorbijgaat aan denken en 
in zuiverheid en eerlijkheid contact maakt met je ware essentie en de energie die 
daarbij hoort. Een zuivere energie die het oordelen niet meer nodig heeft. Die 
veiligheid en vertrouwen in zich draagt waarmee een samenwerking met jouw ego 
kan ontstaan. Om zo op een andere manier het leven te beleven. Een proces van 
vallen en opstaan, een proces waarbij jij zelf jouw ingang zal vinden.  
 
Veel van de informatie in dit boek hebben wij al eerder en vaker doorgegeven. Veel 
van de informatie zal je herkennen in een godsdienst of een traditie. Dat klopt. Want 
het gaat ook steeds over hetzelfde. En het is aan jou wat je ermee wilt doen. En 
hoe… 
 
Dit boek is ontstaan tijdens de samenwerking met Manon en weliswaar geschreven 
vanuit haar perspectief, maar voor velen van jullie zal dit een herkenbaar proces 
kunnen zijn. 
Daarbij is het belangrijk dat ze opschrijft wat ze meemaakt tijdens haar meditaties en 
de boodschappen die wij haar doorgeven omdat: 
A. Ze anders niet onthoudt wat ze meemaakt  
B. Ze niet altijd begrijpt wat ze meemaakt en het belang hiervan  
C. De boodschap is niet alleen voor haar bedoeld, maar voor veel meer mensen 
 
Het durven loslaten van ‘dingen kunnen begrijpen’ is niet altijd eenvoudig. De 
overgave aan het onbekende, zonder een logische bevestiging te hebben, kan soms 
zelfs beangstigend zijn. Het kan op zijn minst zorgen voor momenten van twijfel. 
Maar wanneer je leeft met een groter bewustzijn, dan zal je ontdekken hoe jij als 
mens op meerdere lagen Liefde kunt ontvangen. Hoe jij als mens in staat bent om in 
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zachtheid naar jezelf en de ander te kijken. En dat jullie als mens met alle verschillen 
van denken heel goed samen kunnen leven en samen kunnen zorgen voor Moeder 
Aarde. 
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Ik wil je graag uitnodigen om dit boek te lezen met een ‘open hart’. Om niet alles te 
willen begrijpen of te verklaren met de ratio. Het is zonde om dit boek op die manier te 
lezen. Kijk of je de teksten van Soluma kunt voelen, kunt ervaren en bij je binnen kunt 
laten komen.  
Wanneer je overigens moeite hebt met geloven in het bestaan van buitenaardse 
intelligentie of andere wezens en je meer herkenning voelt bij het begrip intuïtie, of je 
hogere zelf, dan is dat ook goed. Het gaat er hier niet om waar de informatie vandaan 
komt. Het is belangrijker om te merken wat deze informatie voor jou kan betekenen en 
hoe je het kunt toepassen in jouw leven.  
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H O O F D S T U K  1  

 
OVERGAVE EN VERTROUWEN 

Hoe het ook zou kunnen 
  
 
Soluma: 
Open je ogen en begin maar. Ook al weet je totaal niet hoe. Dat is Overgave en 
vertrouwen. Gewoon beginnen. Overgave en vertrouwen in het proces. In wat je 
hebt te doen. 
 
Manon: 
December 2017, het is 06.04uur in de ochtend en ik zit beneden aan onze keukentafel. 
Mijn pen gaat over het papier zonder dat ik hier controle over heb. Ik ben nog onzeker over 
deze nieuwe vorm van schrijven. Hoe weet ik zeker dat dit niet een ander deel is in mij die 
dit verzint? ‘Gewoon beginnen.’ Makkelijk gezegd, maar hoe en wat moet ik precies doen? 
 
Jij hoeft niets te doen. Jouw ego hoeft niets te doen. Daar zit het hem juist in. Jullie 
willen zo graag weten wat je moet doen. En of je het juiste doet. Twijfel, angst en 
paniek slaan toe bij onzekerheid. Maar het ego hoeft nu niets te doen. Behalve in 
overgave te gaan en vertrouwen te hebben in ons contact. Laat dat nou net de twee 
meest ingewikkelde zaken zijn voor het ego: overgave en vertrouwen. Met een sterk 
ontwikkeld ratio is het voor jou, zoals voor veel mensen, ingewikkeld geworden om 
je over te geven en te durven vertrouwen op een proces waarover je geen overzicht 
hebt. 
Jullie hebben vanaf jonge leeftijd geleerd om vooral logica en ratio te ontwikkelen 
zodat zaken als gevoel, vertrouwen en overgave over het algemeen onbekend 
terrein zijn gebleven. Terwijl gevoel zo’n groot en belangrijk onderdeel is van de 
mens. Vertrouwen en veiligheid in het leven is juist nodig als ondersteuning. Maar de 
mens wordt opgevoed om zekerheid te halen uit de ratio, waardoor gevoel en 
hartsverbinding voor velen van jullie ingewikkelde begrippen zijn geworden. En dan 
leven jullie maar half. 
 
Is dat niet altijd zo geweest? 
 
Nee. De mens heeft de afgelopen honderd jaar veel ontwikkeld met zijn intelligentie. 
Het heeft jullie veel opgeleverd. Maar jullie geven logica en ratio nu te veel invloed 
en hierdoor te veel macht. Jullie zijn niet meer in verbinding met je ware zelf, je ware 
essentie. Hierdoor komen jullie vaak niet oprecht in contact met een ander. Jullie 
groeien steeds meer op met de nadruk op wat je moet hebben en wie je moet zijn, in 
plaats van leren te herkennen wie en wat je echt bent. Jullie moeten steeds meer 
voldoen aan een zogenaamd perfect plaatje: 

- Het uiterlijk 
- De partner 
- Het werk 
- Het sociale leven 
- Het gezin 
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Als mens raken jullie steeds verder verwijderd van jullie ware essentie. Er is te veel 
afleiding. Te weinig focus. 
 
Je hele leven streef je naar de zogenaamde perfectie en dit begint op een steeds 
jongere leeftijd. Jullie staan steeds verder af van waar het leven van nature volmaakt 
is. De zoektocht gaat steeds meer over hoe je als mens dit perfecte plaatje zelf kunt 
bepalen. Het is een doel op zichzelf geworden. Hoe krijg je het perfecte lichaam? 
Hoe blijf je langer jong? Hoe vind je de juiste partner? Hoe word je sneller rijk? 
Verantwoordelijk zijn voor je eigen leven heeft hiermee een nieuwe lading gekregen. 
Het gaat steeds meer over hoe ‘succesvol’ je bent in de ogen van de ander. Maar 
wat gebeurt er wanneer je die perfectie niet bereikt? Of die perfectie maar tijdelijk 
blijkt te zijn? Wanneer is het moment dat jij je realiseert dat je geleefd wordt door het 
verlangen naar perfectie in plaats van het leven te onderzoeken naar wat het 
inhoudt? Wat het is om mens te zijn en om te beseffen dat je als mens zoveel meer 
bent. Wat het kan betekenen om samen te leven in de afgescheidenheid hier op 
aarde. Niet gestuurd door oordeel van de omgeving over wie je bent en wat je doet, 
maar voelbaar voor jou van binnen. Heel zachtjes en liefdevol komt er herkenning 
van wie je bent, jouw ware essentie. 
 
Veel mensen voelen zich leeg. Ergens van binnen leeft het besef dat hoe ze leven 
niet voldoet aan wat ze willen, dat de zoektocht naar beter, groter en meer, niet het 
antwoord is. Maar toch gaan ze door met wat ze doen en ondertussen wordt de 
leegte groter, omdat de verbinding met de ware essentie op de achtergrond 
voelbaar is. Alleen niet altijd begrepen. Niet wetende wat het is en hoe daar te 
komen. Het is onbekend terrein. Dat houd je tegen. Dat houd je uit het proces. Wat 
kan je hiermee doen? Overgave en vertrouwen creëren. Voorzichtig weer in contact 
komen met jezelf. 
 
Overgave en vertrouwen creëren, het klinkt zo eenvoudig. Maar uit ervaring weet ik dat dit 
enorm ingewikkeld kan zijn. Het zijn belangrijke thema’s waar ik al bijna mijn hele leven mee 
werk. 
 
Overgave en vertrouwen zijn vaardigheden die jullie kunnen aanleren. Het is 
eenvoudiger voor de mens als het aan religie gerelateerd is: overgave en vertrouwen 
in een God. Het bidden tot (een) God helpt de mens om zich over te geven en de 
steun te ontvangen die ze nodig heeft. Alleen geven ze hiermee de macht en de 
verantwoordelijkheid over hun eigen leven grotendeels weg. 
Het is belangrijk om een manier te vinden voor jezelf waarin jij dit vertrouwen weer 
terugvindt. Om verbinding te durven maken met wie jij als mens nog meer bent.  
Vertrouwen en overgave is nodig om Liefde te ervaren. Niet zozeer het vertrouwen in 
de ander maar juist het vertrouwen in jezelf en het geloof in je ware essentie. Leven 
met vertrouwen en overgave geeft je ruimte om toe te laten dat je als mens, als 
aardse ziel, gesteund wordt. Dit gevoel van vertrouwen en overgave is nodig om je 
te durven verbinden met anderen. Om je open te stellen voor contact met anderen.  
 
Wanneer je vertrouwen in jezelf ervaart ga je met minder verwachtingen het contact 
aan met de ander, waardoor er minder druk op de relatie komt te liggen.  
Het is zo simpel:  
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ALS JE DURFT TE VERTROUWEN OP JE EIGEN KRACHT  
HEB JE MINDER NODIG VAN EEN ANDER 

 
Dit klinkt zo logisch. Waarom is overgave en vertrouwen dan zo moeilijk voor de mens? 
 
Al vanaf de geboorte ontbreekt een vorm van veiligheid waardoor het voor de mens 
‘complex’ lijkt om te durven vertrouwen of om in de overgave te gaan. 
Dat heeft niets met het gezin van herkomst te maken, maar met de ziel die op aarde 
komt en in het fysieke lichaam zijn aardse leven gaat leiden. Deze vorm van 
onveiligheid is ontstaan door de splitsing van de ziel met de Bron. Het gemis om één 
te zijn is gelijk aanwezig, maar wordt niet begrepen. Dit geeft een vorm van 
onveiligheid wat leidt tot gevoelens van eenzaamheid.  
Het gemis probeert de mens op verschillende manieren op te vullen. Eenzaamheid 
en onveiligheid zijn aan elkaar verbonden in dit verhaal, waardoor vertrouwen en 
overgave ingewikkeld voelt voor de mens. Zie hier de vicieuze cirkel. Wat wij graag 
willen laten zien is hoe je die cirkel zelf kunt doorbreken door meer tijd en aandacht 
aan jezelf te besteden, op een manier die bij jou past. 
 
Onveiligheid komt voort uit eenzaamheid, van het gevoel dat je afgesloten bent van 
de Bron. Op aarde heeft de mens veiligheid nodig in zichzelf en een liefdevolle 
verbinding met de ander. Zolang de mens op een diepe laag geen veiligheid in 
zichzelf ervaart is het echter lastig om in vertrouwen en overgave te durven gaan. En 
daar zit die lus, die cirkel waaruit moeilijk is los te breken. Jullie zoeken de veiligheid 
buiten jezelf, maar je hebt het in jezelf te vinden. Overigens is dit voor de meesten 
van jullie nog een onbewust proces, want de mens beseft namelijk niet dat hij zich 
onveilig voelt en dat zijn gedrag vooral angst als sturing heeft. Daarom is 
bewustwording zo belangrijk. Maar dit komt later aan de orde. Wat voor nu van 
belang is om te beseffen is dat vertrouwen een vaardigheid is die je kunt oefenen, 
stap voor stap, net zoals overgave.  
 
Wat gaan we samen schrijven? 
 
Een boek voor iedereen, omdat het nodig is. Om te laten ervaren dat het leven op 
aarde als mens ook anders kan. Dit gaat niet over mensen inspireren om zich 
spiritueel te ontwikkelen, of te overtuigen zich met een goddelijke of volmaakte 
energie te verbinden. Het gaat er hier om dat jullie meer inzicht krijgen in waarom 
jullie bepaald gedrag laten zien. Dat je herkent wanneer je vastzit in oude 
beperkende patronen, vaak gestuurd vanuit angst. Als je daarvan bewuster wordt 
kan je een stap voorwaarts zetten. Een belangrijke stap voorwaarts met een 
sturende energie vol Liefde, Licht en Heling. Dit zou meer in het algemeen belang 
zijn, voor de mensheid, de aarde en voor de natuur.  
 

ALS MENS HEB JE VERBINDING NODIG.  
NIET ALLEEN MET HET HOGERE, MAAR JUIST MET ELKAAR.  

 
Verschillend denken hoeft niet erg te zijn. Verschillende waarheden hoeven geen 
problemen te veroorzaken. Het gelijk willen hebben houdt jullie gevangen. Waarom 
heeft de mens het nodig om gelijk te hebben? Of dat het gaat zoals jullie het willen? 
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Dat is gebaseerd op macht en controle wat weer voortkomt uit angst. De mens 
denkt macht en controle nodig te hebben om zichzelf veilig te voelen. Een 
onterechte veiligheid zoals nu steeds meer voelbaar wordt in deze wereld, in deze 
realiteit. Hoe het ook zou kunnen: transformeren tot een samenleving waarin jullie 
samenleven en samenwerken met respect, mededogen en compassie, het ‘andere’ 
durven insluiten.  
 
Hier zijn toch al heel veel mensen bewust van? De meeste van ons begrijpen dat het 
anders kan en anders zou moeten. Daar doen al heel veel mensen hun best voor. Helaas 
lukt het nog niet altijd, maar hoe zou het dan anders kunnen? Hoe bereiken we dat? 
 
Om dat met elkaar te bereiken is het nodig om eerst zelf innerlijke vrede te ervaren, 
en om verder te gaan dan iets te kunnen begrijpen, om te ‘weten’ wat met dat 
concept daadwerkelijk wordt bedoeld, heb je te onderzoeken wat het met je hart 
doet. Op een diepere laag dan alleen het bedenken. Te durven voelen wat met vrede 
wordt bedoeld en hoe dat voorbijgaat aan de verlangens en invullingen vanuit het 
ego.  
De staat van innerlijke vrede is een actief gegeven. Het vraagt om toewijding en 
bewustzijn. Als mens draag je de verantwoordelijkheid om steeds bewust te leven 
en te beseffen wat je hebt te doen als bijdrage aan jouw innerlijke vrede en daarmee 
(indirect) aan een betere toekomst op aarde.  
Jullie hebben op andere manieren beslissingen te nemen. Jullie kunnen op andere 
manieren met elkaar communiceren en in verbinding zijn met elkaar, wat bijdraagt 
aan een nieuwe realiteit op aarde. 
 
Wat bedoel je met innerlijke vrede? 
 
Innerlijke vrede kan door ieder mens in alle omstandigheden worden bereikt. Het 
gaat niet om de situatie waarin je je bevindt. Het gaat erom hoe je naar de situatie 
kijkt en vervolgens handelt. Innerlijke vrede is geen vaste staat van zijn, het is 
voortdurend in beweging, zoals het leven altijd in beweging is. Innerlijke vrede is het 
samenwerken, samen bewegen van drie verschillende fasen die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden, als een 3-eenheid. 
Een 3-eenheid van innerlijke vrede en uiteindelijk wereldvrede, zoals het ook zou 
kunnen: 

1. Bewustwording van eigen gedrag: rationeel, met behulp van de logica het 
eigen gedrag inzien, eigen verantwoordelijkheid voelen en ervaren.  

2. Acceptatie en heling. Accepteren van ‘wat is’ en het helen van gevoelens 
als verdriet, gemis, schuld, schaamte, boosheid, etcetera in jezelf. 
Uiteindelijk ook vergeving van jezelf of de ander. 

3. Opnieuw Uitreiken - verbinden - beschermen 
Na acceptatie en heling zal je op een andere manier een verbinding met het leven en 
met de ander kunnen aangaan.  
 
Deze 3-eenheid vraagt om een actieve houding van de mens waarbij er prachtige 
methoden bestaan die hierbij kunnen helpen en ondersteunen. Het vraagt om 
toewijding, vertrouwen, overgave en een gezonde dosis lef om het onbekende pad 
te betreden. 
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Je bent op aarde om te leren over hoe je voorbij het ego en de afgescheidenheid in 
staat bent om met respect en waardering voor elkaars verschillen kunt samenleven. 
Om weer in verbinding te komen met wat je meer bent als mens, met jouw ware 
essentie en hoe je hiermee in vrijheid kunt leven. Wanneer je bewuster bent van 
deze 3-eenheid zal je je ontwikkelen met meer Liefde, Licht en compassie.  
Het huidige gedrag van de mens is bij velen vaak een automatisme (zo ben ik nu 
eenmaal). De aandacht ligt vaak bij groei in het professionele leven: carrière en meer 
geld verdienen. Hiervoor wordt hulp ingeschakeld wanneer het nodig lijkt te zijn. In 
de vorm van trainingen, extra scholing of ondersteuning in de vorm van een coach. 
Maar wanneer het niet goed gaat in een persoonlijke relatie lijkt het eenvoudiger om 
de schuld bij een ander te leggen. De situatie te gebruiken als reden voor zelfgroei 
en ontwikkeling wordt daarbij tenietgedaan. Hierdoor missen jullie mooie momenten 
die juist zouden kunnen inspireren: wat heb ik nu te doen?  
 
De meeste mensen willen graag in verbinding komen met zichzelf en in 
hartsverbinding zijn met de ander. In praktisch ieder mens leeft het verlangen om 
verbinding te voelen, om zich veilig te voelen. Maar een ziel die opgroeit in een 
veiligheid gebaseerd op ratio en niet op een hartsverbinding, sluit zich af. 
Dus stel jezelf iedere keer weer de vraag: voel ik verbinding? Voel ik mezelf veilig? 
 
Wat is jouw of jullie rol hierbij? 
 
Op aarde, binnen jullie aardse realiteit is er al een grote verandering gaande en dit 
kan leiden tot een nieuwe realiteit met een samenleven vanuit Liefde, Licht en 
compassie. Deze verandering kan met onze hulp, als de mens dat zou willen 
toelaten. Wij zijn met velen en we zijn hier om jullie te helpen inzien wat jullie nog 
meer kunnen als mens en hoe jullie dat kunnen bereiken. Dat gaat alleen niet via de 
ratio, maar via het hart en het lichaam. Toelaten van de mogelijkheden van het 
zogenaamd onzichtbare die wel voelbaar of merkbaar zijn. 
Hiervoor heb je aandacht te besteden aan wat je ervaart in plaats van wat je denkt 
of vindt. Zoek vaker de stilte op om de taal van je hart weer te leren verstaan. Te 
ervaren wat je voelt, de energie te voelen en hoe je dit kunt sturen in plaats van het 
te veroordelen en hierin verstrikt te raken.  
 
Hoe kunnen jullie ons helpen om innerlijke vrede te realiseren? 
 
We praten altijd met jullie, geven hulp, advies. Maar jullie luisteren vaak niet naar die 
(innerlijke) stem. Lieve Manon, kijk naar jezelf, pas sinds kort geloof je het echt. 
Terwijl wij er al die tijd zijn. Al die keren dat jij je alleen voelde, eenzaam. Juist in die 
momenten dat wij je konden helpen, sloot jij je af. Dat is iets dat veel mensen doen. 
Jullie sluiten je dan af en draaien liever rond in het lijden. Jullie blijven liever hangen 
in de gedachten die deze pijn steeds opnieuw oproepen en versterken. Zo gewend 
om daarnaar te luisteren en in te geloven waardoor jullie niet horen dat wij er ook 
zijn. Jullie weten niet precies hoe je de aandacht kunt verleggen om onze 
aanwezigheid te voelen, maar dat betekent niet dat jullie alleen zijn. Jullie kunnen 
alle steun en troost krijgen die jullie nodig hebben. Maar daarvoor hebben jullie wel 
wat te doen: doorbreek patronen zoals klagen over het gedrag van een ander, 
blijven herhalen van gebeurtenissen of vast blijven zitten in het lijden. 
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Durf jezelf toe te staan om te ontdekken hoe dit anders zou kunnen. Wat kan voor 
de oude patronen in de plaats komen en wat zou dat kunnen opleveren? Wat zou je 
daarvoor nodig hebben? Of wie zou je daarvoor nodig hebben om je te helpen? Om 
hierin stappen te durven zetten heb je vertrouwen en overgave nodig. Gun jezelf een 
leven met innerlijke vrede. Durf om hulp te vragen als je merkt dat je dat nodig hebt. 
Leef met meer vertrouwen en overgave in het moment. Alles wat je meemaakt in het 
leven heb je echt aan te gaan.  
En ja, bewustwording creëren en inzichten krijgen kan op meerdere manieren, ook 
middels hardlopen, fietsen, schilderen, wandelen en meer. Om jezelf te helen, om te 
luisteren naar die innerlijke stem hoef je niet alleen op een kussen te zitten. 
 
Waarom moet juist ík dit schrijven? 
 
Jij hebt heel lang gewerkt om je systeem zo zuiver te krijgen dat je mij kunt ‘horen’. 
Jouw ware essentie herkent onze boodschap. Dat maakt dat het voor jou eenvoudig 
is om onze informatie te vertalen. Laat ik meteen duidelijk maken dat het niet nodig 
is voor iedereen om ons te moeten horen. De mens is goed in staat om vanuit zijn 
ware essentie contact te maken met het ‘onzichtbare’: de Bron of het ‘Alleswetende 
Veld’. Om in vertrouwen en overgave naar de wijsheid van het hart toe te gaan. En 
vanuit deze wijsheid, gecombineerd met de logica van het brein, andere 
beslissingen te nemen.  
Lieve Manon, dit is hoe het ook zou kunnen. Of de mens dit ook gaat doen is niet 
aan jou of aan ons. Jullie leven op aarde met een vrije wil.  
 
In onze verbinding, tijdens dit schrijven, moet ik dan vragen stellen waarop jullie antwoord 
geven?  
 
Nee, niet nodig, ik geef je steeds aan wat je gaat schrijven en waar het over moet 
gaan. 
 

OVERGAVE – VERTROUWEN – SAMENWERKEN 
 
Om samen te werken heb je meer nodig dan de juiste vaardigheden en afspraken 
met elkaar. Voor de ultieme samenwerking heb je overgave nodig.  
Dat geldt ook voor ons contact. Overgave aan het proces dat nodig is om te laten 
ontstaan. Overgave aan de kwaliteiten van de ander en aan die van jezelf. 
Vertrouwen in de ander en boven alles vertrouwen in jezelf.  
 
Als je vertrouwen hebt in jezelf, zal het lukken om je over te geven aan het proces, 
aan het moment en aan een ander. Je hebt vertrouwen nodig in jezelf om te kunnen 
accepteren dat het proces ontstaat en vorm zal krijgen. Je hebt vertrouwen in jezelf 
nodig om de ander te kunnen vertrouwen, om aan te durven geven wat jouw 
mogelijkheden zijn wanneer het ingewikkeld wordt. Je hebt vertrouwen in jezelf 
nodig zodat je tijdens deze samenwerking niet zal proberen de ander te overheersen 
of te manipuleren. Het vertrouwen in jezelf, het proces en de ander zal de ander ook 
helpen. Het versterkt een samenwerking. In jullie wereld werken en leven weinig 
mensen op deze manier. Het voelt voor velen nog te onveilig om in een staat van 
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overgave te durven verkeren. Maar weinigen durven het proces aan te gaan om te 
onderzoeken wat vertrouwen daadwerkelijk betekent. Daarom blijven de meeste 
relaties en samenwerkingen aan de oppervlakte hangen. Moeten er afspraken 
gemaakt worden voor het moment dat het misgaat. 
Overgave en vertrouwen, door jullie begrepen als mentaal concept, wordt helaas 
nog te weinig oprecht toegepast. 
 
Tot zover, dank je wel voor je aandacht. 
 
 

*** 
 

 
Het is 06.07 uur. Ik probeer de begrippen ‘Overgave en Vertrouwen’ tijdens mijn 
ochtendmeditatie meer voelbaar te maken in mijn lichaam. Bij iedere uitademing geef ik 
mezelf toestemming voor overgave:” Ik hoef het niet te weten, ik hoef helemaal niks. Ik geef 
me over.” Mijn fysieke lichaam bereikt een diepere ontspanning, maar in mijn brein blijft het 
warrig. Mijn ratio blijft vragen stellen over de samenwerking met Soluma en over de 
zuiverheid in ons contact. Ondanks deze voorbereidende meditatie en het willen werken 
met overgave merk ik dat er toch een lichte spanning ontstaat als ik mijn pen oppak om te 
schrijven. 
 
Lieve Manon, het wordt tijd dat je stopt met ons contact spannend te vinden. Stop 
met de angst of ik er ben, of je me kunt horen of begrijpen. Stop daarmee en sta in 
je kracht. 
Je hoeft je geen zorgen te maken dat het jouw ego is die dit verzint of dat je nu een 
pad op gaat dat je ‘bedenkt’.   
Je hoeft nooit meer iets alleen te doen.  
Jullie hoeven nooit meer iets alleen te doen. 
De steun, onze steun (ja, we zijn met veel meer) is er voor jou. Voor iedereen. Die 
steun is er altijd geweest. Alleen door alle ruis of programma’s, zoals jullie het nu 
noemen, is dit lange tijd niet voelbaar geweest.  
Jij ‘weet’ al vanaf jonge leeftijd dat wij hier zijn. En nu vertrouw je ons. Onze 
verbinding is met vertrouwen en in overgave hersteld. 
 
De mens heeft genoeg te doen. Zo ook jij. Het is tijd dat de mens weer vertrouwt op 
zijn ware zelf. Besef alsjeblieft dat je kunt vertrouwen op je ware zelf. En daarmee 
weer weet wat je bent en wat je hebt te bieden in dit leven. Vertrouw op wat je hier 
meemaakt. Er is geen tijd meer om jezelf kleiner te maken. Ga staan in de wijsheid 
die jullie nu doorkrijgen. 
 
Kun je uitleggen wat je precies bedoelt met: ‘Ga staan in de wijsheid die jullie nu 
doorkrijgen’?  
 
Sta met vertrouwen en zekerheid in het leven én wees nederig voor deze wijsheid en 
de overdracht hiervan. Dat is een andere energie dan jezelf kleiner maken dan een 
ander, of dat je bevestiging of toestemming nodig hebt van een ander. Dat hoeft niet 
meer. Alles wat tegen je gezegd gaat worden toets je aan onze manier van 
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samenwerken. Jij weet nu hoe voor jou de waarheid tot je komt. Dat zit in jou. In 
onze samenwerking. Dat is het enige waarop je te vertrouwen hebt. Jouw ware zelf 
is jouw sturing, jouw innerlijk leiderschap: nederigheid in leiderschap.  
Nederigheid in leiderschap betekent zeker zijn van jouw zaak. Wees nederig naar 
jouw eigen werk, jouw eigen ingang, jouw manier van wijsheid en kennis tot je 
krijgen. Wees nederig voor de ervaringen en de ontmoetingen. En blijf altijd in je 
eigen leiderschap. Zonder twijfel. Vol overtuiging.  
Dit is ook een reden om onze teksten naar buiten te brengen. Wij zijn hier om jullie te 
ondersteunen en te helpen het contact met je ware zelf te versterken. Zodat jullie je 
herinneren wat de ware sturing is in het leven. Zodat jullie zelf kunnen voelen wat het 
juiste is.  
 

Luister   -   Observeer   -   Ervaar   -   Spreek uit 
Alles wat jullie meemaken is bedoeld voor het vergroten van vertrouwen. 

 
Jullie ervaren sommige momenten in je leven als pijnlijk, als gemis of zelfs als een 
verlangen dat niet wordt waargemaakt. Maar jullie gaan begrijpen dat dit is bedoeld 
om het leven te durven vertrouwen. Om jezelf te vertrouwen. Om het proces te 
vertrouwen. Het vertrouwen in wie je bent op aarde. Het vertrouwen dat er nog veel 
meer op je pad komt. In werk en in de liefde. 
 
Lieve Manon, ik voel dat je aardse ziel moeite heeft met dit te aanvaarden. Er is nog 
steeds scepsis. En dat is oké, zolang je aardse ziel maar meewerkt om te blijven 
schrijven en tijd investeert. De scepsis zal verdwijnen. Deze is namelijk gebaseerd 
op de angst en twijfel of anderen je geloven. En wat je dan moet doorstaan. Daar 
ben je nu sterk genoeg voor. Je bent in staat los te komen van de aardse verlangens 
en gevoelens. Zolang je het jezelf gunt om dit contact aan te gaan en steeds op te 
zoeken. Ik ben er. Daar hoef je niet meer aan te werken. Dat is zuiver weten. 
In ons contact voel je je eigen thuisbasis en het meesterschap op aarde. Dit maakt 
je onmiddellijk los van de gevoelens die horen bij je aardse ziel.  
 
Verzin ik dit nu allemaal? Is mijn verstand op hol geslagen? 
 
NEE! Heb geduld. Wij hebben alle tijd voor deze samenwerking. Vragen gaan 
beantwoord worden. Maar je hebt eerst meer informatie van mij nodig, voordat jij 
weet welke zinvolle vragen je hebt te stellen :-) 
 
Tot zover, dank je voor je aandacht. 
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