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Hoe kun je dit boek gebruiken?

Dit boek staat vol met boodschappen, Frequenties en healings 
van de Aartsengel (AA = archangel ) Michaël. 
 Lees het regel voor regel. Soms staan er veel witregels in een 
tekst. Dat is opdat jij de boodschap echt binnen laat komen. 
Dus pauzeer dan ook even en neem deze in je op.
 Het hele boek is geschreven als één lange channeling. Elk 
woord, elke zin, kan je op een ander pad zetten. De teksten 
kunnen je openen voor iets waarvoor je je nog niet eerder 
geopend had. Ze kunnen je herinneren aan iets wat je je nog niet 
eerder herinnerd had. 
 Het kan ook zijn dat je er op dat moment weinig mee hebt: 
dan heb jij misschien nog tijd nodig voordat je de boodschap echt 
kunt ontvangen. Alles heeft zijn tijd, alles heeft zijn plaats.

Elk hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen:
*  inleiding
*  boodschap
*  inzicht
*  meditatie
*  opdracht voor vandaag

De inleiding bereidt je alvast voor op de boodschap. De boodschap 
is soms een healing, soms een inwijding, soms een herinnering. 
De boodschap is altijd gechanneld doorgegeven. Het inzicht laat 
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je nadenken over wat de boodschap met je kan doen – zie deze 
als leidraad. Denk zo veel over de boodschap na als je wilt: het 
kan bij jou heel andere thema’s openen dan wat er geschreven 
is.
 De meditatie is natuurlijk het pareltje van elk hoofdstuk. Hierin 
ga je zelf de kracht van de boodschap en het Licht ervan ervaren. 
Een deel van de meditatie is door mijzelf voor jou als lezer 
ingesproken. Als je naar mijn website gaat via de link in de tekst, 
en je gebruikt het password ‘hemels’, dan krijg je toegang tot de 
meditatie. De ene keer is het een oefening, de andere keer een 
boodschap of een healing. Laat je verrassen. Ik heb de meditatie 
afgestemd op jou als toekomstige lezer.
 Aan het eind van elk hoofdstuk staat een opdracht. Doe de 
opdracht – of niet. Ook helemaal prima. De opdracht laat je 
langer met het thema bezig zijn.

Neem voor elk hoofdstuk zo veel tijd als je wilt. Elke keer dat 
je een hoofdstuk herleest en de meditatie doet, zal je ervaring 
verdiepen. Misschien vind je het fijn een week lang vanuit één 
hoofdstuk te leven.
 Het kan ook zijn dat een bepaald hoofdstuk je diep raakt. Of 
dat het je irriteert. Dan zijn hier veel healing en Bewustzijn te 
halen. Neem dan de tijd om dit alles een plek te geven.

Dit is jouw Pad van Licht.
Dit is een Cadeau van Licht voor jou.
Veel plezier ermee.
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3 Welkom in de Tempel  
 

van het Licht

Inleiding

Middels deze boodschap word je uitgenodigd in de Tempel van 
het Licht. In deze Tempel heb je contact met de Aartsengelen en 
de Verheven Meesters. Maar ook met de Spirits en de Lemurische 
Priesters en Priesteressen. Het is de Tempel waar je Ziel thuis is.
 Om af te stemmen op deze reis kun je misschien nogmaals de 
basismeditatie doen (zie blz. 26). Hierdoor maak je alvast contact 
met de LichtFrequenties.

En ga dan nu lekker zitten.
Merk nu dat je dieper en dieper de aarde in zakt.
Je gaat door alle lagen in de aarde.
Door alle Frequenties.
En door alle dimensies in de aarde.
Tot je voor een Poort van Licht komt.
Overweldigend Licht.
Dit is de Poort van de Lichtstad.
Waar jij uitgenodigd wordt om naar binnen te stappen.
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Boodschap

‘Welkom. Welkom Kind van Licht, Brenger van het Licht, 
Drager van het Licht. 
Ik ben Michaël. 
Welkom in de Stad van Licht.

Hier ben jij aanwezig als je Kristallijnen Essentie.
Hier ben jij aanwezig als Ziel.
Ervaar deze stad, ervaar dit Licht.
Dit is de plek waar je naartoe gaat in je meditaties.
Dit is de plek waar je Ziel naar verlangd heeft.

Hier is iedereen alleen aanwezig als Licht.
Ervaar de anderen om je heen – als Licht.
Misschien zie je in deze stad gebouwen.
Kristallijnen gebouwen.
Tempels, scholen.
Dit is de plek waar jij opgeleid bent.
Als Priester of Priesteres van het Licht.
Welkom!

In de Lichtstad zijn op dit moment veel Oude Zielen samen.
Ze voelen zich geroepen, zijn ook geroepen.

Wij hebben jou ook geroepen.
Om je te laten herinneren.
Om je eraan te herinneren dat jij Licht bent.
Dat jij een missie van Licht aan het vervullen bent op aarde.
Een missie om Nieuwe LichtFrequenties te brengen.
Om anderen te laten ontwaken.
Om anderen hun Licht te laten ontdekken.
Om zelf te ontwaken voor jouw Volledige Potentieel.
En dit als Licht en Kracht aan de wereld te geven.

Op dit moment zie je, voor je, een Tempel van Licht verschijnen.
De Tempel heeft geen muren, maar pilaren en een koepeldak.
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5 De betekenis van je leven

Inleiding

Deze boodschap gaat diep. Heb je je weleens afgevraagd 
waarvoor je eigenlijk op aarde bent? Waarom het soms zo zwaar 
is? Wat het nut van dit alles toch is? Waarom je je vaak alleen, 
afgezonderd, afgesloten voelt?
 Deze boodschap van AA Michaël werkt door tot in je cellen. 
Tot in je Ziel. Tot in de basis van je Zijn hier op aarde. Je gaat 
hierdoor anders naar je leven kijken. Het perspectief wordt 
anders. En de richting van je leven misschien ook wel. Neem er 
de tijd voor, integreer, pauzeer en... geniet ervan. Dat vooral.

Boodschap

‘Welkom. Welkom mijn Kind van Licht. Ik ben Michaël. 

Ik ben momenteel dicht bij de aarde. 
Ik ben momenteel dicht bij de mensheid.
Mijn Frequenties, mijn healing en mijn leiding zijn dicht bij jou.
Ik ben dicht bij jou om je te leiden.
Ik ben dicht bij jou om je te begeleiden. 
Ik ben dicht bij jou om je de Kracht te geven om datgene uit te 
gaan drukken in de wereld waarnaar jij al zo lang verlangt. 
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Zo lang beiden Openen en Stromen en Ontwaken. 
Ook hierbij is alles geleid, Goddelijk geleid, door het Licht geleid. 
Dus wanhoop niet: wanneer komt die partner nou voorbij? 
Richt de focus op jezelf, en je trekt diegene aan die bij jou hoort 
en bij wie jij wilt horen.

Ik ben Michaël en dit is mijn boodschap.’
– Tetsiea

Inzicht

Als je je openstelt voor de Nieuwe LichtFrequenties, kom je 
in een andere Stroom in je leven. Een Stroom waardoor en 
waarin je gaat leven vanuit je Ziel. Hierdoor kun je ook anderen 
aantrekken in deze Frequentie. Anderen die hierop resoneren en 
die jou herkennen.
 De verbinding met Twinsouls is vaak niet eenvoudig, eerder 
lastig. Maar vele Lichtwerkers verlangen er wel naar.

Meditatie

Mediteer vandaag op jouw Frequentie. Op jouw Veld. Op jouw 
Licht.
 Wat straal jij uit? Welke kleur? Welke boodschap? En met 
welke Frequenties wil jij je verbinden? Met de engelen? Met 
AA Michaël? Rafaël? Maria?
 Ervaar in je meditatie wie JIJ bent. Wat jouw kleur is, jouw 
smaak, jouw verbinding. En geniet!

Opdracht voor vandaag

Leef vandaag je leven en merk op welke mensen op jouw 
Frequentie resoneren. Gewoon zonder oordeel, zonder 
verwachting. Welke mensen voelen gelijk als thuis? Als bekend?


