
DAGBOEKFRAGMENTEN 
 
Pamela Kribbe 
 
Achtergrondinformatie  
 
In mei en juni van dit jaar kreeg ik steeds meer last van maagklachten, vooral 
zure reflux die een constante, brandende keelpijn veroorzaakte. In het 
ziekenhuis werd een maagontsteking geconstateerd. In juli kreeg ik er veel 
angsten bij. Deze werden in eerste instantie veroorzaakt door de pijn (ik was 
bang dat die niet over zou gaan) maar gingen daarnaast een eigen leven leiden. 
Na innerlijk onderzoek bleken ze vooral ook te gaan over mijn moeite om op 
aarde te leven, mijn weerstand om te incarneren en mijn angst om mezelf 
helemaal te laten zien zoals ik ben. Vanaf juli ben ik een dagboek gaan bijhouden 
waarvan hieronder enige fragmenten.  
 
 
1 juli 2009  
 
Ik heb een healing ontvangen en spontaan komen na afloop de volgende beelden 
omhoog. Ze gaan gepaard met veel emotie. 
 
Het begin  
 
Ik werd geboren op 6 september 1968. 
 
Ik zie mezelf voor de geboorte in een sfeer van licht en liefde. Op een gegeven 
moment is er de beslissing dat ik opnieuw zal gaan incarneren. Er is een 
leermeester bij me. Hij zegt dat ik het niet kan tegenhouden. Het is deel van het 
ritme van het leven dat ik nu weer geboren zal worden op aarde. Er zijn dingen 
die tot voltooiing willen komen in dit leven. Oud verdriet, oude angst die opgelost 
willen worden. Het leven op aarde kan me hierbij van dienst zijn. Het kan mijn 
oude wantrouwen opheffen en me weer geloof doen hechten aan het mooie en 
wonderlijke van leven in de materie.  
 
Ik verzet me tegen de beslissing. De beslissing komt vanuit het leven zelf, vanuit 
de schoot van de kosmos. Het is niet mijn leermeester die me dwingt. Ik moet er 
gehoor aan geven. Het is een zachte hand die me dwingt. Maar ik verzet me, 
krimp ineen. IK WIL NIET. 
 
Waarom wil ik niet? Ik wil niet gevangen zijn in de sluiers van de aarde, die ik 
associeer met geweld, dreiging, agressie en ultieme verlatenheid. Ik wil vrij zijn, 
de harmonie van de sferen proeven en daar rondzweven in geluk en extase. 
Tegenspartelend word ik langzaam naar de aarde toegezogen. Iets in mij sluit 
zich af voor het licht dat mij wil begeleiden. Ik ben boos, ik heb weerstand.  
 
Ik zie een beeld van een kring van vrouwen, in de geestelijke wereld, die mij 
voorbereiden op het leven op aarde. Ik zie mijzelf als baby, en zij dragen mij, 
zingen voor mij, engelengezang, en omhullen mij met zachte liefde en woorden 
van vertrouwen. Het kindje wil het wel opnemen, maar een deel van mij is 
afgesneden, staat boos aan de zijlijn, en wil niet luisteren. Dit deel in mij wil niet 
incarneren.  
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Dit deel van mij is bitter, razend en vol desillusie. Het is cynisch en kritisch op 
een scherpe manier. Het wil wraak. Het wil gelijk krijgen, maar er is niemand om 
haar heen. Ze is alleen. Een gevangenis zo donker en kaal, erger dan een 
materiële gevangenis. Wanneer je eigen geest je tot gevangenis wordt, laat je 
het leven los. Je geeft het geen kans meer je te verrassen, je nieuwe wegen aan 
te reiken, het goed met je te maken en je te verzoenen met het verleden. 
Ik was afgesloten toen ik incarneerde. De helende vrouwen konden mij niet 
bereiken. 
 
Toen ik afdaalde naar de aarde, voelde ik me als een dor herfstblad dat 
langzaam en futloos naar de grond dwarrelt. Ik had er geen zin in. Het 
ondergaan in het embryonale lichaam dat er voor mij was, voelde als een 
besmeurd worden met pek. Alsof het laatste greintje hoop mij ontnomen werd: 
de vrijheid van de sferen. 
 
Ik voelde mij verstikt in dit lichaampje, versteend. Verkild tot op het bot. Ik 
wilde niet verstenen maar het gebeurde met mij. Ik werd tot vlees en bloed. 
Machteloos draaide en keerde ik in de baarmoeder, niet willend om te zijn en 
geboren te worden. Maar het lichaampje groeide en ontwikkelde zich ook als ik 
het niet wilde. Het gebeurde toch. 
 
De energie van mijn moeder voelde voor mij aan als vreemd en veraf. Ik had er 
geen verbinding mee. Ik was in mezelf gekeerd, boos, verongelijkt en in verzet. 
Een bepaalde apathie kwam over mij. Een raar op afstand houden van het leven. 
Een mist tussen mij en de dingen. 
 
Toen kwam de geboorte. Heftige bewegingen in de baarmoeder. Ik schrok, 
raakte in paniek, wilde er niet uit. Ik was gewend geraakt aan het leven 
daarbinnen. Ook al voelde het niet goed, het gaf me een bepaalde zekerheid. Het 
duurde lang, ik gaf niet mee, want diep in mij verzette zich iets tegen het leven 
op aarde. Dit vertraagde de geboorte. Toen ik eruit kwam, overweldigde het licht 
mij. Ik werd me ook bewust van de emoties van mijn moeder, haar angst en 
paniek om de moeizame geboorte. Ik voelde me schuldig, een egoïst dat mijn 
innerlijk verzet haar schade toebracht. Ik had iets gevoeligs in me, wat dat 
registreerde.  
 
3-5 juli 2009 
  
Gesprek met moeder Aarde 
 
Waarom heb ik zo’n last van maagklachten? 
 
Je hebt het zuur omdat je je tegen iets wilt verdedigen. Het zuur is een 
afweermiddel. Je voelt je gebombardeerd door indrukken; dit kun je niet goed 
integreren. Het zuur wil een hefboom vormen. Tot hier en niet verder.  
 
Ik kan dus mijn grenzen niet goed vasthouden en daarom doet dat zuur het voor 
mij. 
 
Ja, dat klopt. 
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Waarom is het voor mij zo moeilijk om gecentreerd te blijven in mezelf en al die 
indrukken gewoon voorbij te laten komen zonder dat ze me uit mijn evenwicht 
halen? 
 
Je wilt het graag goed doen voor anderen. Je wilt hun goedkeuring en 
waardering. Er zit een klein meisje in jou dat snakt naar bevestiging. Toen jij je 
in je vroege jeugd besloot te oriënteren op je moeder als degene die jou voedde 
op allerlei niveaus, raakte je weg van je centrum. Dit is nooit geheel opgelost. 
 
Je wilde háár goedkeuring boven alles, al het andere was secundair. Deze 
gewoonte heb je herhaald in latere relaties. In deze neiging stel je het oordeel 
van de ander consequent boven jouw eigen behoefte. Wat vindt de ander van 
mij?, doe ik het goed in zijn/haar ogen? is belangrijker dan ‘wat vind ik ervan?’ 
en ‘wat wil ik eigenlijk?’ Dit patroon zit diep en herhaalt zich in je praktijk. Je wilt 
het te goed doen voor anderen, en vraagt je te weinig af: is dit wel wat ik wil, is 
dit goed voor mij? 
 
Er is dus sprake van een automatisme in mij, waarbij ik de ander als maatstaf 
neem, als rechter van mijzelf. Is dit het overlevingsmechanisme dat ik koos om 
mijn eigen eenzaamheid of verdriet niet rechtstreeks te ervaren? 
 
Zo zou je het kunnen zeggen. Als baby kwam je binnen met een diepe wrok 
tegen het leven. Je wilde niet leven op aarde. Je had dus geen vertrouwen in het 
leven en vertrouwen is het fundament voor goed bij jezelf kunnen blijven. Toen 
je geboren werd en overweldigd raakte door de prikkels van buiten, was er geen 
basis van vertrouwen van waaruit je de nieuwe indrukken een plaats kon geven. 
Alles was eng, naar en gevaarlijk. Er was geen innerlijke basis dus klampte je je 
vast aan iets uiterlijks wat een bepaalde mate van zekerheid leek te bieden. 
Deze uiterlijke maatstaf was je moeder.  
 
Je had al geen centrum toen je werd geboren. Je was geen echt ik, zogezegd, 
omdat het deel van jou dat ‘ja’ had kunnen zeggen tegen het leven, en de basis 
had kunnen vormen van jouw waarnemingen, zich had afgesloten voor het leven. 
Jouw bewustzijn, gevuld met angst en paniek in het begin van het leven, zocht 
blindelings naar een baken, iets om aan vast te houden. Innerlijk was het er niet, 
want jouw zielelicht kwam niet echt mee naar de aarde. Je hebt je ziel pas later 
in je leven ontdekt.  
 
Was er een soort scheiding tussen mijn ziel en mijn aardse persoonlijkheid? 
 
De ziel kon niet bewust ervaren worden. De wrok en teleurstelling wierpen een 
scherm op. Toch kon alleen de duik in het aardse leven dit scherm uiteindelijk 
openbreken. Dat lukt je niet in de sferen, omdat je daar niet echt vanuit een 
afgescheiden persoonlijkheid (ego) leeft. Je bent veel meer in contact met het 
geheel en met je ziel, maar juist daardoor kunnen opgepotte emotionele ladingen 
daar niet echt doorleefd en opgelost worden.  
 
Ja, dat begrijp ik. 
Ik wil dat automatisme in mezelf beter begrijpen. Wat er gebeurt als ik iemand 
ontmoet is dat ik me onmiddellijk verplaats in de ander. Het lijkt wel of iets in 
mij naar die ander overspringt, energetisch. Is dat empathie? In ieder geval zie 
ik mezelf dan automatisch vanuit de ogen van de ander. Ik voel de ander z’n 
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verwachtingen aan, en tegelijk is er in mij een angst om er niet aan te voldoen, 
een angst om tekort te schieten, niet helemaal mee te kunnen gaan in en met de 
ander. Het idee van een afbakening, mogelijk zelfs een conflict tussen ons is 
blijkbaar onverdraaglijk. Ik versmelt dus met de ander, wil aardig gevonden 
worden, terwijl ik me tegelijk angstig voel dat dit niet gaat lukken. Is dit het 
automatisme? 
 
Het automatisme is dat je jezelf opgeeft ten gunste van de ander. De ander is 
voor jou dominant, hij mag bepalen wat jij voelt en vindt, jij past je aan aan zijn 
wensen. Dat is het mechanisme. Jij past je aan.  
   
In dat aanpassen verlies ik mezelf, verlies ik mijn centrum. 
 
Ja, en de crux is dat je dit zelfverlies bent gaan beschouwen als goed. Dán ben je 
een goed, lief, braaf meisje. Dán word je gewaardeerd. De drogreden in je hoofd 
is dus: zelfverlies is goed en fijn en lost mijn problemen op.  
 
Het verleidelijke van zelfverlies is dat je even harmonie voelt, namelijk het 
gevoel dat jij er mag zijn omdat de ander jou goedkeurt. Veel mensen vinden het 
fijn om jouw bevestiging te ontvangen, en jouw meevoelen en sympathie. Zij 
zullen je dus niet stoppen in jouw mechanisme van jezelf opgeven. Zij hebben 
vaak niet door dat jij jezelf opgeeft in relatie tot hen. Het voelt voor hen gewoon 
goed om bij je te zijn. 
 
Dus wanneer komt er een besef dat zelfverlies niet goed is, dat het een vals 
mechanisme is? 
 
Dat besef komt er als je zoveel van jezelf hebt opgegeven dat je er zelf onder 
gaat lijden. Je kunt jezelf heel lang in slaap sussen, bijvoorbeeld in een relatie, 
maar er is dan toch een andere impuls in je die zich niet laat verloochenen. In 
het geval van de relatie met Rob werd je wakker geschud door de verliefdheid op 
Marc. Dat leek je gewoon te overkomen, maar het is dan toch de ziel zelf die dit 
voor jou aantrekt.  
 
Ik herinner me dat het me heel veel moeite kostte om het besluit te nemen van 
Rob weg te gaan. Ik zat energetisch aan hem vastgeplakt. Toen ik eenmaal de 
knoop doorhakte, stonden wij samen in de keuken en voor het eerst ging ik niet 
mee in zijn energie, beantwoordde ik totaal niet aan zijn verwachtingen. Ik zei 
luid en duidelijk: IK GA WEG. Precies op dat moment gebeurde er energetisch 
iets, wat me heel sterk trof. Er was een bel van energie die om Rob heen hing en 
die verplaatste zich opeen in een flits terug naar mij. Ik geloof dat dat mijn 
energie was, mijn inleving en vereenzelviging met hem, alles wat van mij was en 
wat ik aan hem had gegeven in een poging zijn goedkeuring te verwerven. Het 
kwam met grote kracht terug in mijn lichaam en plotseling voelde ik me heel 
sterk en krachtig. Het was alsof ik opeens wakker werd uit een verdoving, 
bewust van mezelf en helemaal niet meer bang om mijn eigen weg te gaan. Het 
was toen ook helemaal klaar. Mijn beslissing was definitief en ik ben opgestapt.  
 
Later heb ik in iets mindere mate een zelfde ervaring gehad toen ik opstapte bij 
vrijwilligerswerk dat ik deed en openlijk IK GA WEG zei tegen de medewerkster 
die mij begeleidde en die me heel bedillerig en onaangenaam behandelde. Het 
was heerlijk bevrijdend. 
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Ja, toen heb je gevoeld wat het is om in je centrum te staan. IK VIND, IK VOEL, 
IK WIL. En daar ook naar handelen. Dat is helend voor jou. Soms moet je jezelf 
eerst een tijdlang ontkennen, om tot die doorbraak te komen. In die zin vervult 
zo’n zelfontkennende fase een nuttige functie. Deze leidt je tot een punt waarop 
je zelf ziet dat het niet meer gaat. Dit punt van zelfbesef is heel kostbaar. Het 
kan een doorbraak vormen voor de rest van je leven. Het weggaan bij Rob is 
cruciaal geweest voor jouw innerlijke ontwikkeling. Vanaf die tijd heb je geen 
partner meer aangetrokken die op je moeder leek, qua dominantie en 
bemoeizucht. Je bent zachte, introverte partners gaan ontmoeten, die je door 
hun karakter veel meer uitnodigen zelf te staan voor wie je bent in plaats van op 
te gaan in een ‘sterke figuur’ naast je.  
 
 
Ben ik in dezelfde valkuil van zelfverlies gestapt in mijn praktijk, in de relaties 
met cliënten?  
 
Ja, tot op zeker hoogte wel. Je hebt teveel van jezelf gegeven. Je wilde het te 
goed doen. Je hebt ook iets perfectionistisch in je waardoor je meer geeft dan 
noodzakelijk. Je hoeft niet zoveel te doen als je denkt. Je denkt vaak dat je 
mensen precies de antwoorden moet geven die zij willen hebben om iets op te 
lossen. Maar dat is niet wat zij werkelijk nodig hebben. Wat ze werkelijk nodig 
hebben en wat jij kunt aanbieden is een verschuiving in hun energie van angst 
naar vertrouwen, van onzekerheid naar innerlijk weten, van zelfafwijzing naar 
zelfbegrip. Vanuit die nieuwe ruimte van vertrouwen en zelfwaardering, kunnen 
zij opnieuw naar een probleem kijken en zelf de oplossing vinden. Je biedt de 
mogelijkheid van een energieverschuiving aan, niet de oplossing voor hun 
probleem. 
 
En als ik dat bewust doe, heb ik dan minder last van mijn maag? Doordat ik dan 
mezelf minder zware eisen opleg? 
 
Ja, precies.  
 
Is het echt zo simpel? 
 
Ja, want je houdt dan je energie bij je. Als jij voor anderen iets wil gaan 
oplossen, maak je een beweging naar hen toe, waarin je jezelf verliest. Je gaat 
dan je best zitten doen, vanuit je verstand meedenken, proberen te ‘zien’ met je 
derde oog welke kant ze op moeten. Al dit proberen, je best doen en je 
inspannen trekt aan je derde chakra. Je lijdt met hen mee op dat moment, en je 
wilt het probleem met hen oplossen. Maar jij bent er niet om hun probleem op te 
lossen, jij bent er om te laten zien dat zij het zelf kunnen oplossen. 
 
Ik vind het eigenlijk ook heel vervelend om als helderziende te worden benaderd 
die dingen ziet voor mensen die ze zelf niet zien. Een helderziende die dus 
objectieve dingen weet die zij zelf niet weten. Want dat betekent dat de 
oplossing van hun probleem in iets uiterlijks ligt. Bijvoorbeeld moet ik wel of niet 
ontslag nemen, wel of niet een relatie verbreken, etc. Maar de echte oplossing 
ligt altijd op innerlijk vlak, en op dat niveau wil ik werken. 
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Precies. Je moet mensen dus uitleggen dat jij ze niet gaat vertellen wat ze 
moeten doen of laten, en dat je geen objectieve richtlijnen gaat geven over hun 
leven. Jij werkt op het innerlijk vlak, je werk gaat over hoe je omgaat met angst 
en negativiteit, hoe je omgaat met emoties, hoe je beter geaard kunt zijn en 
grenzen stellen, hoe je contact maakt met je intuïtie en je ziel. Enzovoorts. Dat 
is jouw werkterrein. 
 
Inderdaad. Precies. Ik ben het spuugzat om als een soort orakel te worden 
benaderd.  
 
Okay. Voel dat eens goed. Je bent het spuugzat! 
 
Ik ben er kwaad om. 
 
Waarom? 
 
Ik vind het kinderachtig dat mensen al die dingen van mij willen weten. Tegelijk 
voel ik me ook tekort schieten dat ik hen die antwoorden niet kan geven. Dan 
schiet ik in een angst om te falen. “Jij bent ook geen echte helderziende zeg.” 
 
Wil je een echte helderziende zijn? 
 
Nee. In wezen niet. Ik wil mensen helpen innerlijk bevrijding te vinden, 
verlichting van binnenuit. Ik denk dat ik af en toe wel mensen heb geholpen 
vanuit helderziendheid (dus objectieve antwoorden geven) en dat ze daar heel 
blij mee waren. Hun dankbaarheid heb ik fijn gevonden en misschien ben ik 
daaraan gehecht geraakt? Dat ik dan onbewust aan mezelf de eis ben gaan 
stellen dat ik een goede helderziende moet zijn? Terwijl daar mijn 
oorspronkelijke interesse helemaal niet ligt. Ik ben mijn leven lang 
geïnteresseerd in filosofie, psychologie en spiritualiteit. In de werkzaamheid van 
het innerlijk leven. Daar sluit het werk met Jeshua ook zo goed op aan. 
 
Ja. Dat is wat je echt wilt en waar jouw zelfverwerkelijking ligt. Je hoeft geen 
helderziende te zijn voor anderen. Ontsla jezelf van die plicht. Je hebt het als 
verwachting opgepikt van mensen dat jij die rol voor hen moet vervullen. Je bent 
halfslachtig geweest over dit punt uit angst om tekort te schieten. Aan de ene 
kant was er angst, en van daaruit het gevoel je best te moeten doen, harder te 
werken. Aan de andere kant ontstond er kwaadheid en irritatie hierover, van 
waaruit je het stom en dom gaat vinden van mensen dat zij jou dit soort vragen 
stellen. Maar mensen zitten gewoon in angst, en komen vaak vanuit wanhoop bij 
jou met een dringende levensvraag: wat moet ik doen? Juist dan gaat het 
erom heel goed bij jezelf te blijven, niet aan je te laten trekken vanuit het 3e 
chakra, en niet in te gaan op die dringende behoefte aan concrete, objectieve 
antwoorden. Dat is niet jouw taak.  
 
Vaak voel ik een soort verlamming over me heenkomen als mensen zo’n 
dringend, wanhopig appèl doen op mij. Als Jeshua dan door mij heen antwoordt, 
zijn zijn antwoorden altijd gericht op het creëren van die energieverschuiving, 
niet op het geven van concreet advies. Dus dat gaat goed. Maar zelf voel ik me 
dan toch tekort schieten. Ik vind dat ik meer concrete antwoorden moet geven. 
Ik voel me onzeker, alsof ik iemand teleurstel. 
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Die angst en onzekerheid die je voelt vormen een aanslag op het derde chakra.  
Jeshua’s antwoorden werpen de mens terug op zichzelf, terwijl jij hen als het 
ware wil omarmen. Zijn energie schept ruimte waardoor jij in je centrum kunt 
blijven. Maar het bange innerlijke kind in jou denkt dat dit niet mag en kan: zo 
krachtig mag ik niet zijn, en dan ook mijn energie helemaal bij mezelf houden. 
Dit kan niet! Ik word gestraft. Dat is hoe het innerlijk kind denkt. Het is gewend 
zich klein te houden en aan te passen. 
 
Als ik dus een nieuw begin wil maken in mijn werk, moet ik dit innerlijk kindstuk 
adresseren, toch? Ik moet durven groot en onafhankelijk te zijn. 
 
Ja. Het innerlijk kindstuk is ontstaan door de wijze waarop je incarneerde, met 
veel weerstand. Dat innerlijk kind dat zichzelf verloochent en zo hard haar best 
doet voor de goedkeuring van anderen, kan alleen bestaan vanuit het gebrek aan 
vertrouwen dat je aan het begin van je incarnatie voelde. Los je dit op, vind je 
weer vertrouwen in het leven op aarde, zeg je ‘ja’ tegen je leven hier en nu op 
aarde, dan put je daar kracht uit. Deze kracht maakt, dat jouw innerlijk kind rust 
vindt, een anker in jezelf, waardoor het niet hoeft uit te vliegen naar anderen 
voor geborgenheid en warmte. Snap je? 
 
Ja, dankjewel. Een mooie gedachte ook dat ik het probleem overwin door iets 
positiefs: vertrouwen opbouwen, in plaats van iets negatiefs zoals tegen mijn 
angst vechten of mijn innerlijk kind corrigeren. Hoe bouw ik vertrouwen op? 
 
Door te voelen dat je ok bent zoals je bent. Je hoeft jezelf niet te veranderen. 
Het gaat er niet om dat je jezelf ervan moet overtuigen dat je je weerstand moet 
loslaten omdat het hier goed en fijn is. Dit ‘overtuigen’ en ‘overreden’ is een 
vorm van strijd. Accepteer de weerstand, omhul het met begrip. ‘Ik begrijp heel 
goed dat jij die weerstand hebt gevoeld’. ’Ik veroordeel je niet, ik heb je lief en 
neem je in mijn armen’.  
 
Ja, dat heb ik laatst ook gedaan toen ik aan dit stuk begon te schrijven. Ik 
voelde toen zo’n intens verdriet om mezelf, mijn eenzaamheid en verdordheid 
voorafgaand aan deze incarnatie, en kon alleen maar zeggen: ach mijn lieve 
mooie meisje. Ik zei dat tegen de donkere, verstarde gestalte die ik toen was. Ik 
moest toen verschrikkelijk huilen en zag met mijn innerlijk oog een helder 
turquoise licht uit die donkere gestalte verschijnen. Er leekt iets aangeraakt en 
opgelost te worden, ik voelde het ook lichamelijk ter hoogte van mijn maag. 
 
Er brak iets open, ja, en dat was goed. Je hebt een gedeelte opgelost. En de rest 
los je op door met begrip naar jezelf te kijken. Vechten met je probleem of 
blokkade is nooit de oplossing.  
 
Dit probleem en het daarop gebaseerde overlevingsmechanisme van zelfverlies 
zal zich alleen geleidelijk kunnen oplossen, niet? Kan ik ondertussen dan wel 
beginnen met werken? Hoe lang moet ik pauzeren?  
 
Dat weet je nog niet. Laat het op z’n beloop. Je hoeft niet te werken voordat je je 
weer goed voelt.  
  
De afgelopen jaren heb ik altijd veel angst en spanning gehad voorafgaand aan 
workshops en zeker voor bijeenkomsten. Zal dat minder worden? 
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Het zal minder worden. Vertrouw. Je leert innerlijk veel van deze periode.  
 
8 juli 2009  
 
Vandaag heb ik weer contact gevoeld met Jeshua! Hij raakte zo ver weg. Ik was 
bang voor zijn energie, want die is zo krachtig en direct en ik vreesde dat hij mij 
zou veroordelen omdat ik vanwege mijn ziekte zo neerslachtig en huilerig ben. Ik 
was net aan het wandelen en toen voelde ik hem zo dichtbij, als een broer, 
helemaal niet veroordelend. Hij zei me dat hij niks veroordeelt in mij, dat ik alles 
mag zijn, bang, eenzaam, verdrietig, dat hij me helemaal en volledig accepteert 
zoals ik ben, in mijn menselijkheid. Dat emotioneerde me. Hij was eindelijk weer 
dichtbij.  
 
Ik voelde ook een glimp van hoe het kan gaan worden in de toekomst. Ik heb nu 
tweemaal achter elkaar de Tarot kaart de Dood getrokken, een kaart die laat 
zien dat er echt verandering voor de deur staat. Jeshua’s kalmte en 
zelfbewustzijn lieten me voelen dat ik ernaar toe moet om zelf mijn werk 
tegemoet te treden met kalmte en zelfbewustzijn. Met een innerlijke focus op dat 
wat goed voelt, vanzelf stroomt, en al het andere loslaten. Niet meer al dat 
gepieker, getwijfel, gedoe. Er zijn vanuit mezelf en loslaten wat anderen ermee 
doen of ervan vinden. Echt geloven in wat wil stromen door mij, ipv denken dat 
ik het zelf moet creëren. Dat is mijn angst geweest, dat ik het toch eigenlijk zelf 
allemaal verzin, en dat ik me dus moet inspannen om het goed te doen. Maar zo 
is het niet. Er is een energie, aanwezig tijdens de channelings en workshops, die 
groter is dan ik, en die kan ik volgen, en dan verder alles loslaten. 
 
Tijdens de laatste bijeenkomst op 16 mei voelde ik dat zo sterk. Eenmaal bezig 
voelde ik me werkelijk gedragen door de christusenergie, ik gaf me over. Maar 
de week voorafgaand aan de bijeenkomst had ik angsten die zo groot waren dat 
ik achteraf het gevoel had dat ik door een stuk doodsangst was heen gegaan. 
 
Lieve Jeshua, waarom ben ik ziek? 
 
Er is een lang proces aan voorafgegaan waarin je steeds signalen kreeg – via je 
maag en je emoties – dat het je teveel werd en je de lasten niet meer kon 
dragen. Er was veel stress in je energiesysteem, angsten om te falen, angst om 
niet goed genoeg te zijn. Je werd uit je centrum getrokken, je verloor je aarding, 
en je derde chakra raakte toen ontregeld. Dit chakra (zonnevlecht) heeft te 
maken met goed voor jezelf zorgen, in je kracht en waarheid staan, en je niet 
aan het wankelen laten brengen door de vele invloeden van buiten. Het derde 
chakra is het centrum van IK-kracht. Die heb je nodig wanneer je een 
bovenpersoonlijke kracht channelt. Je moet dan tegelijkertijd heel sterk in je 
schoenen staan, in de zin van gegrond zijn en bij jezelf blijven. Jij bent het 
kanaal, en al die angsten waarmee je zit vragen erom gezien te worden door jou, 
zodat je ze kunt helen. Je bent te lang over je eigen grenzen heen gegaan, 
terwijl je angsten je terugriepen en vroegen om aandacht. Daarom ben je ziek 
geworden. Maar het is niet te laat. Je hebt nu de tijd genomen om terug bij jezelf 
te komen. De ziekte dwong je maar je voelt het nu ook zelf van binnenuit. Dit 
gevoel had je al maanden en maanden lang maar je gaf het jezelf niet toe. De 
stem van je hart werd overheerst door ideeën die van buitenaf komen: weer 
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nieuwe workshops plannen, van alles ondernemen. In je hart wilde je rust, nu 
krijg je die ook.  
 
Ik dacht dat het slecht was om die rust te willen, een vlucht uit de werkelijkheid. 
 
Het verlangen naar rust is een natuurlijk verlangen naar evenwicht. Wat je diep 
en oprecht verlangt is nooit een vlucht uit de werkelijkheid, het laat iets zien 
over wat jouw ziel wil manifesteren op aarde.  
 
 
© Pamela Kribbe - 2009 
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