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Hoe ik het bekijk, wat ontdekte ik via het spirituele en tijdens mijn zijn op deze wereld. Iedereen 
denkt er het zijne van. Daarin is iedereen vrij van mening. Wat hierover geschreven staat is alleen 

maar ter informatie over hoe ik het zie. U hoeft niet dezelfde mening over dit onderwerp te hebben. 
U heeft het recht om zelf in het leven te ontdekken hoe het volgens u werkt in ons leven.

Deel uw mening over hoe het volgens u allemaal in elkaar zit gerust met ons, zend het via de 
dropbox door zo geeft u in één keer toestemming tot publicatie van uw mening op dit blog.

Het kunnen veranderen van lot je bestemming 

Belangrijk om te     weten   

is dat je een soort van bagage hebt meegekregen toen je geboren werd. Dat zijn de hersenen. 
Iedereen krijgt er een stel mee hoor, ik net zoals u. Je kunt het zien als een pakje bagage dat 
iedereen meekrijgt als hij of zij geboren wordt. De bagage is persoonlijk en bevat al uw 
eigenschappen in de beginfase of al verder naargelang of je voor het eerst geboren wordt ja of neen.

Er zijn mensen die er heel wat studies mee doen, om meer te willen kunnen. Anderen doen er 
werkelijk niets mee. Dat kan komen doordat ze geen zin hebben, maar zonder het te beseffen slaan 
ze wel alle energie op die ze tegenkomen via emoties en gevoelens, belevenissen al dan niet positief 
in hun energie veld of de aura genaamd. Dit gebeurd vanzelf. Doen ze niets met de vergaarde 
informatie die ze met hun hersenen opslaan, toch is het opgeslagen en klaar om gebruikt te worden.

Je bent hier op onze wereld waar de meesten onder ons al ooit een keertje geweest.

Ja ik geloof echt in het terugkeren van onze ik, ons zijn, ons wezen of onze ziel zoals men het ook 
noemt. Onze ik die leert heel veel bij. We vergaren een deel informatie binnen. In onze ik, in ons 
wezen. Ook rondom ons heen blijven we de energie die we op doen met ons meedragen. Die kan 
positief zijn maar ook negatief.

Je kunt het vergelijken met een grote computer die alles wat we ook maar tegenkomen, zien, horen, 
ruiken voelen, weten en niet weten, opslaat. Daar kan geen gewone computer tegen op. Zonder we 
het zelf weten, gebruiken we de opgeslagen informatie. Het is verschillend omdat we onze 
ervaringen ook allen anders voelen en beleven.

Soms gebruiken we de negatieve energie of informatie zonder het zelf te beseffen.

Daar leer je dan telkens opnieuw van, tot je uiteindelijk op een punt zal komen dat alles eindelijk 
goed is. Voor sommige mensen gebeurd dit in het huidige leven. Maar niet bij iedereen.

Het leven ons gegeven is om alle informatie te vergaren en er te leren mee omgaan.

We zijn ook verbonden door deze energie die rondom ons hangt in het leven met andere levenden. 
Sommigen zullen ook verbonden zijn met de energie van de niet levenden.

Wordt vervolgd.



Pagina 2 aantal : 2 onderwerp: Lot bestemming ----- Auteur : Heymans Veerle


