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Ik hoop dat dit boek je 
helpt om je zoektocht met 
licht te vullen en je jouw 
innerlijke antwoorden zult 
vinden samen met de ware 

essentie en balans in je leven.

!



OPGEDRAGEN AAN !!
Dit boek is opgedragen aan jou. !!
Aan mijn lieve familie en vrienden. !!
Aan al diegenen die hun overtuiging verdedigen, de vrede 
handhaven en die met hun voorbeeld van liefde en 
onvoorwaardelijke hulp, anderen ten dienste staan. !!
Aan iedereen die deel van mijn leven was, is en zal worden. !!
Dank aan de supreme bron van alle kennis. !!!!!!
Speciale dank aan: 
Dirk Visbach en Remco Visbach voor de vertaling. 
Remco Visbach voor de foto’s, verwerking en productie van het 
boek. !



CARPE DIEM !
De naam die ik aan dit boek heb gegeven, “Carpe Diem”, 
is een zin die op een keer in mijn gedachten kwam en daar 
ook bleef hangen. Het is Latijn en betekend “maak de 
dag” of “pluk de dag” , wat zoveel betekend als verspil niet 
of “laat niet voor morgen wat je vandaag kunt doen”, “leef 
elk moment van je leven alsof het je laatste zou zijn”. !
Dit is een zin met een diepe betekenis, want heel vaak 
stoppen we om iets te doen of te zeggen en laten we het 
passeren. De klok tikt en wat belangrijk is om te weten, is 
hoe je elk moment met intensiteit kunt beleven en dat je 
omgeving vol is van liefde, vreugde en optimisme.  !
Een paar dagen nadat de zin in mijn gedachten kwam, 
vertelde ik mijn zus erover die met haar familie op dat 
moment ons bezocht om samen op vakantie te gaan. Wij 
besloten om, onder andere, de Loire Vallei in Frankrijk te 
bezoeken waar we in Chaumont sur Loire een 200 jaar oud 
huis hadden gehuurd om van daaruit van de omgeving te 
genieten.  !
Het moment dat we bij het huis aankwamen maakte mijn 
zus mij erop attent dat boven de ingang van het huis een 
plaat was bevestigd met de woorden “CARPE DIEM”. Dit 
heeft mij doen realiseren dat alles gebeurt met een reden. !



Terwijl ik dit boek aan het schrijven was dacht ik aan een 
titel en bedacht er vele, totdat de woorden “Carpe Diem” 
weer in mijn gedachten kwam. Ik zei tegen mijzelf dat die 
woorden de titel van mijn boek moesten worden en zo is de 
titel geboren. !

Het huis in Chaumont sur Loire, Frankrijk 

!



Chaumont sur Loire, Frankrijk 
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WITTE EN BLAUWE KRISTALLEN !
Witte en blauwe kristallen omgeven zijn ruimte !
Hij opende zijn ogen naar de wereldlijke 
schreeuwende warmte !
Duizenden gezichten kruisden zijn omgeving !
Duizend stemmen riepen zijn naam !
Regels en normen werden hem opgelegd !
Zij namen zijn natuurlijke licht !
Hij werd gedwongen te vechten om te winnen !
De grootte van zijn geest werd verminderd !
Hij groeide op in een wereld vol jaloezie en wrok !
Leefde rusteloze nachten in angst en eenzaamheid !
Hij zong zo luid dat de maan verduisterde !
Lege partituren wachtend op diffuse noten van een 
gewond hart !
In de hoop om terug te winnen wat verloren was !
Om de drempel te bereiken !!
María Belén Aguilar Carrera



Identities !
De hoeveelheid van het werk doet er niet toe, het is de 
kwaliteit van het oeuvre dat zijn stempel nalaat. !

!



Het vergif dat de meeste slachtoffers veroorzaakt, komt uit 
de mond van onderontwikkelde wezens die met hun 
woorden het universum vervuilen.  !
Geef anderen niet de schuld van fouten die je zelf hebt 
gemaakt, confronteer jezelf ermee want je leert ervan. !
Voor de zin, niet voor vervulling. !
Verspil je hulp niet aan de dwaasheid en ondankbaarheid 
van mensen, maar gebruik het om weg te komen uit de 
donkerheid en om je volheid te bereiken.  !
Neem begrip op in je routine en voedt het met goede 
daden.  !
Uiteindelijk beoordelen wij allemaal onze goede en slechte 
daden die wij gecreëerd hebben in ons leven, dat 
betekent dat velen van ons zijn gegroeid en dat velen 
moeten groeien naar nieuwe ervaringen. !
De oplossing voor veel problemen is niet het zoeken naar 
de oplossing, maar deze te vinden. !
Het goddelijke en menselijke verschillen in essentiële visie  
tussen zijn en zijn. !



Parallel universes !!
Wat is inspiratie, als je ziel niet verder reist dan een oneindig  
bewustzijn. !



Zichtbaar is niet enkel dat wat we zien, maar wat we willen 
zien, ook al is het er niet.  !
Onzichtbaar is wat we niet kunnen of willen zien. !
Het gevaar zit in je slechte daden en gedachten, omdat 
deze samen met soortgelijke trillingen rondzweven, die 
terugkeren met een grotere intensiteit. !
Het waarom van de dingen is geboren uit de schepping, 
dat wil zeggen het heeft altijd bestaan. !
De manier om jezelf te onderwijzen is om te leren van 
fouten en met de kennis losgekoppeld van het mondaine 
leven. !
Succes heeft verschillende interpretaties die variëren naar 
gelang hun inhoud, soms tijdelijk en soms duurzaam. Tijdelijk 
wanneer het niet goed is verkregen en we wegzakken in 
het negatieve, duurzaam als we onze ziel verrijken. !



Kasteel van Blois, Frankrijk !
Als je je concentreert op iets en buiten beschouwing laat 
wat echt belangrijk is en het niet ziet, dan verlies je het 
besef van tijd en sluit je jezelf op in de gevangenis van jouw 
onderbewustzijn.  



Raising ideas !!
In het labyrint van het leven, heeft elke ingang zijn uitgang, 
als je het weet te vinden. !



Vertrouw niet op relatieve waarheden vol beloften en 
zoete woorden, velen van hen brengen oorlog, dood, 
chaos en verwoesting. !
Een uitvinding is het gebruik van intelligentie en verbeelding 
belichaamd in een werk, het creëren van iets dat altijd 
heeft bestaan, enkel op een andere manier. !
Zoek niet naar de waarheid in leugens die je wil horen, je 
zult meer in isolatie en bitterheid leven, en dat is je enige 
ontsnapping. !
Geen entiteit heeft macht over alles, alleen als je het op 
bewuste en onbewuste wi j ze u i tnodigt en laat 
binnentreden.   !
Negeer niet de stem die je waarschuwt en informeert, het 
zal je helpen in veel situatie’s, maar verwar deze stem niet 
met degene die op lagere frequentie’s uitzendt en die je 
veel problemen zullen brengen. !
Jaloezie is de uitkomst voor die mensen die niet tevreden 
zijn met zichzelf en die zich verblijden met het lijden van 
anderen. Deze onzekere mensen weten niet dat ze zichzelf 
kwetsen en hun evolutionaire proces wordt vertraagd. !



De tijd gaat snel, mis geen moment zonder je geest te laten 
groeien om jouw leven en dat van anderen te verrijken. !
Materiële zaken bevrijden je van sommige problemen, 
maar veel van hen kunnen geen rijkdom kopen. !
De huidige samenleving is betrokken bij werelds genot, 
vergetend dat dit de ergste vijand is van de menselijke 
vooruitgang. !
De huidskleur is een kenmerk van rassen net als de kleur 
van de ziel. !
Als je het grootste deel van je tijd bezig bent met wereldse 
dingen, zal je omgeving ook zo zijn en enkel het wereldse 
en de leegte je ruimte innemen waarna deze jouw 
werkelijkheid zullen worden. !
Afhankelijk van elk besluit, krijg je een bepaald resultaat. !
De wereld is vol met mensen die positief en negatief zijn, dit 
verschil is groot bij het bereiken van een staat van zuiver 
bewustzijn. !!



The source !!
De energie om je heen verandert afhankelijk van je 
stemming, hoe meer we in harmonie zijn met onszelf, des te 
krachtiger zal het zijn. 



Als je niet tevreden bent met je omgeving, ga dan op zoek 
naar manieren om zaken te verbeteren of te wijzigen die 
binnen in jezelf niet in evenwicht zijn. !
De behoefte verandert zichzelf in een gebed, op het 
moment dat een foutieve handeling wordt geïdentificeerd 
die afwijkt van het eeuwige bewustzijn. !
De zwervende ego van een eenzame ziel, is het antwoord 
op het leven zonder kennis en betekenis. !
Zegen niet alles om je heen, want er zijn zaken die jij hebt 
toegestaan gezegend te worden, die chaos creëren. !
Elke kritiek wordt gegeven op een constructieve of 
destructieve manier, het verschil zit in de kracht die op dat 
moment een positieve of negatieve invloed heeft op de 
mensen. !
De nadruk ligt in de bevooroordeling van het zijn binnen 
het bereik van de wijsheid, zonder dit hebben we veel te 
leren.  !
Laat je niet verblinden door hebzucht en verwaarlozing van 
het spirituele; materiële zaken en ijdelheid verdwijnen, de 
dingen die overblijven zijn de goede daden. !



1000 Islands, grens Canada en Verenigde Staten van Amerika !!
Veel vragen komen in je gedachten op en veel 
antwoorden leven in jezelf.  !!



Sommige woorden zijn overtuigend, terwijl anderen hun 
taak niet uitvoeren. Deze kunnen oprecht zijn of van weinig 
betekenis, het is aan jou om te weten wanneer deze 
worden blootgesteld aan de waarheid. !
Als je jezelf met anderen vergelijkt, ontken je de 
mogelijkheid om je horizon te verbreden. !
Beoordeel mensen niet zonder ze te kennen, niet om hun 
uiterlijk, niet om hun daden en niet zonder te weten wat 
hun verleden is of de staat waarin ze zich bevinden, omdat 
je niet weet wat ze hebben meegemaakt en dit niet bewijst 
wie ze werkelijk zijn. !
Als je jezelf in iemands situatie verplaatst, zul je begrijpen 
hoe jij je voelt, maar niet hoe de andere persoon zich voelt. !
In de wereld van hoop zal er altijd een wachttijd zijn. !
De behoefte aan een dagelijkse impuls wordt gemeten 
met gelijkheid, elke dag leer je iets nieuws, maar soms 
hebben we dat niet in de gaten. !
De waarheid is de essentie van de realiteit. !
Een onbewust bewustzijn, onderdrukt het zijn van kennis. !
De materie die verandert maakt plaats voor verschillende 
vormen. 



Now I can see !!
De afstand wordt korter als de kennis naar jou terugkomt. !!!



Troosten voor het verdriet, ze hebben elkaar nodig om te 
overleven. !
Neem de tijd om te begrijpen dat het universum een 
combinatie van verschillende energieën is, die energieën 
zijn het product van individuen en collectieve inhoud. !
Verwijder de blinddoek voor je ogen en zie de wonderen 
van de schepping. !
De weg naar de hemel weet iedereen, de uitdaging is te 
weten hoe je er kan komen. !
Wanneer je rondkijkt en negatieve mensen opmerkt, blijf 
dan bij hen uit de buurt en voed je positivisme met 
diegenen die je ruimte opvullen met vreugde en liefde. !
Wees jezelf, heb je eigen persoonlijkheid, laat het niet 
worden vernietigd door het masker van ijdelheid. !!!!!



Changing forms !!
Van de minuscule cel vormt zich de grootste creatie. !!



Following !!
Alles is belangrijk, zelfs de kleinste wezens, veracht hen niet 
vanwege grootte of vorm, omdat we allemaal goddelijke 
scheppingen zijn. 



Bringing back the lights !!
Als je dorst hebt naar kennis, drink dan van de bron van de 
eeuwige wijsheid.  !

!



We zijn allemaal energie, het verschil zit in de magnitude. !
Zie het geloof vanuit een pragmatisch oogpunt, de 
dogma's zijn vooraf ingesteld, het bestaan is universeel. !
Als je naar aandacht zoekt, dan komt dat omdat je een 
gebrek aan genegenheid hebt. !
Negeer jaloezie en bedrog, regeer je leven volledig en vul 
het met heel veel geluk. !
Gebruik niet je arrogantie om genezing te geven en te 
ontvangen. !
Kijk naar de manier waarop je leeft en wat je besluit dat is 
jouw keuze, maar vergeet niet dat elke actie een reactie 
heeft. !
Moge je kritiek helpen om een betere wereld te bouwen, 
vernietig niet dat wat lang duurde tot zijn bestaan. !
Vloei en verdrijf je geest weg van het vergankelijke en 
alledaagse, vibreer en resoneer in volledige harmonie met 
de natuur en het milieu. !!!!



Green moments !!
Voed je lichaam met nuttige dingen, want de onnuttige 
dingen zullen je lichaam verwoesten en het ziek maken. !!!!



Frequency !!
Laat je ideeën exploderen als een uitbarstende vulkaan en 
strooi het uit als vruchtbare grond op zoek naar nieuw 
leven. 



Hold my hand !!
Elke schepping wordt beheerst door haar aanpassing en 
de omgeving waarin het zich ontwikkeld. !!!



Wees niet blind de waarheid te aanvaarden zoals deze 
komt. !
Vanuit de uitgestrektheid lijkt alles klein, daar zouden we 
aan moeten denken als we naar angst en lijden kijken. !
Je hoeft niet altijd te zien om te geloven, maar voelen.  !
Het systeem is ontworpen om te controleren, het is aan jou 
om de verbindingen weg te nemen en te reageren. !
Als je naar de top komt ten koste van anderen, zal je 
afdaling je angst, verdriet en eenzaamheid geven. !
Als je gedachten beperkt zijn, zal je leven eveneens zo zijn. !
Als je het vertrouwen hebt geruïneerd, heb je je 
waardigheid geruïneerd. !
Spirituele groei komt voor bij elk individu met behoud van 
zijn identiteit en de vrijheid van vooroordelen en verkeerde 
ideeën. !
Het ideaal is geen ideaal te hebben.  !!!



Back home !!
Mijn werkelijkheid hoeft niet per se jouw werkelijkheid te zijn, 
maar dit zijn mijn ervaringen die zijn teweeggebracht.  !!



Separation !!
De verbinding tussen het positieve en negatieve creëert de 
kracht voor de beweging en ontwikkeling van de 
polariteiten. !



Verneder of laster niet je medemens, als je dat wel doet, zal 
je leven voor eeuwig worden omringd door duisternis. !
Neem geen genoegen met vals en onnodig lijden, neem 
genoegen wanneer je jouw vrede hebt bereikt en je in 
volledige harmonie bent. !
Verlicht je gedachten, zodat je kunt stromen en zweven in 
de uitgestrektheid.  !
Als je denkt dat je klaar bent met leren, begin je pas echt 
jouw pad te bewandelen. !
Als je niet wilt zien met je ogen, leer dan te zien met de 
ogen van de ziel. !
De reden is een illusie als het niet verenigd is met intuïtie. !
Degene die jou opzoekt enkel voor zijn eigen interesse, is 
iemand die misbruik maakt van jouw vriendelijkheid en leeft 
van jouw welwillendheid. Blijf weg van dit soort mensen, 
laat hen leren en kijk om je heen naar mensen zoals jij. !



Unconscious !
Laat nooit het kind in je sterven, want als je dat wel doet, 
zal je onschuld met hem sterven. 



Circles of life !!
Al je goede daden en werken moeten uitgaan vanuit je 
huis.  !!



Laat jouw kristallijne ziel niet veranderen en verlies jezelf niet 
in aardse genoegens. !
Alles in het universum heeft een nummer en elk nummer 
heeft zijn eigen betekenis. !
De zoetheid van een tedere blik verzacht een ziek hart, dat 
roept om in harmonie te kloppen. !
Elk extreem is een verkeerd beeld van de realiteit, en het 
resultaat van een blootgestelde en kwetsbaar bewustzijn. !
Gedachten zijn gratis, de goede zullen je verrijken en de 
slechte zullen je veel kosten. !
Wees blij voor het geluk van anderen, maar niet voor hun 
ellende. !
Vergeet niet om dankbaar te zijn, en als je dat doet, doe 
het dan met het hart, zodat je in overvloed zal leven, en je 
leven zal worden gevuld met veel voldoening. !!!



Same way !!
De ideeën komen samen om het uiteindelijke product vorm 
te geven. !!!



Together in harmony   !!
Wij voeden ons van de aarde en zij voedt zich van ons.  !!!



Behind the veil !
Wees je bewust van elke actie die je doet en elk woord dat 
je zegt, want alles wordt omgezet in energie. !



MOTIVATIE!!! !

!

MOTIVATIE



  AAN JOU 
 
Bedekt met zijn oneindige ruimte de ziel  
En de dauw werd geïntegreerd in zijn bron 
Gaf warmte aan de onschuld en ontkiemde 
Hij duwde door twee parallelle werelden !
Groeide gelach en intense loyaliteit 
Nauw verbonden hun eeuwige overtuigingen 
Het maakte geen plaats voor egoïsme en wrok 
Hij hield van zijn tijd 
Zijn afstamming en hart 
Geef de woede weg en zijn voorbeeld stierf niet !
Warme essentie 
Paradigm 
Licht 
Glans ... !!
María Belén Aguilar Carrera



Together again !!
Als je mij zoekt ben ik er altijd, zelfs als je denkt dat ik ben 
vertrokken.  !!!



Kijk naar mij, ik heb jou altijd al gezien. !
Denk eraan dat elk woord die je geest oproept, een 
positief effect op je heeft en je helpt bij het vinden van de 
essentie. !
Gezegend is degene die onschuldig lijdt en verder gaat 
met een opgeheven hoofd. Al deze pijn wordt beloond 
met grote genade, geluk en wijsheid. !
Eenzaamheid is maar een woord, je bent nooit alleen, je 
bent altijd omringd door energie. !
Alleen het licht schijnt de weg in de duisternis van je pijn, 
het opent je geest en geeft duidelijkheid hoe in harmonie 
te leven. !
Standvastigheid en doorzettingsvermogen gaan hand in 
hand met discipline en moed. !
Vergeving verwijderd niet je wonden, maar helpt om ze te 
genezen. !
Laat het licht niet uit je ogen verdwijnen vanwege de ironie 
van het leven, wees alert en streef ernaar dat elke dag met 
grote intensiteit schijnt. !!



Happy in color !!
Lach, want lachen is de beste therapie voor een gezond 
en evenwichtig leven, je stemming te verbeteren en neemt 
je minuten lang weg van je bedenkingen.  



Floriade 2012, Venlo, Nederland !!
De beste schat die je kan bezitten is een pure balans van 
harmonie, het uitstralen ervan naar anderen en daarbij je 
spirituele vooruitgang te verbeteren. !!



Met geduld zal je grootheid bereiken, het zal je leven 
verbeteren en je bestaan wordt verdubbeld. 
 
Leef je leven ten volle met grootse momenten, geef jezelf 
aan de gaven van genade en goddelijkheid. !
Goede muziek verscherpt je zintuigen en neemt je mee 
naar plaatsen en gebeurtenissen die verder gaan dan een 
eenvoudige ervaring. 
 
Het leven is vol verrassingen, je weet niet of je ze leuk zult 
vinden, maar ze zullen je persoonlijkheid smeden. !
Een mening met wijsheid gezegd, is erg waardevol voor 
alle mensen die het horen.  !
Als je je lichaam wilt genezen, heel dan eerst je ziel. 
 
Elke situatie die zich voordoet is voor jou om meer ervaring 
op te doen en je te helpen op het pad naar groei.  !
Probeer elke keer als je je slecht voelt, een manier te 
vinden om je op te vrolijken, eraan denkende dat dit 
situaties zijn die weer verdwijnen. !!



Moving fast !!
Wie co-existeert in harmonie, co-existeert met het 
universum. !



Maak van elke situatie die je overkomt geen ongemak, 
want het zijn testen die moeten worden overwonnen. !
De ware waarneming wordt bereikt met de zuiverheid van 
de geest. !
Als er harmonie is, zal chaos niet binnenkomen. !
Elke stap die je maakt laat een spoor van geluk achter. Elk 
woord dat je zegt zal jouw omgeving opvullen met 
vreugde en vrede. Elke lach die je geeft, tekent hun 
gezichten met liefde. Elk moment dat je leeft, verhoogt je 
bestaan naar de immensiteit. !
De afstand wordt verkort als je gedachten altijd met je 
innerlijk zijn verbonden. !
Verdedig je overtuiging en ideeën, als deze vrede, liefde, 
eenheid en harmonie brengen en helpen om jouw 
omgeving te verbeteren. !
De grootste les die je kunt leren, is weten hoe je verstandig 
handelt, een oprechte lach geeft en je in vrede leeft. !
Houd je moed en houding, bevrijdt jezelf van de ketenen 
van onderdrukking. !
Twijfel niet aan het moment van realisatie, want twijfel 
onderdrukt je en dompelt je onder in onzekerheid. 



Real thoughts !!
Ontwaak je zintuigen en laat ze niet meer slapen, realiseer 
je wie je werkelijk bent.  !!!



Je gebed is een echo die luid weerklinkt en aanwezig is in 
de aanwezigheid van superioriteit. !
Als je pijn hebt of ziek bent, start dan vanuit je hart om de 
oorzaak te identificeren. !
Als je in absolute genade wilt verkeren, kijk dan naar je 
binnenste en breidt je essentie om je heen uit. !
Als je jezelf bevrijdt van al je verslavingen, zal je vrij zijn van 
al je ziektes! !
Train niet enkel je lichaam, maar eveneens je gedachten 
en geest. !
Herboren worden uit as is niet gemakkelijk, maar het maakt 
je moedig en sterk. !
Het gebrek aan iets, is het gebrek aan kennis. 



Red sweetness !!
Verander je gewoonten en je leven zal veranderen. !



Against the stream !!
Houdt in gedachten dat elke stap die je maakt stevig zal 
zijn, laat obstakels je niet stoppen als je je weg bewandelt, 
kom zegevierend uit de strijd, laat een erfenis van 
goedheid achter en geef je over aan de superioriteit.  



Voel je niet getroffen door wat de anderen zeggen omdat 
hun zielen een gebrek hebben aan liefde, vrees niet voor 
hun woorden, het zijn zij, die moeten vrezen voor hun 
daden. !
Richt de vereniging samen op, we redden ons van 
persoonlijke rijkdom, we bevorderen verandering, we 
moeten onze omgeving veranderen en houden van de 
oneindigheid. !
Confronteer jezelf met je angsten en wordt met hen 
bevriend. !
Barmhartigheid is één van de gaven die nodig zijn om 
universaliteit te bereiken.  !
Gelukkig is hij die slaagt voor alle testen en de oppermacht 
bedankte door de moed te hebben ermee te worden 
geconfronteerd. !
Laat het koninkrijk van liefde je verwelkomen, je 
meenemen op zijn schoot en de pijn van je wegnemen. !
Versla je angsten en laat je niet door hen misleiden, wees 
ontspannen, want achter die deur is een nieuwe ruimte die 
op je wacht. !
Niet alleen de pijn smeedde je bestaan, maar ook de grote 
momenten en emoties die om je heen zijn gecreëerd. 



Be the difference !!
Laat het licht bij je naar binnenkomen en je transformeren 
op zijn weg, laat die energiebron geboren worden en in je 
groeien, laat het vruchten dragen en wordt herboren. !



De menselijke wet van coëxistentie wordt beheerst door de 
universele wet. !
Verdrink niet in veel bezorgdheid, leer de last die je met je 
draagt te laten gaan, wees vrij en vul jezelf met liefde. !
De consumptiemaatschappij maakt van jou zijn speelpop 
en stuurt je naargelang zijn behoeften. !
Alles is subjectief, essentie ligt in het zijn. !
Een deel van het verleden om de toekomst te kunnen 
verbeteren. !
Verstop niet je deugden want ze zullen je leiden naar de 
waarheid. !
Vertrek vanuit jezelf, zodat je jezelf kunt bereiken en houdt 
van jezelf, zodat je ook van anderen kan houden. !!



Returning to one !!
Focus je energie op een bepaald punt, zodat het 
verschillende richtingen uit kan. 

!



PROFETIE  

!

PROFETIE



!
CREATIE !
Draai de stilte !
Licht keert terug !
Muziek in de wind !
Symfonie van herinneringen !
Harmony wakkermakend !
De aarde beeft !
Vernietig pijn !
Gewetensgevangene !
Van liefde zijn  
!!!
María Belén Aguilar Carrera



Under !
Het uitsterven van de species werd veroorzaakt door het 
vrijkomen van energie die zich bijna over de gehele 
planeet uitbreidde. Dit vrijkomen werd veroorzaakt door 
een sterke impact op de aarde, wat resulteerde in een 
reeks van rampen die eindigde met veel soorten.  



Facing the truth !!
Door machtsmisbruik en het trotseren van de wetten van 
de natuur werden vele beschavingen vernietigd. !



Moraine Lake, Alberta, Canada !
Verschijnt een nieuwe geografie, wordt de aarde 
vernieuwd.  



New South Wales, Australië !!
Gehele plaatsen werden bedekt, weggeveegd met 
pleidooien, klaagzangen en herinneringen. 



Light in the dark !!
Onze oorsprong is niet aards, hij is universeel. 



Den Haag, Nederland !!
En het licht werd verenigd met de aarde en werd helderder 
en donkerder, het bracht chaos, intense tonen, dan diepe 
stiltes, dit was het begin van een einde. !



La Basilique du Sacré Cœur de Montmartre, Parijs, Frankrijk !
Vrees niet voor wat er komen gaat, vrees voor wat zal 
volgen. 



Gezichten vol met pijn en lijden, vluchten, huilen, kijken, 
doelloos reizen, verloren zielen, de lucht wordt donker, 
open je ogen want de uitgang is net om de hoek. !
De tijd is geen tijd, alles stagneert in het verleden, de oude 
manieren zijn herboren, de unie is gesmeed tussen de 
mensen om te overleven. !
Meedoen is niet genoeg, want het woord is gezegd en we 
moeten het onder ogen zien.  !
Laat me denken dat ik in een wereld van pure onvoor-
waardelijke liefde en steun leef en ik laat je denken dat wij 
veel moeten doen om die te bereiken. !
Beschouw elke kleur, elk landschap, elke plaats, elke vorm 
en gezicht, want je gaat dit missen waneer je het minst 
verwacht. !



Quito, Ecuador !!
Aanschouw de sluier die de aarde bedekt, het zal worden 
heropend vol met licht en warmte. !



Als je voelt hoe de aarde zich voelt, voel je haar verlangen 
naar verandering en transformatie. !
Ga er niet vanuit wat het misschien kan worden, want het 
zal zo zijn, zonder enige twijfel. !
Het einde is niet het einde, het is het begin, de inwijding 
van het zijn. !
Gemaakte datums zijn oorzaken zonder effect, onuitge-
sproken datums zullen uitkomen. !
Gevangenen in een etherische dimensie veroorzaken 
verwoestende trots en verlatenheid en marginaliseren de 
wereld uitstralende vernietiging, dit allemaal is voorbe-
stemd en wacht om te worden vrijgegeven. !
Merk vanuit de duisternis een lichtpunt op, volg hem, hij zal 
je naar huis leiden. !
Geef prioriteit aan het feit, het verschil te weten tussen het 
goede en kwade zaad op het moment van de oogst. !
Er is geen volk zo arm als dat volk dat is verblind door 
macht en vol is van hebzucht. !
Verspil niet al je krachten, bewaar ze voor het einde. !



No Robots !
De technologie biedt vele voordelen en op hetzelfde 
moment nadelen die uiteindelijk zich zullen keren tegen de 
mensheid. 



Floriade 2012, Venlo, Nederland !!
Maak van de woestijn een grote rivier, laat het bloeien en 
vruchten geven, het smelt in zijn essentie het leven, dat 
ontspruit uit de as. !



Bilzen, België !!
Haast je, de tijd is kort en de wil is gemaakt, vlieg, bevrijd 
jezelf en kom tevoorschijn in het hemelse licht dat op je 
wacht. 



Walk with me !!
Je geest is zo krachtig en in staat om ondenkbare dingen 
te creëren als je weet hoe je hem moet gebruiken. 



LIEFDE!!

LIEFDE



!!
ONTMOETING !
Nachtlicht !
Stilte !
Leegte en verdriet in de ziel !
Ruimte omgeven door sterren en figuren van 
verschillende tinten, zo dichtbij dat ik ze bijna kon 
aanraken !
Vast en mooie creatie !
Ik zuchtte naar het universum en vraag naar jou !
Ik maakte verbinding met de onmetelijkheid en ik 
voelde dat je aan het luisteren was !
Door de jaren heen, vertelden ze mij over jou, en toen 
ik je zag, kwamen er herinneringen uit het verleden in 
mijn gedachten, reeds geleefde momenten, omringd 
door een intense liefde en op hetzelfde moment pijn 
voor de scheiding !
Die herinneringen leven met mij, en zullen bij mij 
blijven tot de laatste ontmoeting !!
María Belén Aguilar Carrera



Moving waves !!
Geef leven aan die liefdesenergie die in je stroomt, 
vermenigvuldig het, dat is het wat je zal helpen en je leven 
met geluk zal vullen. 



Waneer de liefde de grenzen van het bewustzijn overwint is 
alles mogelijk. !
Het contact is onderhouden, het is er altijd, het maakt niet 
uit waar of wanneer, of hoe, en dit wordt versterkt door je 
aan te sluiten bij een vergelijkbare frequentie. !
Niet alleen met het licht kun jij zien, maar met het gevoel in 
je hart kun je onvergetelijke ervaringen beleven. !
De binding treedt plots op als de geest klaar is en de 
schulden zijn vereffend.  !
De waarheid komt uit een zuiver en gezond hart, de leugen 
uit een ziek en onderdrukt hart. !
Ontken niet het geluk, dit komt naar je toe als je het zoekt, 
en verdwijnt als je in verdriet en ellende leeft. !
Als je iets met heel je hart wilt, geef het tijd, het zal je 
vertellen of het zal uitkomen of niet, want er is een reden 
voor alles. !
De tuning van de woorden die door je hoofd gaan, 
vormen zinnen die met de juiste reden worden verteld en 
sturen jou een bericht met liefdevolle antwoorden. 



Happiness in movement !!
Synchroniciteit gebeurt als je geest is gegroeid en zijn 
goddelijkheid erkent om een geheel aan te vullen en te 
vormen. 



Vlokje  !!
De tederheid is afkomstig van een zuivere en transparante 
ziel.  



Jurmala, Letland !!
Diepe liefde is er één die je ruimte vult met volheid en je 
dichter en dichter bij je doel brengt. 



De weg is kort, als je onvoorwaardelijke liefde uitstraalt. !
De illusie is slechts een dun laagje dat verdwijnt na verloop 
van tijd, de waarheid heeft de overhand en is de essentie. !
Als je op zoek bent en het niet kan vinden, is dat omdat je 
het zo hebt voorbestemd, een verandering in je manier van 
denken zal vele horizonten openen. !
De behoefte aan genegenheid is enkel het zoeken naar 
wat je mist !
Elke trilling is verbonden met zijn staat en elke staat is 
afhankelijk van jouw vibratie. !
Stop niet de behoefte om te vinden wat je zoekt, en wees 
alert bij het kiezen van het juiste pad in die zoektocht. !
Het grootste werk dat de mens kan creëren, is de liefde die 
naar henzelf en naar anderen komt, vastleggend in de 
mens’ beste creatie. !
Volg je intuïtie het zal je de reden geven. !



This is what happened !!
Stem je bewustzijn af op het universele bewustzijn en vibreer 
op basis van de positieve kracht van liefde en funda-
mentele eenheid. !



Same view !!
De aanvulling op je wezen zit aan je vast en zal nooit van je 
scheiden, enkel zal het verschillende ervaringen beleven in 
tijd en ruimte, kijk in jezelf en je zult een diepe liefde voelen. !



Bring me in your heart !
Eet van de boom van kennis, zijn vruchten zullen je ziel 
voeden. 



Lisse, Nederland !!
Als je wat er zich om je heen bevindt niet laat bloeien, en 
niet voedt en verwaarloosd, zal het gaan verwelken en 
sterven. !



Boldt Castle, Heart Island, New York State, Verenigde Staten van Amerika !!
Als je complement wordt aangevuld, zal je compleet 
worden. !!!



Als je hart niet in overeenstemming is met de essentie, zul je 
je pad niet bemerken en verdwalen. !
Het doel is het bereiken van de zoektocht naar de eenheid 
tussen materie en de geestelijke wereld. !
Verstop niet je ware aard als het puur en oprecht is. !
Als je jouw gelijke hebt gevonden, is de weg naar boven 
een realiteit.  !
Als je onvoorwaardelijk geeft, bevestig je de toestand 
waarin je bent. !
Vergeet niet dat je met moed alle obstakels kunt 
overwinnen en met liefde is geluk bereikt. !
Als je je ogen sluit voor geluk, ontken je het paradijs. !
De goddelijke plannen zijn eindeloos. !
Langs welke weg je besluit te gaan, is de weg die je hebt 
gekozen lang voordat je hem ging volgen. !!



Een warme en zachtmoedige geest is het verwachte 
verlangen van een leven verloren in de leegte die zijn leven 
verrijkt met zijn ontmoeting. !
Voelen is de communicatie met het hart. !
Bedank de allerhoogste en beveel hem voor jou, om jouw 
missie te volbrengen.  !
Degenen die zoeken, zullen vinden. !
Complementeer jezelf met de genade van het zijn en het 
bestaan. !
Als je iets in jezelf wilt veranderen, verander dan eerst je 
manier van denken en handelen. !
Vergeven is opnieuw starten. !
De keuzes die je maakt in je leven zijn die, die je smeden als 
een persoon voor de rest van je dagen.  !!



Brooklyn Bridge, New York City, Verenigde Staten van Amerika !!
Wat in jou vibreert is jouw realiteit. !!



Passing by !!
Wij behoren tot het oneindige universum en elke van haar 
wetten. !



Intensity !!
De charme van een universeel bestaan overstijgt alle 
grenzen van het bewustzijn. !!!



Den Haag, Nederland !!
Wat vibreert in je hart wordt jouw verbinding. !!



Dancing inspiration !!
Het aan anderen al het goede wensen, is het verspreiden 
van je onvoorwaardelijk liefde. 



Ik gaf je het gereedschap, het is aan jou om het te 
gebruiken en om te creëren wat in jou resoneert. !
Als je niet hebt gemerkt wat er om je heen is, heb je niets 
gemerkt van een mensenleven. !
Gebruik je wijsheid voor het goede en in dienst van 
anderen. !
Open je hart om te redeneren en diversifieer het om je 
kennis door je hele bestaan uit te breiden. !
Als je wilt weten wat de andere persoon voelt, zou doen of 
niet zou doen, of dat jouw keuzes zijn koers zou veranderen, 
zul je je zintuigen moeten aanscherpen en je hart moeten 
openstellen. !
Je moet meer aandacht besteden aan je bewustzijn 
wanneer deze handelt met de waarheid. !
Maak een onderscheid tussen al je gedachten dan zul je 
uiteindelijk een antwoord vinden. !
Start vanuit jezelf om naar jou te geraken. !!!



Are you ready…. !!
Verenig jouw geest met het zijn en breidt het uit naar het 
oneindige. !!



The way back !!
De kracht van de aantrekking is groter dan de reden. !



Renewing your soul !!
Als je je ziel niet laat uitbreiden, minimaliseer je jouw groei 
en zal het vertragen. !



Lake Minnewanka, Alberta, Canada !!
Ware liefde kijkt over de grenzen heen, overwint alle 
obstakels, houdt van de essentie zoals deze is, trilt in 
harmonie en vult je met geluk. !!!



Durf de waarheid in je dromen te vinden. !
Hou van jezelf, respecteer je lichaam en hou van je 
eeuwige bestaan. !
Een beslissing vanuit het hart, onderdrukt opgekropte 
emoties. !
Vrienden zijn diegene die niet enkel met je lachen en 
huilen, maar zijn diegene die jou laten lachen en huilen, 
maar van geluk. !
Wie niet ergens van houdt, is niet klaar om de uitdaging 
aan te gaan. !
Iedereen die de regels van de liefde volgt, zal de 
oneindige gave van de onmetelijkheid bereiken. !
Luister naar je hart en volg het, het zal je meenemen naar 
de waarheid. !!



Synchrony !!
Goddelijkheid is één, op het moment van de  samenkomst. !



GEDACHTEN!!!

GEDACHTEN



Zoek mij in je dromen, in je stille momenten, kijk 
naar mij in het warme licht, voel mij in jouw hart en 
luister naar mij in je gedachten.   !!

María Belén Aguilar Carrera 



Near Banff, Alberta, Canada !!
Aan iedereen die zich eenzaam en vreugde-loos voelt zeg 
ik, het is niet zo, kijk in jezelf en om je heen, neem het 
positieve van alles en wees geduldig, want degene die het 
beoefenen zijn vol van genade. !



Jurmala, Letland !!
Ik wens dat elke morgen met vreugde wordt gevuld, dat 
elk moment in je leven je met tevredenheid zal vullen, laat 
elk woord die je hoort je ziel verlichten en laat die 
gedachten waarheid worden. !



Near Watertown, New York State, Verenigde Staten van Amerika !!
Laat mijn woorden tot je komen, met diepe en heldere 
vertaalde zinnen, die zich ophopen in jouw gedachten en 
gebeden oproepen van een eeuwig gevoel van 
herborenheid van de verstopte hoeken van je hart.  



Diffuse vormen en bijna onmerkbaar, schreeuw-end licht en 
verlangen naar een gids om de duisternis te verlaten. !
Ik ben degene die je ‘s morgens wakker maakt met een 
zoete melodie, ik ben de wind die in je oor spreekt en 
fluistert, ik denk altijd aan jou, ik ben de eeuwige bewaker 
van je ziel. !
Het licht dat je elke ochtend verlicht is niet hetzelfde als 
hetgeen jou ‘s nachts verlicht. !
Ouderdom wordt niet alleen weerspiegeld in het fysieke, 
maar in de tijd die is verstreken, zodat onze ziel verder kan 
experimenteren.  !
Het feit dat elke persoon een wereld is, ligt in de ervaringen 
die over tijd zijn verzameld. !
De balans in je leven vindt plaats op de manier waarin elke 
missie wordt geïnterpreteerd en in praktijk wordt gebracht. !



Vallée de la Loire, Frankrijk !!
Ik steeg op in hoogte-vlucht, ik voelde de wind in mijn 
gezicht, alles gebeurde zo snel, het was een onvergetelijke 
ervaring, er was veel vrede en stilte, er was veel liefde en jij 
was daar.  !



Pure soul !!
Kijk naar de ogen die in jou herinneringen wakker maken 
en jouw ruimte vullen met een immense liefde. !



Gerelateerde energieën zijn degene die binden en 
ontmoeten om samen verder te gaan. !
De deur wacht wederom op je, daar zijn al jouw 
herinneringen vastgelegd. !
De sluier van de tijd bedekt de wond maar verwijderd hem 
niet, maar dient als leermiddel en laat ons een wijze les 
achter. !
De subtiliteit van je ziel draagt mijn zintuigen en leidt tot 
afgelegen plaatsen, landschappen en eeuwige 
ervaringen. !
Leef in dit leven wat je nog moet weten, maar beleef die 
ervaringen vanaf een hoger standpunt. !
Iedereen die de regels van de liefde volgt, zal het 
oneindige geschenk van goddelijkheid behalen. !
De dood is niet het einde, het is het begin van een ander 
leven. !
Geef tijd de tijd zonder je missie te missen, volg dan je groei 
naar een hogere vorm. !
In het boek van het leven is alles geschreven met de inkt 
van ervaringen. !!



Creation of being !!
Zoek eerst uit wie je was om te weten en te verbeteren wie 
je zult worden.  !



Always there !!
Laat je gedachten vliegen en zoek in je reis vormen en 
kleuren die je geest verlichten.  



I know who you are !
Dromen zijn het compendium van feiten uit het verleden, 
heden en de toekomst, die zijn verstreken, verstrijken en 
zullen verstrijken, maar gecodeerd in een taal binnen in het 
onbewuste. !



Verspil je energie niet aan feiten die niet in jouw program-
ma voorkomen, lokaliseer jouw ideeën en leg de nadruk op 
je spirituele dimensie. !
De beste herinnering is degene die je leven veranderde op 
een positieve manier en die er altijd is en niet wordt 
vergeten. !
Tijd is de eigenaar van iedere gebeurtenis, maar jij bent de 
eigenaar van de inhoud. !
Ik droomde wat was, ik droom wat is, en ik zal dromen wat 
zal zijn, dat weet ik omdat ik weet. !
Het is nostalgisch dat tijdcyclussen de cycli van het leven 
markeren. !
Het gewicht dat je met je draagt, verdwijnt wanneer je het 
doel begrijpt. !
Vind de bron van je kwalen en zet ze om in deugden !

!

DE WAARHEID ZIT IN 
JE, JE MOET HET ENKEL 

VINDEN



Over de auteur 

!
María Belén AGUILAR CARRERA is geboren in Quito, 
Ecuador. !
Van jongs af aan had zij al grote belangstelling voor 
verschillende vormen van kunst en volgde verschillende 
cursussen en trainingen in de schilderkunst, beeld-
houwkunst, fotografie, zang en muziek. !



Eveneens heeft zij een grote passie voor architectuur, 
ontwerp, het schrijven van boeken en filmscripts. !
María Belén is afgestudeerd aan het Televisie en Radio 
Instituut CUEST TV als producente. !
Al vanaf jonge leeftijd had zij een andere blik op de 
gepresenteerde werkelijkheid; zij was niet tevreden met 
wat aan haar werd verteld, omdat de controle en het 
gebruik van angst als een methode van opvoeding en 
educatie niet een deel van haar principes is.  !
Zij wist dat alles zijn doel en reden heeft en dat er iets groter 
en krachtiger bestaat, dat veel hoger gaat, dan het aardse 
bewustzijn kan begrijpen en assimileren. !
Dat is de reden waarom zij in de loop van de tijd de 
betekenis van vele gebeurtenissen in haar leven, de 
verschillende herinneringen, de ontvangen informatie en 
de ontvangen antwoorden op vele vragen kon begrijpen. !!!

!
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In dit boek probeer ik met uitspraken te 
focussen op de reden van ons bestaan, 
het mysterie van liefde en relaties, de 
betekenis van ons leven, waar we 
vandaan komen, wie we zijn en waar we 
heen gaan. Het is een uitnodiging om 
ons ware doel te vinden, allemaal met 
een brede spirituele visie.  !
Als onderdeel van mijn opgroeien in 
deze wereld, zijn er veel situaties 
geweest die me hebben geholpen om te 
leren, te analyseren en gebeurtenissen 
te herinneren. Omdat elke situatie een 
ervaring was, is en zal zijn die ik heb 
beleefd, beleef en zal beleven . !
Ik wil met jullie deze informatie delen en 
wens jullie leven ermee te kunnen 
verrijken. !
María Belén Aguilar Carrera 
www.mb-originals.com  




