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VOORWOORD
AUGUSTUS 2017
Het verhaal van mijn leven op de weg van het Licht zal voor velen herkenbaar zijn en misschien ook wel voelbaar. Als je al langere tijd bezig
bent met de innerlijke zoektocht zal het je hopelijk antwoorden geven
of een bevestiging van je eigen gevoelens over doorleefde gebeurtenissen.
Hoe je ook in het leven staat: als dit boek op je pad komt en je aanspreekt, weet dan dat we samen op reis gaan. Op reis naar een gevoel
van vrede, van thuiskomen in jezelf. Vanuit deze innerlijke verbinding
voel je meer vreugde, ben je gecentreerd* en in je kracht. Je blik op
de wereld, op je relaties met de mensen om je heen, zal veranderen.
Als je de ‘weg naar binnen’ gaat word je milder, laat je je sneller raken,
durf je je opener en meer kwetsbaar op te stellen omdat je voelt, weet
en ervaart: ik ben zoveel groter, grootser dan ik ooit had gedacht en
dat mag ik met de wereld delen, dat mag ik laten zien, dat hoef ik niet
langer verborgen te houden.
Straal je licht uit als nooit tevoren en zie wat het voor je doet, wat het
met je doet: in de ontmoeting, in je Zijn op Aarde. Ik hoop dat je je
wilt laten raken, dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven.
Ik hoop dat je jouw ervaringen met mij en anderen wilt delen op het
online Facebook platform De weg van het Licht.
Voel je welkom, weet je gezien
Ik ben jou - jij bent mij - wij zijn een
In Lak’ech
Ik schreef deze woorden intuïtief op, maar wist de betekenis niet.
Toen ik het opzocht, raakte het me. De woorden zijn een begroeting
uit de Mayacultuur en er staat:
Ik ben een andere Jij
Marit Karssens - De weg van het Licht
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INLEIDING
FEBRUARI 2016
Ik ben in Doorn en zit op mijn bed in een smalle hotelkamer op de
Utrechtse Heuvelrug. Ik heb me hier twee dagen teruggetrokken om
na te denken over en me in te voelen in het boek dat geschreven wil
worden en gedeeltelijk al door mij geschreven is in de afgelopen zeven
jaar.
Ineens is het daar, het weten dat ik ga schrijven. Tijdens de workshop
Paradijscodes* komen de woorden tot mij:
‘Schrijf je boek, schrijf je boek!’ Het is even stil en dan klinkt het nog
een keer: ‘Schrijf je boek!’
Vanuit mijn bronverbinding ontstond dit weten en het gevoel is zo
sterk dat ik nu al twee dagen helemaal ondergedompeld ben in de energie van het schrijven. Heerlijk is het, ik gun het iedereen om te gaan
doen wat je ten diepste verlangt, te voelen dat het klopt, dat het echt
gaat gebeuren.
Het is heerlijk om nu in de stilte te zijn, zelfs de prachtige muziek van
Armand Amar heb ik even uitgezet. Ik ben alleen met mijn laptop,
pen en een schrijfblok en al snel gaan mijn vingers vliegensvlug over
de toetsen heen. Ik voel en denk na, ik schrijf en lees, maak tussen de
regenbuien door een boswandeling en ga dan weer verder. Het besef
dringt langzamerhand tot mij door: dit gaat een hele klus worden.
Het zal veel tijd in beslag nemen om alles wat ik de afgelopen jaren
heb opgeschreven te ordenen, om alle verhalen te wikken en te wegen om uiteindelijk te komen tot het boek dat ik voor ogen heb: een
boek dat je wilt vasthouden, dat je wilt voelen, waar de trilling vanaf
straalt, een boek dat vol komt te staan met de mooiste woorden die
ik ooit schreef in contact met Herrezen Meester* Kuthumi.
Wat is het spannend, dit proces! Ik ga jullie in dit boek deelgenoot
maken van mijn persoonlijke weg, mijn weg naar het licht. Ik moet
een keuze gaan maken uit het grote aantal channelings dat ik vanaf
2010 geschreven heb op mijn site De weg van het Licht en ook uit
de vragen die ik in de loop der tijd stelde aan Herrezen Meester
Kuthumi, vragen die door hem zo mooi en liefdevol beantwoord
werden.
Mijn besluit is er: ik ga dit boek in de wereld zetten, ik ga dit boek
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manifesteren! Alles wat ik de afgelopen jaren gehoord en geleerd
heb, ga ik nu samenbrengen in dit boek. En het voelt goed, heel goed!
Als ik soms nog dacht: het is niet genoeg, ik moet meer volharding en
kracht tonen in het uitdragen van de Boodschap; nu voelt het goed. Ik
ben vol verwachting en voel me blij. Ik ga gewoon doen wat de bedoeling is van mijn komst naar de Aarde: de boodschap van Licht en Liefde
uitdragen.
Aan de ene kant klinkt dat heel zwaar, maar ik kan er ook wel de
humor en de lichtheid in voelen, en zo wil ik het ook doen: mensen
bekendmaken met wat er nog meer is. Dit boek wordt een boek dat
toegankelijk is voor iedereen die zijn hart wil openen voor ‘er is meer’.
Ik wil de mensen eraan herinneren wie zij werkelijk zijn. Ik wil hen
laten nadenken, laten voelen dat niet alleen ik soms bijzondere dingen
meemaak, maar dat eenieder die zich naar binnen richt, die oprecht
nieuwsgierig is naar meer, daar een deur zal openen waarachter de
grootste schatten verborgen liggen.
Ik voel meer en meer dat de woorden die ik opschrijf, die ik zoals dat
heet ‘channel’ via Mr. Kuthumi, eigenlijk vanuit mijzelf komen, dat er
op de een of andere manier een verbinding ontstaat met een deel van
mij dat heel wijs en liefdevol boodschappen doorgeeft. Sinds een tijdje
zet ik daarom ook mijn eigen naam bij de channelings, naast de naam
van Mr. Kuthumi. Eerder voelde dat niet goed. Toch ben ik in 2010
echt ’s nachts ‘geroepen’ (de woorden klonken in mijn hoofd) om te
gaan schrijven, dus ik blijf de naam van Mr. Kuthumi en de I.H.R.*
vermelden. Het voelt voor mij als een samenwerking, maar ik zet het
niet meer buiten mijzelf, maar voel de verbinding nu vanbinnen.
Ik besluit in deze eerste fase al dat het boek zal bestaan uit drie onderdelen:
In het eerste deel beschrijf ik hoe het channelen is ontstaan. Hoe ik
in 2010 voor het eerst bewust in ‘contact’ met Herrezen Meester
Kuthumi* stond en in de jaren daarvoor stap voor stap al de ‘weg naar
binnen’ ben gegaan. Dit proces heb ik ‘beschreven’ in woorden die
gaan over mijn eigen, persoonlijke levensweg, over ware gebeurtenissen die er allemaal samen toe hebben geleid dat ik begreep wat de
bedoeling was van mijn drang tot reflectie, tot innerlijke groei. Ik zal
in dit eerste deel ook regelmatig teruggrijpen op een channeling die
destijds meteen na een bijzondere reis of gebeurtenis door mij geschreven werd.
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In het tweede deel is dan ruimte voor 33 channelings met elk bemoedigende woorden voor iedereen die deze boodschappen op waarde weet
te schatten. Een extra aanvulling vormen 8 channelings die ik elk jaar
in de kersttijd geschreven heb, met vaak een bijzondere lading en een
boodschap van vrede en verstilling.
In het derde deel komen dan nog een aantal vragen en antwoorden aan
bod, die buiten de algemene channelings om in de loop van de jaren
door mij en anderen gesteld werden.
Als ik denk dat een door mij gebruikte term of afkorting misschien
niet voor iedereen duidelijk is, staat er een tekentje bij: *. De uitleg is
dan achterin het boek te vinden bij de rubriek Uitleg termen en soms zal
ik doorverwijzen naar een boek dat van toepassing is of naar een pagina
op mijn website www.dewegvanhetlicht.nl.
Door het hele boek heen is informatie te lezen over de overgang van
de Aarde van de derde naar de vijfde dimensie. We leven momenteel
in de derde dimensie, de vierde dimensie wordt door velen gezien als
een overgangsfase en als de aarde getransformeerd is naar de vijfde
dimensie zullen wij leven in een andere wereld, in een wereld vol compassie, licht en liefde. Hoe dit plaats zal vinden en wanneer, dat weet
niemand. Ook de Lichtwereld heeft hier tot nu toe geen eenduidig
antwoord op gegeven.
Het is aan ons het proces aan te gaan om in onszelf te keren en te onderzoeken waar ons licht is, het licht vanwaaruit wij eindeloos kunnen
putten om werkelijk te zijn wie we van oorsprong zijn. Deze weg mag
ieder voor zich gaan. Ik noem het de weg van het Licht, het donker niet
schuwend: het donker en het licht in jezelf omarmend en met elkaar
verenigend. In elk verhaal dat ik heb geschreven is het Licht al voelbaar. In de vele channelings is de innerlijke kracht die ieder van ons
bezit zichtbaar, de steun die we daarbij krijgen vanuit de Lichtwereld
helpt ons bij ons proces.
Ik hoop dat jullie net zo blij worden bij het lezen van dit boek als ik
werd bij het schrijven ervan.
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HOOFDSTUK 1
OPNIEUW GEBOREN WORDEN
In 2007 begint mijn verhaal over de bijzondere ervaringen die geleid
hebben tot het gaan van mijn innerlijke weg. Twee jaar eerder word ik
door het lezen van esoterische boeken o.a. van Hans Stolp langzaam
‘wakker’. In mij begint een gevoel van herkenning te ontstaan, een innerlijk weten en daarbij een grote nieuwsgierigheid naar meer. In dit
boek beschrijf ik de gebeurtenissen vanaf juli 2007 in chronologische
volgorde. Mijn weg naar binnen begint pas echt als ik op vakantie ben
in Kreta.
Het is zomervakantie en ik ben met het hele gezin en vrienden op Kreta,
in een prachtig resort aan zee. Ik heb veel meegemaakt het afgelopen
jaar en ik zit helemaal niet lekker in mijn vel; ik ben erg verdrietig en
op dit moment heb ik nog niet het inzicht dat een paar weken later met
verpletterende waarheid in zal dalen: ik zoek de liefde buiten mijzelf.
Op dit moment ben ik me daar nog niet van bewust, maar ik krijg van
alle kanten signalen dat er iets niet klopt, zelfs de kinderen ontlopen
me: als ik een knuffel wil geven, zijn ze weg, waardoor ik me nog meer
verlaten voel. Mijn zwaarte drukt als een enorme donkere wolk op
mij.
Net voordat we op vakantie gaan, sta ik in de bibliotheek voor een
enorme boekenwand met esoterische* literatuur. Er is zoveel keuze, welk boek moet ik kiezen? Ineens valt mijn oog op een boek De
Inwijding van Elisabeth Haich.
Dit boek springt er zó uit dat ik het meteen uit de kast haal en meeneem op vakantie. Geen idee waar het over gaat, maar het moet gewoon mee.
Het blijkt het verhaal te zijn van een jonge vrouw die leefde in
Oostenrijk aan het begin van de vorige eeuw. Het verhaal pakt me,
intrigeert me en elke dag lees ik een stuk verder. Ik neem het mee naar
het strand, waar een schaduwrijk stuk met veel begroeiing is en waar
het echt heel hard waait.
Kreta staat bekend om zijn harde wind, maar dit jaar is het extreem.
Regelmatig waaien ’s avonds de complete zware ligbedden het strand
over en klappen de parasols om. Ik zit overdag vaak op mijn favoriete
plekje tussen het groen, vlak bij het strand en moet mijn boek met
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beide handen stevig vasthouden zodat het niet wegwaait. Het is heerlijk
rustig om me heen, er zijn nauwelijks mensen die dit plekje uitzoeken.
De al grote kinderen vermaken zich prima met hun vrienden en de volwassenen gaan hun eigen weg. Ik ben alleen en geniet ervan. De warme
wind, het prachtige weer, de stralende zon en mijn boek. Meer hoef ik
niet, dit is genoeg. Ik kan niet meer ophouden met lezen, het boek pakt
me en grijpt me bij de keel, er is zoveel herkenning, waarom?
Het boek is niet alleen leuk en mooi, het is soms ook een beetje eng, en
juist bij passages die me intrigeren omdat ze zo vreselijk spannend zijn,
is er ineens een enorme windvlaag en klapt mijn boek met een flinke
klap dicht! Telkens weer gebeurt dit; mág ik soms niet verder lezen,
kom op! Ik neem het boek nog steviger in mijn handen en lees verder,
gebiologeerd door dit verhaal van een vrouw die zich zoveel van haar
voorafgaande levens herinnert. Zelfs een leven als prinses, een hoger
ingewijde in Egypte, wat een indruk maakt haar verhaal op mij.
Er is zoveel herkenning, maar waarom? Ik voel de woorden en de energie bij mij binnenkomen, ook al heb ik nog nooit van energiestromen
gehoord. Het golft door mij heen en maakt het lezen nóg spannender;
de harde wind, het gevoel in mijn lichaam, de inhoud: ik ben verkocht.
Ik droom onrustig, elke nacht, en zak steeds dieper in het waargebeurde verhaal van Elisabeth. Ik voel me in Egypte, ik hang aan haar lippen
als ze vertelt over haar jeugd, met zoveel herinneringen aan vorige
levens. Ze maakt iets wakker in mij, maar dat besef ik dan nog niet.
Dan komt de nacht met de droom die mijn leven zal veranderen, die alles op zijn kop zal zetten, de droom die mij zal doen beseffen: er komt
een nieuw begin en ik zelf zal de eerste stap gaan zetten:
Mijn droom:
Ik zit ergens op een bed, wanden van een kamer zijn er niet in mijn
bewustzijn. Links van mij zit een oude, wijze indiaan. Aan mijn rechterzijde zit ook een wijze, oude man. Ik moet met hen mee, ze laten
mij weten dat mijn einde nabij is, het vonnis is uitgesproken en ik zal
binnen enkele minuten worden geëxecuteerd. Een grote, zware balk,
met spijkers aan het uiteinde, zal met grote snelheid van achteren tegen
mijn achterhoofd aan geramd gaan worden.
Ik hoor hun woorden en ben geschokt. Ik ben niet bang, ook niet voor
de manier waarop ik ter dood zal worden gebracht, maar ik ben geschokt omdat ik nu al dood zal gaan. Nu al? Zo snel? De verbluffende
waarheid van hun woorden komt nu echt bij me binnen. “Serieus? Dat
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kunnen jullie niet menen!” En ik begin mezelf te verdedigen: “Dat kan
toch helemaal niet, ik kan toch nog niet gemist worden!”
Ik noem de namen van de zieke mensen om mij heen waar ik regelmatig naartoe ga, ik kan hen toch niet in de steek laten! Mijn gezin!
“Luister nou toch!” Maar de mannen naast mij reageren totaal niet, het
lijkt wel of mijn woorden absoluut niet tot hen doordringen. De indiaan rookt zijn pijp en zwijgt, blijft recht voor zich uit kijken, stoïcijns.
Ook de andere man doet net alsof hij mijn smeekbeden niet hoort, hij
zwijgt.
Ik praat, redeneer, verdedig mijzelf … het is tevergeefs.
Dan geef ik het op, ik ben stil. In mijn droom voelt het alsof ik klaarwakker ben. Het besef daalt in: ik ga zo sterven. Ik zal over een paar
minuten dood zijn en dan zal ik weten wat er daarna is.
Een stil gevoel van verwachting gloeit op diep vanbinnen, mijn angsten
en twijfels slaan om in een totale berusting, in een groot en stil vertrouwen. Zo zal ik het weten, nog heel even maar.
Dan is het zover. De twee mannen nemen mij elk bij de arm en samen
met hen loop ik naar een soort houten aanlegsteiger bij een meer. Daar
laten ze me los. Ik moet alleen de steiger aflopen en dan … daar zal het
vonnis voltrokken worden.
Rustig en volkomen in evenwicht begin ik te lopen, langzaam, stap
voor stap. Zonder angst, vol vertrouwen, in totale overgave.
Op het moment dat ik een enorme klap voel, weet ik: nu ben ik gestorven. En meteen word ik wakker, klaarwakker in mijn bed in de
kamer van het appartement op Kreta, midden in de nacht. Ik zit ineens rechtop in mijn bed en ik besef: dit was niet zo maar een droom,
dit was geen nachtmerrie, deze droom is heel belangrijk, deze droom
heeft een diepere betekenis: opnieuw geboren worden.
Vanaf dat moment, in juli 2007, verander ik, verandert mijn leven.
Vanaf dat moment begin ik aan mijn ‘weg naar binnen’, met vallen
en opstaan, stap voor stap, maar vaak met reuzepassen. Ik denk nog
regelmatig aan deze droom die het begin was van mijn spirituele weg
naar het Licht.
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HOOFDSTUK 2
ENERGIE LEREN DOORGEVEN
In de maanden daarna ga ik voor het eerst in mijn leven naar een
energetisch therapeut. Er moet iets gebeuren, ik blijf maar afvallen
omdat ik geen trek in eten heb. Het verdriet is voelbaar als een grote,
zware bal in mijn maag. Het is me duidelijk dat alleen ikzélf de stappen kan zetten die nodig zijn om uit de vicieuze cirkel van verdrietige
gedachten te komen, dus volg ik de raad van een goede vriendin op en
maak de afspraak. Al bij een van de eerste behandelingen gebeurt er
iets heel bijzonders: terwijl ik gekleed lig op de behandeltafel, wordt
mijn hartgebied tijdens de energetische behandelsessie zo warm dat
ik het zelf bijna niet kan geloven. Er begint zo’n gevoel van geluk
door mij heen te stromen dat ik er hevig door ontroerd raak, en ik
zie, als ik heel even mijn ogen open, dat ook de therapeut haar tranen
bijna niet kan bedwingen. Later zal ik van haar horen dat zij bij mij
een engel zag. Helemaal begrijpen kan ik het niet, maar op dat moment zelf neem ik het besluit: dit is zo bijzonder, dit wil ik ook leren.
Tegelijkertijd ontstaat er diep binnen in mij een rotsvast vertrouwen
dat ik dit ook zal kúnnen leren.
Met mijn zus Sigrid en Lieke, een goede vriendin, gaan we bij haar
‘op cursus’. We leren energie voelen, energie ervaren, door ons heen
te laten stromen. Ik vind het heerlijk en ik merk dat dit alles mij zo
bezighoudt dat ik nauwelijks meer tijd heb voor negatieve gedachten,
het doet me zo goed. Ik lees het boek De Reconnectie van dr. Eric Pearl,
een chiropractor uit Los Angeles die ineens tijdens zijn behandelingen
wonderbaarlijke genezingen verricht. Al lezend beginnen mijn handen te prikkelen en te tintelen en komt er een energiestroom op gang.
Binnen de kortste keren is mijn hele lichaam ‘in beweging’. Alles
trilt, vibreert en pulseert, in een constante, zachte energiestroom.
Ik kan er goed mee functioneren, maar als ik heel even stilzit, voel ik
alles tintelen en stromen. Op een bepaald moment krijg ik al lezend
zo’n sterk gevoel in mijn gezicht, dat ik naar de spiegel loop om te
controleren of mijn neus nog in het midden staat, voor mijn gevoel is
hij verschoven. Gelukkig blijkt de energie haar werk niet zichtbaar te
doen.
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Het is inmiddels januari 2008 en ik ben zo enthousiast dat ik mensen ga
behandelen: mijn stoere zoon Michiel is zo lief om op de eetkamertafel
plaats te nemen op een dik kussen van het ligbed in de tuin en ik houd
mijn handen aan weerszijden van zijn hoofd. Zou hij iets voelen? Ik beweeg ze zachtjes heen en weer en dan zegt hij ineens: “Mam, het voelt
net alsof ik in zee drijf, het deint om mijn hoofd heen en weer.” Door dit
soort ervaringen word ik alleen maar nóg gedrevener om met deze energie bezig te zijn en ik wil deze man, Eric Pearl, echt ontmoeten! Op zijn
site lees ik dat hij eind maart naar Nederland komt, daar moet ik bij zijn!
Jammer genoeg is er alleen nog plaats op de lezing die hij zal geven op de
vrijdagavond, we schrijven ons er met z’n drieën voor in, voor de tweedaagse opleiding is de inschrijving al stopgezet, jammer maar helaas.
Ik oefen rustig door, iedereen die maar wil krijgt van mij een behandeling en dan komt de dag die voor mij heel speciaal is. Ik wil de hieronder
beschreven gebeurtenis dan ook graag met jullie delen, want voor mij
was het cruciaal in de zoektocht naar mijzelf, het heeft mij zoveel gebracht, hoewel de werkelijke schoonheid van wat er gebeurde pas veel
later echt tot mij doordrong.
ENGELENGEZANG
Het is 16 maart 2008, bijna lente, maar dat zou je niet zeggen: de wind
giert om het huis en het is koud! Het is vroeg op de avond, halfacht. Mijn
dochter Annika, destijds veertien jaar is net naar de bijkeuken gelopen
om iets lekkers voor bij de koffie te pakken, zoon Michiel van zestien zit
aan de eetkamertafel huiswerk te maken. Ik ben in gedachten; zo komt
een vriendin op bezoek die in een moeilijke scheiding is beland, ik zou
haar zo graag vertellen over de nieuwe ‘weg’ die ik ben ingeslagen. Dat
het mij zoveel brengt en dat ik haar graag in aanraking zou brengen met
de universele energie die zo duidelijk door mij heen stroomt, in een onuitputtelijke stroom. Misschien kan het haar helpen om de situatie beter
aan te kunnen, dat geloof ik echt!
De wind giert zo hard dat je het zelfs in de huiskamer hoort, het geluid
komt door de schoorsteen heen naar binnen gewaaid. Onze open haard,
die op gas i.p.v. hout brandt, staat midden in de L-vormige open woonkamer en ik besluit om het binnen extra gezellig te maken, de kaarsjes
én de open haard gaan aan.
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