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   De Mens – het Wonder van God….. 

 

 

 

 

Sjaloom.  

 

Mijn naam is Shanoré hetgeen betekent “oude, wijze man”.  

Deze kerstboodschap komt tot stand via het zogenoemde 

“automatisch schrift”. Het zijn mijn persoonlijke gedachten of 

overdenkingen en die komen op papier middels de handen 

van het medium. De boodschap wordt dus doorgegeven 

vanuit een andere dimensie, vanuit een ander niveau van 

bewustzijn, maar de inhoud is altijd gericht op de aardse 

dimensie, want dat is waar jullie leven zich afspeelt, dat is de 

bewustzijnstoestand waarin jullie verblijven en dat is de plek 

waar jullie je lessen leren. 

 

Een groet van deze zijde, van ons allen, voor jullie allemaal. Het is elke keer een eer en 

een genoegen voor mij om een boodschap te mogen doorgeven. Een boodschap, een 

bericht, informatie, advies, ter overdenking, noem het zoals je wilt.  

Het is altijd een eer, omdat degenen die de boodschap lezen, dat gewoonlijk zeer 

geconcentreerd doen, geconcentreerd en met aandacht voor de inhoud ervan. Je neemt 

de tijd de boodschap te lezen en alles goed tot je door te laten dringen.  

In de op aarde snel voortschrijdende tijd, maakt het mij blij te zien dat je tóch even tijd 

neemt om iets te doen, wat van belang is voor je innerlijk.  

En zeg nou zelf: hoe vaak maak je tijd daarvoor? Want de druk van de maatschappij is 

groot. Er zijn veel verwachtingen van anderen waaraan je denkt te moeten voldoen, 

maar tevens zijn er de verwachtingen die je van jezelf hebt.  Het gaat er niet eens om 

of die verwachtingen reëel zijn of niet.  

We bouwen een wereld met allerlei verwachtingen, verplichtingen, regels, maar 

niemand vraagt of dat wel bij jou past. Niemand vraagt of het jou gelukkig maakt. En 

het lijkt soms zelfs alsof het niemand interesseert.  

 

Ik kan je niet vertellen of dat in jouw geval ook werkelijk zo is, maar ik weet wel dat je 

daar, op aarde, niet in staat bent de gedachten van anderen te lezen, zoals we dat hier 

kunnen. Mogelijk heb ik wel eens verteld, dat communicatie aan deze zijde heel anders 

is. We spreken niet met elkaar door middel van gebruikmaking van de stem.  



We laten elkaar niet zien wat we bedoelen door televisiebeelden of presentaties. We 

hoeven niet te vertellen wat we voor elkaar voelen.  

De communicatie aan deze zijde is – heel eenvoudig gezegd – zo direct en eerlijk als 

maar mogelijk is. Iets wat we aan een ander willen overbrengen, gebeurt onmiddellijk 

en als een totaalpakket: woorden, gedachten, gevoelens, herinneringen, beelden, alles 

IS er gewoon. 

Het zit in de aard van de mens om nieuwsgierig te zijn. Je wil alles weten en als je het 

niet weet, ga je het uitzoeken of opzoeken. En waarom wil je eigenlijk alles weten?  

Omdat je denkt dat je door te “weten” controle hebt over je leven en alles wat ermee 

verbonden is. Het maakt de mens onzeker, als hij niet weet wat anderen van plan zijn 

of wat ze denken. Vervolgens beginnen de misverstanden, want dan ga je ernaar 

“raden”, wat die ander wel zal denken. Je gaat er een invulling aan geven. “Hij of zij zal 

wel dit of dat denken”. En wat jij denkt dat een ander denkt, is in negen van de tien 

gevallen grote onzin. De fantasie van de mens is meestal vele malen erger dan de 

waarheid. Je kunt niet weten wat een ander denkt.  

 

Eerder zei ik dat niemand vraagt of alles wat er gebeurt jou gelukkig maakt. Ik wil ook 

dit zeggen: niets of niemand kan jou gelukkig MAKEN. Dat is een onderwerp waar ik al 

vaker over gesproken heb. Wie of wat zou jou gelukkig kunnen maken: Misschien een 

nieuwe auto? Een andere baan? Meer geld? Een partner? Een kind? Een groter huis dan 

je buurman? Een reis naar de Tropen? Jij bent zelf verantwoordelijk voor het creëren 

van je eigen geluk.  En dat begint al bij jouw angst over wat anderen van je denken. De 

angst zorgt voor een neerwaartse spiraal in denken en voelen en dat kost heel veel 

energie. Met dezelfde energie zou je in een opwaartse spiraal kunnen denken en 

voelen. Het is een oefening en uiteindelijk levert dat meer op. 

 

Ja, dit soort dingen is in al onze boodschappen regelmatig aan de orde gekomen, maar 

we kunnen dat niet vaak genoeg en niet voldoende benadrukken. De mens is helaas 

vaak snel uit evenwicht en dan vergeet hij meteen alles weer. Dat is niet erg, want dat 

is de les, de oefening.  Het is alsof je een bepaalde lesstof een tijd bestudeert. En als er 

een toets is, dan slaag je, of je slaagt niet.  

Slaag je niet, dan is dat niet erg. Het betekent alleen, dat de les wel al duidelijker is, 

maar nog niet echt in jou “genesteld” is. Daar is tijd voor nodig – en meer oefening.  

Oefening krijg je alleen maar door het leven zelf, door wat het leven je aanbiedt.  

 

En weet, dat het jouw eigen ziel is, die hiervoor zorgt. Je hebt gekozen voor het leren 

van bepaalde lessen tijdens dit leven en die lessen zullen op de een of andere wijze bij 

je komen.  Je herinnert je niet dat dit een keuze was en de reden daarvoor is duidelijk: 

als je weet dat iets een les is, dan let je beter op en misschien maak je dan minder 

fouten. Maar wat win je ermee als iemand je alles voor zegt?  Slagen voor een test als 

je in het bezit bent van de antwoorden, dat is alleen maar liegen tegen jezelf.  

Slagen voor een test, als je niet eens weet dat er een test komt, dát is waar de oefening 

voor bedoeld is.  



In 1979 werd ik de spirituele gids van Mia en Tonny. Gedurende vele levens heb ik heel 

wat gestudeerd en bestudeerd zoals : wiskunde, architectuur, literatuur, geschiedenis, 

astronomie, theologie, medicijnen, psychologie, meditatie, de grote religies van de 

aarde, dood en geboorte. En ik heb gezocht naar het antwoord op vele vragen. Door 

mijn opgedane grote kennis was ik tijdens enkele aardse levens in staat anderen te 

begeleiden in hun zoektocht naar hun eigen waarheid. Maar pas toen ik vanaf deze 

zijde de kans kreeg een spirituele gids te zijn voor de mensheid, pas toen kwam ik 

erachter wat er allemaal in de mens leeft, wat hem voortdrijft, wat zijn passie is, wat 

zijn angst en zijn kracht is.  

 

Waarom kon ik dat toen pas zien? O ja, ik kon al heel lang vanaf hier het denken van 

anderen zien en ermee werken. Dat noemt men dan ingevingen. Dat is niet hetzelfde 

als beïnvloeding. Dat zou allereerst niet spiritueel zijn en bovendien heeft iedereen de 

vrije wil. Het was meer een liefdevolle begeleiding op hun pad.  

Maar nu, als spirituele gids, werd het een direct contact, een uitwisseling, met twee 

dames die hun eigen ideeën hadden, die nieuwsgierig en leergierig waren, maar die 

niet zomaar alles aannamen wat ik zei. Dat was ook niet de bedoeling. Iedereen moet 

zijn eigen pad zoeken en niet zomaar alles voor zoete koek aannemen.  

Mensen hebben soms de neiging iets of iemand te verheerlijken, zonder enig 

onderscheidingsvermogen. En verheerlijking, daar koop je niets voor. Ik ben een 

Meester, ja, maar je moet mij of anderen niet verheerlijken, ook niet als ze Meester 

zijn. Denk niet dat anderen beter zijn dan jij, alleen omdat je vermoedt dat ze meer 

weten, of omdat je denkt dat ze spiritueler zijn dan jij.  Wat een onzin. De mens kent 

zichzelf niet. Je weet niet wat voor hoge, oude of vergevorderde ziel je zelf misschien 

wel bent. Je kent alleen maar een piepklein stukje, het stukje mens dat je nu bent. En 

zelfs dát ken je nog niet eens echt.   

 

Hoe dan ook, het bijzondere en directe contact gaf mij de mogelijkheid onverwacht 

meer over de mens te leren dan ik ooit gedacht had.  

 

De Mens - het Wonder van God.. 

 

En wat ik het meest bijzondere vond, was te ontdekken hoe oneindig groot het is: het 

vermogen van de mens tot liefhebben. Zelf was ik best een liefdevol mens, vond ik. En 

ik deed mijn best mijn liefde uit te delen. Maar hoe groot dat vermogen was, daar 

kwam ik ook pas veel later achter. 

Nooit heb ik verteld wie of wat ik in mijn laatste aardse leven was en daar ga ik ook nu 

niet mee beginnen. Maar het is wél goed, dat je weet dat ook ik een mens was, met alle 

negatieve en positieve kanten. Het is goed dat je weet dat je niet klaar bent als je 

eenmaal hier bent. Het gaat verder. Je leert nog altijd bij, soms gewoon aan deze zijde 

en soms middels contact met mensen op aarde. Dat is een keuze. Maar leren is ook 

een daad van liefde. De oefening bewuster te worden dan je bent, liefdevoller, 

geduldiger, meer open, dat is een daad van liefde, zelfs al besef je dat niet eens. 



Bij deze boodschap wil ik graag een aantal belangrijke woorden aanbieden, die tot 

nadenken kunnen stemmen. De inhoud van de boodschap is niet nieuw, maar wel iets 

dat tot nadenken stemt. En de woorden die ik geef zijn evenmin nieuw. Ze zijn bedoeld 

om mee te nemen in het komende aardse jaar. Lees ze, laat ze door dringen, denk 

erover, neem ze mee in je leven, neem de energie ervan op en laat die deel van je 

worden. Het zijn woorden van kracht. Deze woorden ZIJN kracht. 

* LIEFDE * 

* MEDELEVEN * 

* RUST * 

* EVENWICHT * 

* HARMONIE * 

* VERTROUWEN * 

* ZELFVERTROUWEN * 

* ENERGIE * 

* GELUKZALIGHEID * 

* HUMOR * 

* INZICHT * 

* WIJSHEID (geen boekenwijsheid) * 

* ACCEPTATIE * 

 

Het zijn niet zoveel woorden, maar elk woord is méér dan alleen maar het woord.  Als 

je telkens één woord een weekje in je leven toe laat, in je denken, in je uitingen, in je 

gevoel, dan zal het je leven veranderen. Je hebt nooit de controle over alles wat er 

gebeurt, maar je hebt ALTIJD de controle over de wijze waarop jij omgaat met de 

omstandigheden. 

 

Ik heb geleerd dat de mensheid het waard is om aandacht aan te schenken, de 

mensheid en ieder mens afzonderlijk ook. Je bent waardevol. Weet dat over je zelf en 

aanvaard dat van jezelf. De ander is ook waardevol.  

Want iedereen is MENS – het Wonder van God…. 

 

Fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar ! 

 

Sjaloom. 

 


