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  De Laatste Boodschap..   

 

 

 

 

Lieve allemaal, 

 

Dit is een mooie  verrassing denk ik.  

Mijn spirituele naam is Ronley. Mijn naam op aarde was Maria. 

Onder deze laatste naam kenden jullie mij.  

 

De verrassing is, dat ik deze Kerstboodschap, de boodschap van 

2020 mag doorgeven. Daar ben ik heel blij mee en zeer vereerd. 

Niet alleen is het zeer speciaal, dat ik dat deze keer mag doen, het 

is nog veel specialer omdat het de laatste officiële Kerstboodschap 

betreft, de veertigste. 

 

Voor mijn dochter en mij was in 1981 de eerste officiële Kerstboodschap voor anderen een 

grote gebeurtenis: de eerste keer trance, de eerste keer zo’n mooie boodschap, het begin 

van een nieuw leven.  

 

Hoewel de tijd hier anders verloopt, ben ik me (nog) zeer bewust van de tijd op aarde, de 

seizoenen, de maanden en jaren. Dat komt misschien omdat ik nog niet zo lang aan deze 

zijde ben.  

Toen het mijn tijd was, ging ik met een gerust hart naar “de Andere Wereld”. Ik werd er 

opgewacht door mijn engel, door Shanoré, Ben-Ji en andere spirituele gidsen, door mijn 

ouders, door familie en vrienden, door mensen die ik op aarde kende en door zielen die ik 

geholpen heb via automatisch schrijven. Het was een onbeschrijflijke liefdevolle ervaring.  

De manier waarop jullie, mijn kinderen, jullie liefde voor mij toonden tijdens mijn laatste 

dagen en bij mijn overgang en de onbeschrijflijk liefdevolle wijze, waarop ik in het 

hiernamaals werd ontvangen, weerspiegelde zich duidelijk in de glimlach die jullie na mijn 

stoffelijke dood op mijn gezicht zagen. 

 

Het begin van mijn tijd hier was rustig, vredevol en vol liefde, overal liefde, alom inderdaad. 

Mensen kwamen mij bezoeken om mij te bedanken voor iets dat ik voor hen gedaan had 

tijdens hun aardse leven.  

Weet je, het betrof vaak dingen waar ik tijdens mijn leven eigenlijk nooit meer aan gedacht 

had. Het waren naar mijn idee soms zulke “kleinigheden”, dat ik het niet eens als hulp 

bieden zag. Maar ik heb hier één ding geleerd, namelijk, dat deze kleinigheden vaak heel erg 

groot zijn voor de betrokkene en dat ze een ver reikende invloed hebben.  



Op aarde besef je niet altijd wat je teweeg brengt, zowel in negatieve als in positieve zin. 

Sommige dingen zie je nu eenmaal niet als negatief, maar hier valt niets te ontkennen.  

Alles is glashelder en dan zie je niet alleen je gedachten, je woorden en je daden, je ziet 

vooral de gevolgen, voor die persoon én voor personen uit zijn of haar omgeving. Dat kun je 

niet overzien terwijl je op aarde leeft, maar geloof me, dat reikt echt heel ver. 

 

Dat geldt natuurlijk evengoed voor positieve dingen en dat is vanaf hier prachtig om te zien. 

Een positieve (lees: constructieve of opbouwende) gedachte, woord of daad, die dus bewust 

uitgestuurd wordt, veroorzaakt een veel grotere golfbeweging dan een negatief iets, dat uit 

onwetendheid, uit angst, uit jaloezie uitgestuurd wordt. 

Zoals Shanoré altijd zei: het zijn geen fouten, het zijn allemaal lessen, op de ene manier of 

op de andere. Alles wat er gebeurt, moét gebeuren. En alles wat er gebeurt, heeft een reden. 

 

Shanoré staat nu naast mij en knikt goedkeurend over mijn woorden. Ik was altijd zó blij als 

hij via trance bij ons kwam, om onze vragen te beantwoorden, om ons lessen te leren of om 

een boodschap door te geven. 

De sfeer in de kamer veranderde altijd op slag als hij kwam, hij, of een van de andere 

spirituele gidsen. Maar Shanoré was de eerste.  

De energie in de kamer werd omhoog geheven. Of misschien moet ik zeggen: de trillingen in 

de kamer en onze trillingen werden verhoogd, versneld, waardoor we even konden proeven 

van iets waar we ons in feite geen enkele voorstelling van konden maken. 

 

Waarom is dit de laatste Kerstboodschap? 

In 2020 is het boek met een verzameling van 39 Kerstboodschappen gepubliceerd. Ik weet 

dat heel goed want ik was van hieraf betrokken bij de samenstelling. We waren er al langer 

mee bezig, maar alles heeft zijn juiste tijd en de juiste tijd was dus in het begin van het jaar 

2020.  

Als er nog een jaar gewacht was, dan was de verzameling dus compleet geweest, met 40 

Kerstboodschappen. 

Maar dát is niet gebeurd en ook dát heeft een reden.  

 

Die reden is de volgende. 

We kwamen allemaal op aarde, een stukje van onze eeuwige ziel, in een stoffelijk omhulsel. 

We kwamen om lessen te leren. Eigenlijk zouden dat lessen over liefde of uit liefde moeten 

zijn. Maar gaandeweg evolueerde de wereld en de lessen groeiden langzamerhand uit tot 

grote verschillen tussen het ene volk en het andere.  

De kracht van liefde verdween uit de vocabulaire. Het ging niet langer om lessen. Nee, de 

verschillende ervaringen, gedachten en daden van verschillende mensen werden ineens 

gezien als fouten. Het kwam niet overeen met hun eigen verwachtingspatroon van hoe 

dingen zouden moeten zijn of hoe dingen zouden moeten verlopen en dus was het fout.  

 

Liefde verdween en een gebrek aan acceptatie en begrip kwam ervoor in de plaats.  

Opvallend was ook dat, zeker vanaf ongeveer de overgang van het ene millennium naar het 

andere, de behoefte aan “perfectionisme” groeide.  

Alles moet ineens perfect zijn. En als het niet perfect is, dan breekt er paniek uit. 



Natuurlijk was er vroeger ook een hang naar perfectionisme, maar het was nooit een 

obsessie. Het was meer de behoefte iets zo goed mogelijk te doen, zo goed als jij dat kan. 

Dus het was dan misschien niet zo goed als je buurman of je beste vriend het kon, of 

misschien deed je het wel beter. Punt is dat het erom ging het zo goed mogelijk te doen 

voor je zelf.  

Die obsessie met perfectionisme zag ik persoonlijk meer als een poging te willen verbergen 

van wat je denkt dat niet perfect is in jezelf. 

En wat dan nog, dat je niet perfect bent? Dat is een bijzonder grote les. Niemand is perfect, 

maar naar buiten toe proberen alles perfect te doen levert niets op, behalve een groot 

gebrek aan energie, een boel frustratie en eigenlijk ook nog meer kans dat je fouten maakt, 

juist omdát je het zo perfect wilt doen. 

Niets en niemand is perfect. 

 

Als ik het heb over God, of de Universele Energie (of hoe je dat wilt noemen), dan is dat de 

optelsom van alles, goed en fout, zwart en wit, dag en nacht, negatief en positief, haat en 

liefde.  

Een perfect evenwicht bestaat niet, maar een groot deel van onze les op aarde is te streven 

naar een evenwicht in onszelf, inclusief positief en negatief. Elk mens is de optelsom van 

alles wat er zich in hem bevindt. En zo ben je geschapen, naar Gods beeld en gelijkenis. 

Het streven zou niet het streven naar perfectionisme moeten zijn.  

En toen Tonny zich afvroeg, waarom ze niet een jaar langer kon wachten met het boek van 

de Boodschappen, wist ze niet, dat het om perfectionisme ging, of liever gezegd, dat het 

ging om de les dat niets perfect is. En daarom was de verzameling niet compleet. Dat was 

dus opzet. Het boek bestaat uit 39 Boodschappen en het lijkt incompleet, dus niet perfect. 

Maar dat is een illusie. De 39 Boodschappen waren compleet. 

 

En nu is de verzameling, met 40 Boodschappen, ook compleet.  

Elke Boodschap is op haar eigen manier actueel.  

Elke Boodschap draagt een of meer lessen in zich. 

Elke Boodschap werd altijd uiterst liefdevol doorgegeven. 

En zonder uitzondering ging elke Boodschap op de een of andere manier over liefde, over de 

kracht van liefde. 

 

In het tientallen jaren geleden al aangebroken nieuwe tijdperk, het Aquarius tijdperk, is de 

les van de kracht der liefde de eerste en grootste les. 

De tweede les is te beseffen dat er een andere wereld is, een wereld die niet ver van de aarde 

af staat, maar die integendeel elk facet ervan doordringt.  

De sluier naar andere werelden wordt dunner. Dat werd ons veertig jaar geleden al verteld en 

dat zullen jullie gaan merken. 

Heb vertrouwen in de Goddelijke kracht der liefde, die in jullie allemaal aanwezig is. 

 

En ook nu er geen Kerstboodschap meer zal komen, betekent dat niet dat we er niet zijn.  

Het betekent niet dat je geen hulp kunt krijgen.  

Het betekent niet dat er nooit meer informatie gegeven zal worden.  



Maar het zal op een andere manier gaan, een meer directe manier, zoals dat hoort bij het 

Aquariustijdperk, namelijk: in je hart.  

Ik hoop dat jullie de inhoud van mijn boodschap en van de boodschappen van Shanoré en 

andere spirituele gidsen ter harte zult blijven nemen, dat jullie er daadwerkelijk in het 

dagelijkse leven gebruik van zullen maken, zodat jullie spiritueel verder kunnen groeien.  

 

Wees niet verdrietig omdat er geen Boodschap meer komt. Het leven is verandering en de 

informatie en de lessen bevinden zich altijd om je heen, in je dagelijkse leven.  

De Boodschappen om je te helpen zijn er.  

De inhoud van de Boodschappen is volledig, compleet. De lessen, de adviezen, de goede 

raad, alles is daarin te vinden.  

Maak er volop gebruik van.  

 

Leer de lessen uit de Boodschappen te verinnerlijken. Daar zijn ze voor bedoeld. 

 

Nu neem ik afscheid van jullie. 

Ik wens jullie heel fijne dagen en ik zal absoluut aanwezig zijn, overal waar ik nodig ben.  

 

I LOVE YOU ALL.  

 

Met liefs, Maria. 


