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Voorwoord 

Herken je jezelf wanneer ik spreek over het feit je onbegrepen te 

voelen? Voornamelijk in mijn jeugd was dit heel sterk aan de 

orde. Mezelf anders voelen en er niet bij horen!  

Dit heeft gevolgen gehad voor de manier waarop ik in het leven 

stond. Ik gunde mijzelf te weinig en richtte me altijd eerst op een 

ander. Dat mocht veranderen en dat ben ik ook gaan doen.  

 

Om me daarbij te helpen, voelde ik, dat ik moest gaan schrijven. 

Ik verbond mezelf met mijn gidsen en legde aan hen een vraag 

voor. Op deze wijze kreeg ik boodschappen door. 

 

Die boodschappen ben ik gaan benoemen als Kaya’s Wijsheid. 

De naam Kaya kwam als kind veel in mijn dromen voor. Het is 

een Noord-Amerikaanse indianennaam en betekent ‘wijs kind’ 

of ‘oudere zus’. 

 

Met Kaya’s wijsheid bied ik jou graag een steuntje in de rug. Ik 

geef je tevens kracht en een schouderklopje. Daarbij inspireer en 

motiveer ik jou om vooral jouw eigen weg te blijven volgen en 

zelfbewuster in het leven te gaan staan. 

 

Sommige aanreikingen en aanmoedigingen zul je misschien 

direct herkennen. Terwijl andere inzichten jou mogelijk tot 

nadenken zetten.  

 

Enkele teksten kunnen misschien op elkaar lijken. Ik werd soms 

gestuurd om datgene diverse keren op papier te zetten. Bepaalde 

boodschappen zijn belangrijk om ze vaker tot je door te laten 

dringen.  

 

Hier en daar zijn ook teksten opgenomen die op meer op mijn 

situatie slaan. Op deze wijze, laat ik jou weten, dat je niet alleen 



 

bent die deze, soms eenzame weg, gaat. Vaak gaan die teksten 

over mijn pad als lichtwerker waardoor zij vooral ook andere 

lichtwerkers als mediums, channels, healers, steun, leiding en 

herkenning bieden op hun pad.  

 

Maar misschien ontdek jij door jouw groei, dat ook jij op jouw 

manier jouw eigen licht mag gaan uitdragen en op jouw manier 

een lichtwerker bent. Laat je daarin steunen. 

 

Juist wanneer ik de steun van mijn gidsen en helpers voelde, kon 

ik weer verder.  Dat geldt voor jou ook. Laat je leiden en 

inspireren door die teksten waar jouw oog vandaag op valt en 

vervolg met kracht en wijsheid jouw eigen weg. 

 

Liefs, 

 

Claire van Winden  



 

Schrijven 

Wij zijn bij jou en vinden het fijn dat jij jouw pen weer hebt 

opgepakt. Wij hebben jou al een paar dagen voorbereid en dit 

was inderdaad de warme gloed die jij steeds voelde. 

 

Ga meer schrijven.  

Ga meer luisteren naar jouw innerlijk kompas. Dat weet precies 

wat jij nodig hebt. 

Je hebt een zware taak op je genomen in dit leven; het helpen 

van mensen middels jouw goddelijke gaven.  

Ga er meer mee naar buiten.  

Het is er nu de tijd voor. 

 

De tijd is rijp, dat jij nog meer mensen mag gaan begeleiden. 

Meer en steeds meer mensen weten jou nu te vinden. Je hebt veel 

te bieden. Maar vergeet daarbij ook jezelf niet. 

 

Ga lekker genieten van jouw vrije tijd. Jouw eigen agenda mag 

je invullen en indelen zoals jij dat zelf wil. Jij hebt daarin een 

vrije keuze. 

Weet dat wij het toejuichen en jou in bepaalde momenten bij 

staan. 

Roep ons maar aan. Schroom niet! 

Door meer en meer in contact met ons te staan, ga je steeds 

duidelijker en zuiverder jouw werk doen. 

  



 

Boodschap van liefde 

Hoe kan ik in woorden duiden, wat ik voel en hoe ik me van 

binnen voel? 

Er fladderen woorden en zinnen in mijn hoofd, maar ze schieten 

te kort bij hetgeen ik nu voel.  

Het plaatje in mijn hoofd is compleet. 

Ik snap hoe ‘het’ in elkaar steekt. 

 

Mijn gevoel is dat alles een reden heeft, dat alles bij elkaar komt, 

dat er geen begin maar ook geen einde is, dat alles en iedereen 

met elkaar verbonden is, dat alles EEN geheel is. 

Waar haal ik de juiste woorden vandaan? 

Alles is Liefde. 

Alles draait om Liefde. 

Universele Liefde. 

 

Zielen die elkaar op het juiste moment weer tegen komen en 

elkaar op een spiritueel niveau herkennen, van elkaar mogen 

leren en dan weer doorgaan, met of zonder elkaar of in elkaars 

leven. 

De meeste mensen denken nog zo in hokjes. Ze denken zwart-

wit, in goed en kwaad of fout. Als je zou kunnen zien wat ik nu 

voel, zie je leermomenten. Zie jezelf als een helikopter boven 

alles en iedereen vliegen en dan zie je wat ik voel. 

 

Diep van binnen is er een ‘weten’. 

Diep van binnen is er een ‘zijn’. 

Minuut na minuut. 

Uur na uur. 

Jaar na jaar. 

Er bestaat geen tijd.  

Er is alleen maar het NU dat telt.  

Het maakt de mensen ongelukkig. Het maakt de mensen 



 

zoekend en afhankelijk. 

Maar als je het grote geheel zou zien, zou je kunnen zien waar 

het om gaat! 

 

Het gaat om spirituele groei van onze zielen. Het gaat om samen 

delen, samen beleven. Maar het gaat ook om jezelf hierin te 

ontdekken. 

Mensen maken zichzelf en elkaar afhankelijk. Ze maken en 

breken elkaar door de ongelijkheid. 

Wanneer je de Liefde zou kunnen voelen die eenieder in zich 

heeft en dit met elkaar zou delen, zou de wereld er totaal anders 

uit gaan zien. 

Er heerst zoveel onrust in de mensheid. 

Mensen zijn op zoek naar valse ‘zekerheden’. De zekerheden die 

ze zichzelf aanpraten is een farce. Zekerheden buiten zichzelf. 

Mensen, geloof in Liefde. 

Mensen, geloof in Eerlijkheid. 

Mensen, heb vertrouwen. 

Vertrouwen in jezelf maar ook in elkaar! 

 

Ga luisteren naar jouw innerlijke stem. 

Ga luisteren naar jouw eigen hart. 

Ga luisteren en verwonder je niet langer, maar laat het genieten 

toe dat jij jezelf al zo lang ontzegt! 

  



 

Kracht 

Ga in je eigen kracht staan! 

Geloof in jezelf en in de dingen die je doet. 

De tijd dat mensen jou neer konden halen, ligt voorgoed achter 

jou. 

Je mag naar buiten treden. 

Wees er niet meer bang voor. 

 

Wij juichen dit alleen maar toe. 

Wij gaan jou helpen en begeleiden en brengen de juiste mensen 

op jouw pad. 

Je hoeft niet bang te zijn. Bescheidenheid siert je, maar het kan 

je soms ook in de weg staan! 

 

Ga schitteren.  

Ga stralen! 

Benut jouw mogelijkheden en zie jouw kansen en maak ze waar. 

Je hebt al te lang in het donker gezeten! 

Ga jezelf in het licht zetten! 

Blijf in jouw eigen kracht! 

 

Wij helpen jou hierbij! 

  



 

Los-laten 

Je bent aan het los-laten. 

 

Door keuzes te maken voor jezelf, door te luisteren naar jouw 

innerlijke stem, door te gaan voelen wat goed voelt en wat jij wil, 

maak je ruimte! 

Je maakt ruimte in jezelf! 

 

Het is als opruimen van overtollige ballast. Die wil je kwijt. 

Het leven is zoveel gemakkelijker als je gaat leven vanuit jouw 

eigen kern. Je gaat hierdoor inderdaad veel meer in jouw eigen 

kracht staan! 

 

Her-inner wie je bent! 

Je hebt je te lang aangepast. 

Je wilde aardig gevonden worden! 

Je wilde gezien worden. 

 

Maar weet, lieverd, je kunt het niet iedereen naar de zin maken!  

Iedereen heeft zijn eigen weg te gaan! 

 

Soms loop je een tijdje met iemand samen.  

Wanneer het voelt dat het niet meer klopt, dat het niet meer zo 

goed voelt, is het goed om een keuze te maken om ieder zijn 

eigen weg te gaan. 

Soms voelt dit afscheid erg pijnlijk, maar wel noodzakelijk. 

 

Diep vanbinnen, diep in jou zelf, weet jij ook, dat dit geen 

definitief afscheid is. Al kan dit op dat moment wel zo voelen. 

 

Blijf dus luisteren naar jouw innerlijke stem, jouw innerlijk 

kompas. Dit weet precies wat jij nodig hebt om die lessen te 

leren, waarvoor je in dit leven hebt gekozen. 


