Overzicht onderwerpen Goed Nieuwsbrieven
1. Wat is inspiratie en welke gevaren kleven hieraan? Wat is de essentie van de
verlossing door Jezus Christus?
2. Hoe kan de verlossing door Jezus Christus concreet doorwerken in mijn
leven?
3. Hoe kan ik de heilige Geest zoveel mogelijk ruimte geven in mijn leven?
4. Wat is weerbaarheid? Waarom is weerbaarheid in spiritueel opzicht zo
belangrijk? Is weerbaarheid egoïstisch?
5. Spirituele hygiëne en zelfbescherming. Wat zegt de Bijbel over het kwaad?
Hoe onderscheiden we waan van werkelijkheid? Moeten we bang zijn voor de
lage geestenwereld? Hoe kan ik mij geestelijk wapenen?
6. Wat de heilige Geest als universeel licht voor ons kan betekenen…
7. De illusie ‘verder te zijn dan anderen’… Het wonder van de genade. Waarom
genade? Gods verlossingsplan: een samenvatting.
8. De kracht van humor.
9. Goede Vrijdag en Pasen: een geestelijke doorbraak.
10. Hemelvaart en Pinksteren: een oproep tot verinnerlijking.
11. De betekenis van het gebed.
12. Vergeving als bevrijdende kracht.
13. God vergist Zich niet…
14. Een proces van vernieuwing.
15. De gemeenschap van heilige geesten.
16. Niet alles zit tussen de oren…
17. Goede Vrijdag en Pasen: Lijden en opstanding.
18. De heilige Geest: Toewijding als kracht.
19. Inspiratie: angst voor God.
20. Karma en reïncarnatie in het licht van een spiritueel christendom.
21. De kracht van de eenvoud.
22. ‘De heilige Geest’ of ‘heilige geesten’?
23. Pendelen en tarot: mag ik mij daar als christen mee inlaten?
24. Het Licht doorgeven.
25. De illusie van spirituele maakbaarheid.
26. Elkaar aanvullen in plaats van bestrijden.
27. Verlossing van negatieve godsbeelden.
28. Pinksteren: de geboorte van de heilige Geest in ons.
29. De Bijbel als weg naar binnen.
30. Bruggen bouwen.
31. Wat is er mis in de psychiatrie? De pre-existentie van onze geest.
32. De geboorte van Jezus: een sprong in het duister. De ‘opstanding van de
doden’.
33. Zelfacceptatie en eigenwaarde.
34. Vrijheid van meningsuiting.
35. Leven vanuit je denken of je intuïtie?
36. Een graankorrel die sterft in de aarde…
37. Verschijningen van Jezus.
38. Snoeien om vrucht te dragen.
39. In het nu blijven.
40. Toon je licht aan de wereld, verberg het niet.

41. Het Christusbewustzijn: wat is dat?
42. Vertrouwen
43. De ontwikkeling van de ziel
44. De macht van de gewoonte
45. Zorgen maken
46. De geestelijke betekenis van de opstanding
47. Zelfdoding
48. Johanneskracht: het tonen van je eigen unieke kleuren
49. Universele liefde
50. ‘Jullie zijn goden’
51. Het proces van geestelijke bewustwording
52. De overgang naar het volgende tijdperk
53. Wat als God geen antwoord geeft?
54. Pesten kan dodelijk zijn
55. Sabbat: de productiviteit van rust
56. Een nieuw begin
57. Rots en water: de juiste balans
58. Een nieuw boek: ‘Spiritueel christen zijn – wat is dat?’
59. Kleur bekennen
60. Waardoor wordt jouw waarde bepaald?
61. Weet dat je al verlost bent!
62. Feest van het Licht
63. Je eigen pad gaan
64. De macht van gedachten
65. Beïnvloeding van gedachten
66. De Geest van liefde als belangrijkste richtlijn
67. Waar de tegenstander van Christus niet blij mee is…
68. Burn out
69. Terug naar de hemel
70. Je eigen smalle weg met God
71. God, waar was U?
72. De engelen: boodschappers van God
73. Het licht, dat ben jij!
74. Omgaan met egoïstische mensen
75. Het is maar hoe je het bekijkt
76. Goede werken: vruchten van de Geest
77. De ongemakkelijke waarheid
78. Het loslaten van kinderen: een moeilijke opgave
79. De stap naar geestelijke volwassenheid
80. Op zoek naar geluk
81. Witgepleisterde graven
82. Omgaan met twijfel
83. Kerstmis: het geschenk van een nieuwe identiteit
84. Onderweg naar een volgend tijdperk
85. De taal van de ziel
86. Het goddelijk verlossingsplan
87. Van corona-angst naar Godsvertrouwen
88. Ontwaken
89. Eenheid in de schepping
90. Contact of verbinding?

91. Niet zijn zoals je zou willen zijn
92. Geïnspireerd door engelen
93. De illusie van zelfverlossing
94. Onderbewustzijn of demonen?
95. Laat je niet gek maken!
96. De geboorte van Christus in ons
97. De volwassen weg met God
98. Pas je goed op jezelf?
99. De gevaren van ayahuasca
100.
Een nieuw boek: De geboorte van de heilige Geest
101.
Onzuivere mediums
102.
Moeten we ons inspannen?
103.
Angstgedachten: hoe kom je er los van?
104.
De overgang naar de geestelijke wereld
105.
Christus is één met ons
106.
Het kunstwerk van ons leven
107.
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
108.
De kracht van kwetsbaarheid
109.
De kracht van dankbaarheid
110.
Je bent een nieuwe schepping
111.
Verlost, en dan…?
112.
De transformerende Christusvlam
113.
Inspiratie: hoe gaan we ermee om?

