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Inhoud

Voorwoord

DEEL 1 
Help, ik word gestoord! 13
Voorbeelden uit het leven, over hoe invloeden van buitenaf je 
kunnen helpen, maar je ook het leven moeilijk kunnen maken 
met daarbij per voorbeeld (dikgedrukt) een korte uitleg. Ook 
worden er soms vragen gesteld die je kunt beantwoorden. Dat is 
goed om er eens even over na te denken. 

DEEL 2 
Waar kom je vandaan - Wat kom je doen op aarde 63
De bron 63
Geboren worden is wakker worden   69
Ster van bethlehem 79

DEEL 3 
Wie wat waar ben ik - Hoe zit dat nou allemaal 84
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 84
Waar komt dat licht vandaan ? 87
De verpakking 88
Je bent de enige, echte …… (zet hier je naam maar).  91
Ben je wel goed bij je hoofd? 92
De geest in de fles 95
Je hebt het altijd al geweten 96
Klatergoud       98
De zon gaat onder 99
God houdt van jou en kent jou helemaal  100
Puzzelen 101
Toevallig? 101
Voor de rechter 103
Onze nep-ik 105
Hoe weet ik dat God in mij iets wil? 105
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Help, ze begrijpen me niet ! 106
Praten met God 106
Engel-land 107
Lichtwezens, waar zijn jullie ? 109
De natuur zit vol met geesten 110
Zendmast 111
Help, er zit een spook op zolder 112
Geen verstoppertje meer spelen 114
Kleren maken de man        116
Waarom komen ‘spoken’ bij je? 117
Wolf in schaapskleren  118
Verdwalen in het bos 119
De slang 121
De warmte van de kachel 122
Jij bent een paradijsvogel 124
Zo vrij als een vogeltje 126
Aan het eind van de regenboog staat een pot met goud 127
Merlijn en zwarte magica 128
Pinokkio 130
De verloren zoon 131
Het duveltje in een doosje 133
Schatgraven 135
Ik hou van jou, maar… nu even niet! 136
Robots 137
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… 139
Sneeuwwitje en de zeven dwergen 140
Een kleurdoos vol kleurtjes 141
De prins op het witte paard 143
Het schilderij is af 144
Nóg een keer?!  144
Simsalabim, doe open de poort 146
Engelland 148
Het spookhuis 149
In de lappenmand - ziek en onderweg 151
De medicijnman 153
De natuur is je dokter 154
Aan de schoonmaak (kinderziekten – inenten)  156
Doekje voor het bloeden 158
Spioneren 160
Heksenwerk 162
Medicijn 167
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DEEL 4
Ik ben ik en niet een ander! Mijn huis is van mij! 169
Klop, klop, wie is daar? 169
Ho! Ik laat je niet binnen! 170
Uit en thuis in jezelf 171
Huis te huur 171
Heimwee naar huis 173
Autisme 174
Wartaal  175
Je bent getikt! 176
Huisbewaking           177
Ongewenste gasten 180
Alarmsysteem 181
Leraren 182
Stop! 183
Bezet! 185
Last van indringers 186
Als de kat van huis is 187
Help, ik val 190

DEEL 5
Hoe kom ik van mijn plaaggeesten af 195
Kantje boord 195
Brutale rakkers 197
Suf konijn? 199
Doornroosje 199
Eten wat de pot schaft 200
Hallo, heb ik de goede aan de lijn? 202
Je bent wat je eet 202
Van de regen in de drup 203
Wolken voor de zon 204
Help, ik heb honger! 205
Baas in eigen huis 206

DEEL 6
Tijd om terug te gaan naar je enige echte thuis 209
Alle bloemen verdorren 209
De kern van de zaak 209
Er zit pit in! 211
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En als het vruchtje vroeg afvalt? 211
De appel verschrompelt 212
Nog even aan de boom laten hangen 213
Juiste tijd voor de oogst 213
Is de rek eruit? 214
Nog even tijd rekken 214
Plakband en lijm 215
Help, ik weet het niet meer 216
De wegen gaan uit elkaar 218
Stoorzenders 218
Af en toe deleten 219
Hallo, ben je thuis? 220
Mag ik uit mijn gevangenis? 221
Help, ik ben er nog! 222
Nachtmerrie! 224
Eerlijke ruil? 225
Help, ik wil verhuizen, ik wil dood! 226
Ik snap het – er gaat mij een lichtje op! 227
Reiziger, blijf zitten! Nog even en we zijn er! 228
On the road 229
Trek aan de bel 230
Op het nippertje 231
Een schakel in de ketting 231
De vlinder uit de cocon 232
De cocon wordt van stof tot licht 235
Een nieuw begin 235


