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Voor Azar, die hier op Aarde een andere naam draagt. 
  



 
 
 
 
Ik Ben de schepper in de schepping 
Ik Ben een soeverein wezen in een constante staat van vreugde, in de 
prachtige oceaan van leven en ik ervaar van binnenuit. 
                                                             

 Adamus Saint-Germain



Voorwoord 
 
Dit is het derde deel van een serie van vier boeken. Toen ik 
in 2007 aan ‘De terugkeer van de healers’ begon had ik geen 
idee van de lange reis die voor mij lag, een reis langs 
ongelooflijke ervaringen die naar realisatie, wat ook wel 
verlichting wordt genoemd, bleek te leiden. Nu veertien jaar 
later heb ik mijn idee over het bereiken van realisatie of 
verlichting flink moeten bijstellen. Ik weet nu dat de 
ontwikkeling van de ziel nooit stopt, dat de ziel steeds weer 
nieuwe ervaringen wil opdoen. Ik heb ervoor gekozen als 
gerealiseerd meester nog enige tijd op Aarde te blijven. Dat 
betekent dat ik gedurende die tijd ook mens blijf met alle 
uitdagingen die dat met zich meebrengt. Het enige verschil 
is dat ik niet meer verstrikt raak in mijn gedachten en 
emoties, daarover waakt de meester. Ook is mijn brein niet 
meer de sturende kracht in mijn leven, maar mijn ziel 
samen met mijn Ik Ben. Ik zet mijn ongelooflijk mooie reis 
voort.  
 
De serie ‘Het buitengewone, gewone leven van Eva Goudsmid’ 
bied je de gelegenheid mee te reizen, te profiteren van de 
grote hoeveelheid informatie die mijn ervaringen hebben 
opgeleverd, zodat jouw reis wat makkelijker kan verlopen. 
 
Ik wens je inspirerende reis! 
 
Joy Ligteringen 

  



Inleiding 
 
Mijn naam is van geen enkel belang, mijn functie des te meer, 
ik ben de Getuige van Eva Goudsmid, een eervolle functie 
zoals ik u ook in de eerdere boeken liet weten. Wat is een 
Getuige vraagt u zich wellicht af? Het antwoord kunt u in dit 
boek vinden. 
 
Wij verlieten u bijna zes jaar geleden. Eva dacht binnen een 
a  twee jaar het derde deel te hebben geschreven, soms lopen 
de dingen anders dan gepland, zoals u dat vast ook wel in 
uw leven hebt ervaren. Inmiddels is het Eva duidelijk 
geworden dat er na dit derde deel nog een deel nodig is om 
de geschiedenis goed te kunnen vertellen. 
 
Eva’s leven heeft in de afgelopen zes jaar een grote vlucht 
genomen. Laten wij beginnen bij waar het vorige boek 
eindigde: het gebrek aan flow, met andere woorden Eva’s 
leven verloopt nog niet volgens wens. Flow ontstaat 
wanneer een mens zijn of haar eigen waarheid leeft, want 
op dergelijke momenten bestaat er een directe lijn met de 
ziel en ontstaat een prachtige harmonieuze klank tussen de 
mens en de ziel. Eva is hier diep van doordrongen en wil 
niets liever dan haar waarheid, haar ware zelf leven. 
Helemaal toen White Bull, u nog wel bekend uit de eerste 
twee delen, Eva uitdaagde alleen nog maar haar hart te 
volgen, alleen nog maar dat te doen waar ze energie van 
krijgt, waar ze rechtop van gaat lopen en waardoor ze gaat 
stralen. Het klinkt zo simpel, maar hoe vaak gebeurt het niet 
dat het ego een vertrouwenwekkende stem opzet, een 
daarbij passend gevoel tevoorschijn tovert en je compleet de 
verkeerde kant uitstuurt? Het ego is vervolgens dik 
tevreden, maar de mens die verlangt naar de eigen waarheid 
vindt zichzelf alweer terug op een doodlopend spoor, voelt 



zich wederom diep teleurgesteld in zichzelf en weet niet 
meer wat te doen. Hiermee heb ik Eva’s uitdaging kort 
samengevat. Beste lezer, ik wil alvast iets verklappen om 
ook u een hart onder de riem te steken: Eva weet zich hier 
uit te werken en vindt de weg naar haar waarheid! 
 
In de voorgaande twee delen heb ik u van wat vooraf ging op 
de hoogte gebracht. Dat is teveel geworden om te doen. Ik 
raad u aan de eerste twee delen zelf te lezen of u zonder deze 
voorkennis in dit boek te storten. 
 
Laat ik u nu Eva’s huidige leven binnen leiden. Inmiddels is 
Eva verhuisd naar een groot monumentaal pand op een 
landgoed. Daar in de stilte van de natuur ontvouwt zich het 
begin van de geschiedenis van dit derde deel. Weet ook dat 
in dit boek Eva’s leven zich verder ontvouwt tegen de 
achtergrond van de grootste verandering die zich ooit op 
Aarde heeft afgespeeld, een verandering die in gang werd 
gezet door een virus, het coronavirus.  
  



1. 
 
Het is nog ochtend en het sneeuwt. Ik sta voor het raam van 
de enorme serre en zie de wereld witter worden. Ik kom 
maar niet op gang vandaag. Achter me hoor ik het geknetter 
van het vuur in de grote open haard. Dat is het enige geluid 
dat te horen is. De sneeuw dempt de geluiden van de 
boerderij die honderd meter verderop staat. Het zou me een 
vredig gevoel moeten geven. Maar dat is niet zo. Het is al 
bijna een jaar geleden dat ik Sam, mijn zoon, vroeg om ook 
in dit fantastische huis middenin de natuur te komen wonen 
om hier in de stilte zijn leven weer op de rit te krijgen. Sam 
greep mijn aanbod met beide handen aan. Nu een jaar 
verder is hij geen steek opgeschoten, alles wat wij 
ondernemen om zijn leven weer in orde te krijgen, brokkelt 
met dezelfde vaart weer af. De ene schuld is nog niet 
geregeld of de volgende klopt aan de deur. De opleiding die 
hij heeft gekozen valt hem zo tegen dat hij de helft van de 
tijd in zijn bed blijft liggen. ’s Ochtends als ik wakker word, 
luister ik met gespitste oren naar geluiden die mij vertellen 
of hij wel of niet naar school gaat. Als het stil blijft voel ik de 
stress alweer opborrelen. De hoeveelheid lege bierblikjes 
groeit met de dag, want Sam vindt opruimen onzin. Als ik in 
de buurt kom van de trap naar de eerste verdieping waar 
Sam zijn domicilie houdt, heb ik het gevoel dat ik een kroeg 
binnen stap. Sam stevent af op een nieuwe crisis en eenmaal 
raden bij wie hij aan gaat kloppen om hulp. Ik weet niet wat 
te doen en wacht op iets dat het tij doet keren.  
 Ik loop bij het raam vandaan en ga met mijn laptop bij de 
open haard zitten en zoek naar iets wat mijn gedachten 
afleidt. 

  



2.  
 
Het is al donker als ik op weg ga naar Anton om samen naar 
een bijzondere meditatieavond te gaan. Mijn auto glibbert 
over de modderige zandweg want inmiddels heeft de dooi 
alweer ingezet.  

‘Kom je eerst boven of gaan we direct door’? vraagt hij 
door de intercom. 

‘Laten we meteen doorrijden, dan kunnen we daar rustig 
aankomen en wat drinken.’ 

‘Ik kom er aan.’ 
‘Wat is ET-healing eigenlijk? En waarom wilde je mij mee 

hebben’? vraag ik zodra Anton zit. 
‘Goedenavond Goudsmid.’  
‘Goedenavond lieve Anton.’ 
‘Een maand geleden kreeg ik een link door en wat ik las 

resoneerde zo sterk dat ik meteen contact heb gezocht. Ik 
heb je meegevraagd omdat ik benieuwd ben wat jij ervan 
vindt, misschien is het ook iets voor jou.’ 

‘Dat zou fijn zijn want ik voel me de laatste tijd zo niets, 
zo nergens meer bij horen en ik kan ook wel wat afleiding 
gebruiken van het hele Sam-gedoe.’ 

‘Dat kan ik mij voorstellen’, zegt Anton, die een week 
geleden getuige was van een fikse ruzie tussen Sam en mij. 

‘Vertel nu eerst eens wat dat ET-gedoe precies inhoudt.’ 
‘Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon want het 

gebeurt op dezelfde manier als met wat wij healing noemen: 
de healer is kanaal voor helende energie van krachten uit 
het universum. Alleen in dit geval is het een medisch team 
dat niet op Aarde leeft maar elders en die voor het gemak 
ET-ers, extra terrestials met andere woorden, worden 
genoemd. Wat ik ervan begreep is dat elke healer hier op 
Aarde die met de ET-ers wil samenwerken een vaste ET-gids 
krijgt die als tussenstation fungeert voor het betreffende 



medische team. Je leert als healer om je af te stemmen op de 
gids en vice versa zodat er een nauw en vertrouwd contact 
ontstaat. Deze mensen waar we nu heen gaan, werken 
trouwens ook met de stargate. Ken je dat?’ 

‘Nee, ken ik niet’. 
‘Een stargate is een vortex, een krachtveld, gemaakt 

volgens de heilige geometrie en heeft de vorm van een 
merkaba. Het cree ert een hoog vibratieveld dat jouw 
slapende multidimensionale DNA activeert zodat blokkades 
weg kunnen vallen en je vrij wordt van oude aangekoekte 
energie. Tenminste dat beweren de mensen die stargates 
bouwen en anderen er mee leren werken. Je schijnt ook 
energetische stargates te hebben.’ 

‘Als dat niet weer gebakken lucht is, is dat precies wat ik 
nodig heb, ik moet oude koek kwijt. We zijn er trouwens.’ 
 
Even later stappen Anton en ik het centrum binnen waar al 
aardig wat mensen aanwezig zijn. Ik ben de deur nog niet 
door of ik bevries. 

‘Gatver Anton, dit is een centrum dat in contact staat met 
Damanhur, die leefgemeenschap in Italie  waar ik een paar 
jaar geleden was, weet je nog? Moet je eens kijken overal die 
rot symbolen en daar ook nog eens de kop van die griezel.’ 

‘Waar zie je zijn kop?’ 
‘Daar op de plank liggen stapels boeken met zijn foto 

erop en aan de muren hangen de symbolen van de heilige 
taal die ze daar gebruiken.’ 

‘Wil je weg?’ 
‘Ik ga eerst vragen hoe het zit.’ 
Ik stap naar een van de organisatoren toe en vraag 

zonder inleiding: ‘zijn jullie aan Damanhur verbonden?’ 
Het is even stil. De enige man van het team kijkt me niet 

begrijpend aan. 



‘Ik zie hier namelijk allemaal symbolen die er mee te 
maken hebben’, zeg ik en ter verduidelijking wijzend naar 
een van de symbolen die aan de muur hangt. 

‘Bedoel je dat’, zegt de man, ‘nee hoor, wij huren deze 
ruimte en hebben er geen band mee. Hoezo?’ 

‘Ik heb er niet zulke prettige ervaringen opgedaan 
namelijk. Ik sta te trillen op mijn benen sinds ik hier binnen 
ben gestapt.’ 

‘Maak je geen zorgen, we hebben er niets mee te maken. 
Pak eerst maar iets te drinken en ga rustig zitten.’ 

Ik ben gerustgesteld al vind ik het geen grapje om aan 
deze periode te worden herinnerd. Ik voel me zo slap als een 
vaatdoek en mijn hart bonst in mijn keel. 

‘Kom, laten we een goede plek zoeken, dat is nu helemaal 
belangrijk nu je zo geschrokken bent’, zegt Anton. 

Ik kijk de cirkel van stoelen rond en kies er een die het 
verst van de symbolen af staat en ga zitten. Ondertussen ben 
ik zo misselijk als een kat geworden, vlieg met dezelfde 
vaart weer overeind en kan nog net het toilet halen. 

‘Je hebt het wel te pakken’, zegt Anton. ‘Ik ben blij dat jij 
eens boven de pot mag hangen.’ 

‘Ja, ik ben ook heel blij’, zeg ik nog natrillend. ‘Waar ik van 
schrik is dat die periode nog steeds zo’n grote impact op mij 
heeft. Ik ben toch nog bang voor de macht van die man en 
dat valt mij vies tegen, verdorie.’ 

‘Wees niet zo hard voor jezelf, alles gaat schoksgewijs en 
soms komt er ineens nog een oud stuk naar boven. Dat is 
niet verkeerd want dan kun je het echt loslaten.’ 

‘Ook zo’n lekkere dooddoener dat loslaten. Hoe doe je 
dat?’ 

‘Niet meer aan denken.’ 
‘Dat is net zoiets als zeggen, “kijk niet naar mij alsjeblieft”, 

vervolgens kijkt iedereen mijn kant uit.’ 
‘Geen energie meer geven dan?’ 
‘Komt in de buurt’ 



 
Een kwartier later zit iedereen en begint een meditatie 
waardoor ik kalmeer en me weer stevig voel. Dan begint een 
van de healers uitleg te geven. Na een korte pauze kan het 
echte werk beginnen. 

‘Lieve mensen het is tijd om contact te gaan maken met 
ons medische team. De stargate helpt jullie om je krachtveld 
te activeren en contact te maken met het kwantumveld. Sluit 
je ogen en laat maar gebeuren wat er gebeurt. Jullie worden 
eerst beter geaard door het team. Dit is erg belangrijk om de 
healing te kunnen integreren in je aardse leven en om te 
voorkomen dat je te veel uit balans raakt door de hoge 
frequenties.’ 

Ongelooflijk, denk ik, het is alsof een kudde olifanten op 
mijn hoofd is gaan staan en er twintig loden ballen aan mijn 
benen zijn gehangen. Ik zak en zak met een gevoel alsof ik in 
de Aarde verdwijn. Mijn twijfels over de kracht van deze 
healing zijn meteen verdwenen. Dan ervaar ik een 
onbekende energie, een die zeer krachtig voelt. Ik word 
weer misselijk en ben blij dat ik zit. Een werveling van 
energie stroomt door mijn lichaam en maakt contact met 
een weten; de komende tijd draait om zelfliefde en trouw 
zijn aan mijzelf. Het sluit naadloos aan bij mijn wens om 
volkomen authentiek in het leven te staan. Ik ben dus op de 
goede weg, al voelt het alles behalve aangenaam. 

Na wat ik als een half uur ervaar - want ik ben mijn 
tijdsgevoel kwijt – is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Een vrouw uit de groep stelt een vraag die mij doet 
opveren: ‘ik heb zelf een healingcentrum maar om de een of 
andere reden krijg ik erg weinig clie nten. Kan het team mij 
vertellen wat ik niet goed doe?’ 

‘Ik maak contact’, zegt een van de teamleden. Na enkele 
minuten begint ze te spreken: ‘ze laten weten dat jouw ziel 
niet op een lijn staat met de ziel van je centrum. Je kunt het 
verbeteren door eerst aan jezelf te werken. Je bent niet 



voldoende verbonden met je eigen centrum. Het zou goed 
zijn als je jouw meditaties daarop zou richten. Als je 
werkelijk op een lijn staat met je zielsverlangen en dit 
vervolgens op een lijn weet te brengen met de kern van je 
centrum zullen de clie nten binnenstromen.’ 

Dat is wat er in mijn werk ook mis ging, denk ik, ik ben 
van alles gaan doen om maar geld binnen te kunnen krijgen, 
maar wat ik organiseerde stond niet altijd op een lijn met 
mijn zielsverlangen. Geen wonder dat ik me zo moest 
inspannen en dan nog weinig aanmeldingen kreeg. De rest 
van de avond gaat snel voorbij. Tegen middernacht sta ik 
weer voor mijn deur. Net voordat ik naar binnen stap hoor 
ik een uil krijsen. Een zo langzamerhand vertrouwd geluid. 

  



3. 
 
Ik sta net de vloer in mijn grote keuken te vegen als er wordt 
geklopt. Dat zal de man van de belastingen zijn die mij heeft 
uitverkoren voor een controle.  

‘Komt u binnen.’  
‘Goedemorgen, sorry dat ik een beetje verlaat ben, de 

navigatie liet me in de steek.’ 
‘Dat overkomt wel meer mensen die dit huis proberen te 

vinden. Koffie?’ 
‘Graag.’ 
De man kijkt bewonderend rond en ik kan bijna de 
radertjes in zijn hoofd zien draaien. ‘Wat een fantastische 
plek hebt u hier. Woont u hier al lang?’ 
‘Bijna een jaar. Het huis is van Natuurmonumenten en 

heeft nog geen nieuwe bestemming. Tot die er is mag ik hier 
wonen in het kader van leegstandsbeheer.’ 

‘Niet gek’, zegt de man. 
Ik schenk koffie in en dan is het even stil. Een vraag 

borrelt op: ‘wat deed u besluiten om bij mij een controle uit 
te voeren?’ 

‘Dat beslis ik niet zelf. Ons computersysteem is zo 
ingericht dat bepaalde abnormaliteiten in aangiftes eruit 
worden gehaald. Bij u was dat een afwijkende winst- en 
verliesrekening van twee jaar terug. Als u mij uw 
administratie van dat jaar geeft, kan ik kijken wat de 
abnormaliteit was.’ 

Ik kijk tussen de stapel en reik de man de map van twee 
jaar terug aan. Weer is het enige tijd stil terwijl hij allerlei 
cijfers en overzichten bekijkt. 

‘Ah’, zegt de man, ‘ik heb hem. U heeft in dat jaar een hoge 
uitgave gedaan die ervoor zorgde dat er een afwijkend 
patroon ontstond. Kijk, deze post bedoel ik.’ De man laat me 
meekijken. 



‘Dat is de betaling aan de vertaler’, zeg ik. ‘En die betaling 
heeft ervoor gezorgd dat ik nu controle heb?’ 

‘Inderdaad. U bent bijna vijf jaar geleden opnieuw zzp’er 
geworden en u hebt nog geen winst gemaakt maar wel 
steeds de zelfstandigenaftrek geclaimd. De belastingdienst 
staat dat enkele jaren toe, maar als er geen verandering 
komt dan zijn wij gerechtigd om deze aftrekpost over 
meerdere jaren terug te vorderen.’ 

‘Ik ben me bewust dat ik nog geen winst maak, toch voor 
zover ik weet ben ik bij lange na niet de enige die verlies 
blijft maken in deze tijd. Menig groot bedrijf staat ook al 
jaren in de min.’ 

‘Dat klopt. De belastingdienst houdt er rekening mee dat 
grote bedrijven personeel hebben dat afhankelijk is van het 
salaris. Dat maakt dat we anders aankijken tegen grote 
bedrijven dan tegen 
zzp’ers.’ 

‘Dat is merkwaardig,’ zeg ik, ‘ik ben afhankelijk van mijn 
eigen inkomsten en als ik nu de belastingdienst mijn 
zelfstandigenaftrek moet terug gaan betalen, kan ik net zo 
goed meteen een faillissement aanvragen. Telt dat niet?’ 

Ik zie de man wat ongemakkelijk reageren en dat er rode 
vlekken in zijn hals verschijnen. Ik krijg bijna medelijden.  

‘Ik begrijp u goed, maar ik ben slechts iemand van de 
buitendienst die de wet moet uitvoeren. Ik vind het erg 
vervelend. Als ik naar uw cijfers kijk, zie ik wel een langzame 
progressie toch blijft het feit dat u te lang geen winst hebt 
gemaakt. Ik kan niet anders dan een rapport schrijven dat 
dit bevestigt. U zult een terugvordering krijgen. Wat u kunt 
doen is meteen een kwijtscheldingsverzoek indienen, want 
ik zie ook wel dat u geen reserves hebt.’ 

Terwijl de man dit zegt, kijkt hij rond in de kamer waar 
inderdaad geen antiek of dure kunst of iets anders van 
waarde te zien is. Ik voel me direct arm en mislukt. 
 



Als ik de man zie wegrijden besef ik weer dat de meeste 
mensen goed willen doen, echter als ze in dienst zijn van een 
instantie, zoals de belastingdienst, ze marionetten worden 
die zichzelf moeten verloochenen. In feite zijn veel mensen 
slaaf van het systeem waarin we als maatschappij onszelf 
hebben vastgezet. Al ben ik eigen baas, ik heb hier ook mee 
te maken. 
 Een machteloos gevoel maakt zich van mij meester. Hoe 
kunnen we een mensvriendelijker maatschappij cree ren? 
Een maatschappij die gebaseerd is op verbinding en op 
liefde? Het zal vast niet grappig zijn maar ik ben ervan 
overtuigd dat dit systeem, dat zo op geld en winst maken is 
gericht in plaats van liefde en verbinding, in moet storten 
om te kunnen veranderen. Economische groei? Jaar in, jaar 
uit? Je hoeft toch werkelijk geen genie te zijn om te 
bedenken dat er ergens de rekening voor die groei betaald 
moet worden. Iemand moet al die rentes van al die 
kredieten ophoesten en vermoedelijk zijn dat de mensen 
zonder kapitaal, want die moeten lenen. De rest van de dag 
kom ik tot niets, ik heb nergens meer zin in, alles wat ik heb 
ontwikkeld, de boeken die ik heb geschreven, de 
healingretraites die ik heb georganiseerd, alles voelt als 
zinloos. Toch begint ergens in mijn achterhoofd iets te 
reageren op mijn gevoel dat er onrecht aan mensen wordt 
gedaan die goed willen doen. 
 


