Bol van Wit Licht
LIFE ESSENCES
Benjamin Risby-Jones
Samen met twee vrienden zat ik op een houten vloer en opeens zagen we in de verte een
helder wit licht dat tot onze verbazing snel langs de hemel bewoog. Toen merkte ik dat het
plotseling van richting veranderde en ongelooflijk snel omlaag schoot en op mij af kwam. Tot
verbijstering van mijn vrienden en mijzelf zagen we hoe het tegen mijn borst knalde en in mij
verdween.
Eén van mijn vrienden zei: “Dàt is vreemd!” De andere zei: “Ik wou eigenlijk helemaal niets
zeggen. Ik dacht dat jullie zouden denken dat ik gek was. Ik zag gewoon een bol van wit licht
uit de hemel omlaag schieten en tegen Bens borst slaan.”
Terwijl zij zaten te praten onderging ik mijn eigen wonderlijke ervaring. Ik werd letterlijk op
mijn stoel naar achteren geslingerd en zag alles tegelijkertijd, van alle kanten om me heen.
Deze ervaring duurde amper een paar seconden.
Ik haalde mijn schouders op en beaamde: “Ja, dat was vreemd.”
Daarna gingen we gewoon door met waar we mee bezig waren.
Een week later begon er iets eigenaardigs met me te gebeuren.
Mijn gevoeligheid werd vele malen intensiever, ik kon de emoties van anderen voelen, hun
gedachten horen, hun ideeën zien, hun toekomst, hun verleden. Ik kon in gedachten met
dieren praten, en de aanwezigheid van bomen voelen.
Deze gevoeligheid werd alsmaar sterker. Na zo’n 12 uur was ik in staat om de levenskracht
te voelen van de stad waar ik woonde, de optelsom van de volledige gedachten en
gevoelens van iedereen. Wat er gebeurde op hetzelfde moment met verschillende mensen in
de hele stad? Terwijl ik met andere mensen samen was kon ik de zielsexpressie ervaren van
hun totale leven en zien waar zij hun volgende evolutionaire les zouden leren.
Ik kon zien waar hun blokkades zaten – lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Ik was in die tijd bezig met een studie natuurgeneeskunde. Het leek me vanzelfsprekend dat
ik naar mijn docenten ging om middels hun eigen benaderingswijze met hen te delen wat ik
doormaakte.
De eenvoudigste manier waarop ik het kan beschrijven is dat ik mijn persoonlijkheid, dat wat
ik als mijn persoonlijke identiteit beschouwde, aflegde. Alles wat overbleef was mijn ziel,
maar nog steeds met mijn lichaam als fysieke verschijningsvorm.
Twee dagen lang sliep ik niet, maar zonder moe te worden. Ik was vol energie. Tegen het
eind van mijn tweede dag kwam er geleidelijk iets nieuws naar boven. Anderen waren
bezorgd over mij; ik vormde geen eenheid meer met de rest van de maatschappij. Ik begon
me bewust te worden van de mogelijkheid dat men mij op den duur in een inrichting zou
laten opnemen! Dit zou werkelijkheid zijn geworden als ik was doorgegaan op de weg
waarop ik me bevond.

Dus als reactie hierop moest ik weer een deel gaan vormen van de gewone samenleving. Ik
moest het masker van mijn persoonlijkheid zien terug te krijgen zodat ik me weer vrij kon
bewegen.
Ik haalde mijn graad in Toegepaste Wetenschappen (met als hoofdvak natuurgeneeskunde)
en ging in twee klinieken werken. Het was tijdens het werk dat ik opnieuw moest bepalen wat
GENEZEN eigenlijk is. Eén van mijn eerste cliënten was een jongen met een terminale
hersentumor. Ik moest helder zien te krijgen wat ik voor hem kon betekenen. Moest ik de
tumor weghalen?
Of betekende genezen dat ik moest proberen hem langer te laten leven? Als ik mezelf zou
aanmatigen te weten wat uiteindelijk goed is of verkeerd, is dat een oordeel vellen over wat
die ziel gekozen heeft.
Ik realiseerde me dat het bij genezing ging om het erkennen van zijn huidige situatie; het was
mijn taak een veilige omgeving te creëren waarin zijn ziel weer één kon worden met zijn
gehele wezen.
Ik hielp deze jongen om zijn huidige conditie, zijn lichaam te kunnen ervaren, om er
misschien dat van te leren wat hij nodig had voor weer een andere ervaring.
Dit betekende dat hij in staat zou zijn om echt te ervaren wat er met hem gebeurde. Ik geloof
dat deze wereld ervaringen voor ons in petto heeft waar we van kunnen leren, waardoor we
kunnen groeien.
Ik geloof dat, wat voor ervaring het ook is, wij, als multidimensionale wezens, die ervaring
zelf hebben aangetrokken met een bepaald doel.
Dus om dat te doen creëerde ik mijn eigen vorm van zieletaal ondersteund door
energetische-healing met mijn handen. Maar ik had nog steeds niet de middelen die ik
werkelijk aan mijn cliënten wilde geven om hen te helpen deze ervaring van “één zijn” te
integreren in hun dagelijkse leven.
Ik gebruikte daarom de volgende zes jaar van mijn leven om dit hulpmiddel te creëren. Deze
reis voerde me vier keer de wereld rond, waarbij ik meer dan 30 verschillende landen
bezocht, waar ik mystieke aspecten van spirituele religies en stammenculturen bestudeerde.
En nu, na al dit zielsonderzoek (soul searching) van de aarde, van de mensheid en van
mezelf, kan ik het bestaan bekend maken van zeven essences – de LIFE ESSENCES, de
levensessences.
En de laatste zeven jaar heb ik gedurende een lange periode bij honderden mensen proeven
begeleid, om de diepte te begrijpen van wat deze essences de mensen bieden. Pas nu,
nadat de proeven voltooid zijn ben ik klaar om ze aan de wereld te schenken.

LIFE ESSENCES
Dit zijn homeopathisch bereide essences van bloemen, plaatsen, koraal en groepen
mensen. De geboorte van elke essence is uniek en kan niet worden herhaald. Het zijn zeer
specifieke energetische signaturen die speciaal bedoeld zijn om de zeven basisaspecten van
het menselijk bestaan op één lijn te brengen.
Ze heten

corresponderende
kleuren
Spirituele Trap ……………………………………
rood

Hemelse Incarnatie ……………………………… oranje
Doornenkroon ……………………………………
geel
Engelenvleugels …………………………………
groen
De Levensadem …………………………………
blauw
Sterreninzicht …………………………………….
violet
Bodhisattva ……………………………………… goud/wit
Elke essence houdt verband met een basiskleur in het spectrum van wit licht dat gebroken
wordt en daardoor een regenboog vormt. Dit is hetzelfde als wanneer een ziel als mens
incarneert – die heeft eveneens een volledig spectrum van energetische eigenschappen. Life
Essences weerspiegelen deze incarnatie van een volledig spectrum en helpen mensen om
dit volledige spectrum van wie ze zijn weer terug te krijgen.
SPIRITUELE TRAP
Om het rijk der verlangens te integreren met de totaliteit van je wezen
Tijdens het creëren van deze essence kreeg ik een beeld van een wenteltrap die eindeloos
naar boven liep. Op die trap waren mensen die probeerden de top te bereiken door telkens
hun aandacht te richten op een toekomstig doel, een toekomstige verwerving, vervulling –
waardoor hun huidige toestand vrij werd van aandacht en zelf-gewaarzijn.
Deze essence helpt mensen dus te aanvaarden dat wie ze zijn, waar ze zijn en, dat wat ze
hebben volmaakt is voor dit huidige ogenblik.
Ze zijn al compleet. Meer dingen zoals een nieuwe auto of een opleiding of een relatie zullen
je niet completer maken – je bent alleen op dit ogenblik compleet – het heeft niets te maken
met uiterlijke gebeurtenissen. In je binnenste tevreden zijn maakt dat daar een ongelooflijke
innerlijke vrede en harmonie kan wonen.
HEMELSE INCARNATIE
Oude emotionele blokkeringen opruimen
Zoals de tijd door onze fysieke lichamen stroomt, stroomt hij ook door onze emotionele
lichamen. Deze essence helpt het zelf-gewaarzijn om voortdurend ook onze emotionele
werkelijkheid te omvatten. Voortdurend in contact zijn met je emoties is een sleutel tot het
openen van je leven, om in het nu te kunnen leven.
Ten opzichte van de meeste mensen hebben we een emotionele reserve die we niet
proberen te voelen, omdat het op de een of andere manier voor ons te moeilijk is die te
verdragen. Deze essence is een zachte manier om onze oude emotionele littekens te helen
zodat we ons vrij voelen om onze huidige emotionele werkelijkheid te ervaren zoals deze tot
ons komt.
DOORNENKROON
Het denken tot rust brengen
Deze essence opent een mogelijkheid voor mensen om hun gedachten te overstijgen – dus
om hen in staat te stellen hun geest tot rust te brengen,zodat deze effectiever gebruikt kan
worden.
Het verstand is een fantastisch instrument maar ook een verschrikkelijke meester. De
gedachten die door je hoofd gaan zijn dikwijls onzinnig en bij de meeste mensen blijven ze
zelfs buiten het bereik van hun zelf-gewaarzijn. Deze essence is alsof je het licht aandoet in

je zolderkamer, dat altijd donker is. Eerst kun je misschien even schrikken als je ziet wat er
gebeurt, maar als het stof gaat liggen en alle rommel naar buiten gegooid is, blijft er
helderheid over.
ENGELENVLUEGELS
Communiceren met de schepper
Deze essence opent de wegen voor communicatie met de schepper door vanuit
onvoorwaardelijke liefde ons te verbinden met de schepping, om met een open hart zuivere
liefdes energie aan je directe omgeving te geven en vrijelijk te ontvangen.
In het verleden was het via vele tradities vaste regel dat bepaalde personen “woordvoerders”
van God waren – een voorbeeld hiervan is de priester. Voor de mensen van onze tijd is het
gepast om rechtstreeks met de schepper te spreken, zonder bemiddelaars of
tussenpersonen. Wij zijn allemaal een deel van de schepping en hebben als zodanig
allemaal rechtstreeks toegang tot de schepper, aangezien wij één zijn in hem.
DE LEVENSADEM
Jouw waarheid naar buiten brengen
Deze essence opent het zesde zintuig van mensen, hun intuïtieve vermogen om hun gidsen
te horen, via helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, om een solide
verbinding tot stand te brengen met hun innerlijk weten. Als iemand met zijn innerlijk weten
verbonden is, dan is het voor hem mogelijk vertrouwen te voelen in hun gekozen levenspad.
Dit geeft mensen, helder innerlijk houvast, bij het vervullen van hun levensdoel, om aan deze
wereld datgene te geven waarvoor ze op aarde zijn.
STERRENINZICHT
Door illusie heen kijken
Deze essence opent het vermogen van mensen om fundamentele werkelijkheid waar te
nemen. Om die te zien zoals ze is. Als we de waarheid zien zoals ze is – op zichzelf staandals we dan proberen die waarheid te interpreteren, duwen we haar door het filter van ons
verstand, dat ons dan van de waarheid verwijdert.
Nemen we bij voorbeeld een rij paaltjes in de grond. Ons verstand noemt het een hek en
zodoende interpreteren we dit alsof er een tastbare afbakening is die eigendom van grond
vastlegt zodat overschrijding ervan een overtreding is.
De fundamentele werkelijkheid laat een rij paaltjes in de grond zien – het filter van ons
verstand interpreteert de situatie en suggereert een andere werkelijkheid (sub-werkelijkheid).
Er zijn heel veel sub-werkelijkheden om ons heen, binnen en buiten ons – deze essence
biedt inzicht zodat we in staat zijn fundamentele werkelijkheid te zien zoals ze is.

BODHISATTVA
Over deze aarde lopen als een wezen van licht
Deze essence verbindt de ziel met alle cellen van het fysieke lichaam en slaat een brug
tussen dit cellulaire geheel en alle etherische lichamen, waardoor deze verankerd worden in
het fysieke lichaam dat in het eeuwige nu bestaat.
Om dienaar te zijn van de schepping is alles gewijd, is alles belangrijk; wordt alles
doelbewust gedaan. Deze essence verbindt het individu met het grotere geheel, zodat de
alomtegenwoordigheid ons kan begeleiden en steunen, terwijl de verlangens van ons
allemaal tot één geheel versmelten.
Dit is het mede-scheppende vermogen dat we allemaal bezitten, om deel te nemen aan de
schepping ten behoeve van de weldaad van de schepping, in de hoop dat we allemaal in
harmonie met elkaar zijn.
Tot slot: dit zijn homeopathische preparaten van een specifieke energie met een enorm
versterkte werking, een hoge potentie. Om mee te doen is het voldoende om ’s morgens als
je opstaat 3 spray-pufjes van één essence te nemen en nog een keer voor het slapen gaan.
De set bevat voldoende voor ongeveer 4 maanden om deze energieën bij die van jezelf te
brengen en hiermee te laten versmelten.
Langzaamaan vinden er subtiele veranderingen plaats en dan zullen er na verloop van tijd
ongelooflijke dingen gebeuren. Op den duur zullen gelijktijdige gebeurtenissen niet alleen
heel gewoon worden maar een echte levenswijze zijn.
Deze essences worden als een set van 7 tezamen verkocht voor 150 Australische dollar. Ze
zijn verkrijgbaar via gaiacentre@austarnet.com.
De opbrengst uit de verkoop van deze essences wordt gebruikt voor het Gaia Retreat Centre
in Queensland, Australië. Dit centrum biedt cursussen aan en streeft naar het ontwikkelen
van menselijk vermogen en milieubewustzijn.
We creëren hier een plek die geheel selfsupporting is, middels herwinbare energie, los van
het hoogspanningsnet en permacultuur. We bieden de gasten die bij ons verblijven een
educatieve en zelf-versterkende ervaring aan.
Dank voor het lezen van mijn verhaal. Mogen liefde en licht je vergezellen op je pad.
Gaia Retreat Centre
933 Cedar Creek Road
Belli Park 4562
Queensland, Australië
tel.: (07) 5447-0087

