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     Beschrijving  

Universal Guide to Resonating with Joy in Communities 

(Universele Gids tot het optimaal meeresoneren   

met levensvreugde in Gemeenschappen) 

 

En tocht van 43 jaar, 2 maanden en ongeveer 1 week op deze planeet bracht me naar een 

panoramisch uitkijkpunt over de hoeveelheid levensvreugde in de mensheid, op dit moment. 

 Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? 

Terwijl de mensen in staat zijn zo creatief en vindingrijk. Er is zo veel potentieel om er een veel 

betere plaats te maken! 

 Wat kan eraan gedaan worden? 

En wat is mijn / onze plaats daarin? Welke impuls tot verandering is mogelijk om mensen te 

ondersteunen om op een duurzame manier te genieten van de rijkdom van het leven? Op zo’n 

manier dat die creativiteit en vindingrijkheid in toenemende mate worden aangeboord om deze 

wereld een betere plek te maken, met meer en meer levensvreugde? 

Ik zit middenin het antwoord van het 360 graden uitzicht en dit is wat ik zie. 

Er is zoveel ellende in deze wereld, omdat mensen niet genoeg meeresoneren met elkaars 

levensvreugde. 

In de wereld van energie (die volledig non-verbaal is, die helemaal geen woorden gebruikt), valt te 

waar te nemen dat het grootste deel van de volwassen bevolking: 

• geen vreugde meer weet the herkennen 

• geen volledige aandacht aan vreugde meer schenkt, ooit 

En tenslotte 

• niet volledig met het meeresoneert als het wel wordt herkend en het de volle aandacht krijgt. 

Het is een onbekend fenomeen geworden,  meeresoneren. 

En de percepties erover zijn vaak grotendeels op angst gebaseerd (met een focus op gebrek en 

verlies.  Dat doet afbreuk aan de meest behulpzame mooiste (effectieve) realisatie van welzijn; 

zowel voor iemand zelf als voor het welzijn van de gemeenschap.  
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In staat zijn om mee te resoneren, in het hier en nu, met iemands energieresonantie van complete 

en volmaakte levensvreugde: 

• ongeacht wat de oorzaak is en 

• ongeacht of je geloofssysteem: 

 akkoord gaat (helemaal of gedeeltelijk) met de (uiterlijke) vorm die het heeft en  

 het labelt als  'perfect' of 

 ruimte ziet voor verbetering en/of 

 de activiteit labelt als nastrevenswaardig, voor een keertje, een paar keer of structureel 

dat, voor mij, is 'meeresoneren met' ......  

Het is trouwens ook mijn perceptie van 'onvoorwaardelijke liefde'. 

Wanneer een persoon resonantie met zijn eigen levensvreugde ervaart, groeit hij.  

Hij leren door ervaring, dat zijn talent (om levensvreugde te kunnen ervaren en vol uit te kunnen 

stralen) een diepgaand en volledig gewaardeerde bijdrage aan zijn gemeenschap vormt en daarin 

vindt hij de motivatie om zijn talenten verder te ontwikkelen, voor zichzelf en anderen. 

Is het dan nodig dat alle blijdschap deze vorm van weerklank vindt bij anderen? 

Nee, dat is niet nodig. 

Maar er is een minimum, het bestaansminimum 'van het ervaren van levensvreugde’ , waaronder 

het leven zich niet duurzaam, natuurlijk en gezond ontwikkelt. Het gedijt niet, het bestaat, maar 

kwijnt weg, leeft niet. 

2%. 

Als het volledig meeresoneren slechts gebeurt in minder dan 2% van de gevallen waarin de vibratie 

van vreugde zich voordoet in een e-scape (energie landschap) met twee (of meer) mensen erin ...... 

dan neemt de lichtheid van het bestaan af. 

Wij, als Westerse samenleving, zijn volgens mij beland onder de drempel van 2%. 

En tenzij we opnieuw  ons  (ingebouwde!) vermogen om mee te resoneren met (elkaars) vreugde, 

geheel en volledig, zonder enige terughoudendheid inzetten, lijkt het mij dat iedere poging om vrede 

en harmonie via woorden en daden, betrekkelijk zinloos is. 

Geluk is een emotie die voor een individu heel prettig is en zeker een richtingaanwijzer vormt in de 

juiste richting ... ..  

Maar levensvreugde wordt gedeeld, geluk in stereo, tussen twee (of meer) zielen. 
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Pure levensvreugde  heeft helende capaciteiten, voor alle energie-in-beweging (emotie) 

gerelateerde onderwerpen. 

Wanneer we de volledige resonantie van vreugde volledig uit de menu's van onze gemeenschappen 

elimineren, verwijderen we de ingebouwde helende capaciteiten van onze gemeenschappen. 

Verval ….in onszelf, om ons heen... .. tot gevolg hebbend. 

Dit, zowel in energie (de manier waarop we samenleven) als in materie (de manier waarop we 

omgaan met de aarde en al de goederen onder onze verantwoordelijkheid). 

Geen individueel ervaren gelukkig moment heeft de (her) ontwikkelende  kracht en impact van 

gedeelde vreugde op het weefsel van de maatschappij. We zijn natuurlijk bedraad als sociale 

wezens, met een doel om onszelf en onze samenleving tegelijkertijd samen te ontwikkelen. 

Waar mensen die samenwerken en of samenwonen vol meeresoneren met meer dan 2% van de 

vreugde die aanwezig is, daar begint genezing, heling direct. 

Wanneer 10% wordt bereikt, begint dat zichtbaar te worden in de materiële wereld in een betere 

gezondheid voor iedereen, meer (en gedeelde) welvaart een gevoel van verbondenheid en 

saamhorigheid en duurzame samenhang. 

Gewoon zomaar? 

Ja en nee. 

Ja, want het kost bijna geen tijd en bijna geen inspanning en helemaal geen geld en het zal zelfs 

prettig en aangenaam zijn. 

Nee, want het betekent wel het investeren en verder ontwikkelen van onze talenten. Het betekent 

het verkennen van onze overtuigingen en experimenteren met nieuwe manieren van aanpak. Het 

betekent het componeren nieuwe regelingen die beter werken, omdat ze ten dienste staan van het 

welzijn voor alle betrokkenen. 

Betekent dat ik sterk aanraad om meer ‘ mee te resoneren met levensvreugde’ dat ik daarmee 

afraad om empathisch te zijn bij mensen die ellende meemaken? 

Nee. 

Omdat in alle gevallen het elke 'last' van een probleem verlicht als ermee wordt meegeresoneert. 

Dat schept energetisch de ruimte om geaccepteerd te  'zijn' en daaruit volgt de mogelijkheid  om iets 

anders ... iets beters…… te worden. 

Maar niet genoeg meeresoneren (2%, wat is daar nou teveel gevraagd aan), met pure intrinsieke 

levensvreugde, doodt het. Misschien langzaam, waarschijnlijk pijnlijk,  maar zeker.  
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Op verschillende schalen:  het individu, de gemeenschap, het leven van de mensen en andere 

levende wezens op aarde.  

En dat allemaal omwille van de angst voor iets kostbaars te verliezen. 

Wat op aarde kan nou kostbaarder zijn dan de gedeelde levensvreugde in een duurzame evolutie van 

het ontwikkelen van ons beste vermogen? 

Met de inzet van mijn talenten, heb ik mijn inzichten, in pure energie gebundeld zodat meer mensen 

ervoor willen kiezen om hun ingebouwde talent voor meeresoneren met anderen in hun omgeving 

te activeren.  

Ik nodig je graag uit om dit V-boek ( e-boek, maar dan niet in woorden maar in vibraties) te 

downloaden en te gebruiken.  

Deze Universele Gids is als een tekst boek en een romantisch modern liefdesverhaal in een,  

geschreven in de taal van je diepste wezen en dus ook geschikt voor mensen die het Nederlands niet 

erg machtig zijn. 

Ideaal als verhaaltje voor het slapen gaan. 

De vibrerende essentie begeleidt je in je meest vrije en ongebonden staat (de slaap) relevante 

informatie op te halen uit het Collectieve Bewustzijn. 

Ondertussen onderga je zelf, het meeresoneren met pure levensvreugde. 

Die ervaring helpt je, tijdens de slaap, om voor jezelf over de drempel van 2% te gaan, wat op 

zichzelf bijdraagt aan het overwinnen van de angst voor de volledige resonantie met levensvreugde 

vanbinnen. 

Je weet dan, herinnert je op een diepe laag van je wezen 'hoe' dit talent ook als je wakker bent in je 

hier-en-nu gemeenschap geïnvesteerd kan worden, meeresonerend met de mensen met wie je 

woont en werkt.  

Van daaruit opent zich een helende (her-)ontwikkelingsvortex opent, ook voor de leden van de 

gemeenschap die deze Universele Gids niet zelf actief hebben gebruikt. . 

Hun vreugde wordt vaker gedeeld (vol bij meegeresoneerd), dus ze worden ook opgetild over de 

drempel van 2% (terwijl ze wakker wijn).  

Ze helen in zichzelf wat beschadigd raakte, ze beginnen te herkennen hoe ze hun talenten verder 

kunnen ontwikkelen, ze beginnen mee te resoneren met anderen herkennen vreugde veel vaker ... 

..enzovoort, enzovoort ....  
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De gemeenschap klimt richting en over de 10% waarde, waar de resultaten zichtbaar worden in de 

materiële wereld en de motivatie om deze aanpak voort te zetten krijgt nogmaals een boost. 

Klinkt te mooi om waar te zijn? 

Nog nooit gehoord van het bestaan van zoiets? 

Tja…. 

Nou, bekijk het dan wellicht op een pragmatische manier. 

Als hier nou allemaal helemaal niks van waar is en je alleen maar iedere avond een slokje van exact 

hetzelfde water drinkt als je op een avond hebt neergezet, dan is  er toch niets van enige echte 

betekenis verloren…..? 

Mocht het toch stiekem wel een vlam ontsteken naar het ervaren van meer levensvreugde, meer 

verbondenheid in je gemeenschap en positieve ontwikkelingen in het welzijn van iedereen…… dan 

sta je nu aan het begin van een nieuwe dag in de evolutie van de mens met pure energie om mee te 

spelen. 

Een actie van minder dan 2 seconden, een slokje water voor je naar bed gaat, iedere dag, totdat je 

voelt dat je het 'hebt', is alles wat nodig is om je door dit v-boek te laten inspireren. 

Zelfs als je geloofssysteem zo zijn ( begrijpelijke !) twijfels heeft, vraag jezelf dan ook nog een 

moment af…. “hoe reageert mijn ziel?” 

Als je middenrif een tintelend gevoel begint te geven, op dit moment, alsof een vlinder zich roert aan 

je binnenkant... .dan zegt je ziel waarschijnlijk 'ja'.  

Ja, laten we hier mee gaan spelen. 

 

De keuze is echter aan jou, altijd. 

Geniet van je dag, 

 

Esther Dageraad 


