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1. Inleiding
Ik werk nu al enige jaren samen met kristallen schedels. Mijn reis met de schedels is
begonnen toen ik ongeveer 4 jaar geleden een spiritueel centrum binnen liep. Een vrouw
van het bijbehorende winkeltje werkte toentertijd net met de schedels. Heel enthousiast
vertelde ze mij erover. Ik heb enkele schedels vastgehouden, gevoeld en bekeken. Zelf ben ik
nooit bang geweest voor schedels. Ik heb meerdere tatoeages van schedels en ik ben fan van
de punkrock stijl, waarbij schedels niet gemeden worden. Ik had verwacht dat ik wel een
emotionele reactie zou voelen bij de schedel. Toch deed de schedel in kristalvorm mij op dat
moment niet veel. Ik was niet enthousiast, maar voelde ook geen weerstand. Het was wat
het was, zonder dat het sterke emoties in mij los maakte. Enige maanden gingen voorbij,
waarin ik zo nu en dan kristallen schedels tegen kwam. Geen van deze schedels maakte wat
in mij los.
Op een ochtend voelde ik mijn spirituele gidsen sterk aanwezig in de slaapkamer toen ik
wakker werd. De gidsen begonnen energetische tekens te schrijven in de lucht, die ik zag via
mijn derde oog. De wit-blauwe tekens bleven enkele minuten door de kamer gaan. Ik
begreep de tekens op dat moment niet; het leek wel een taal die niet Aards was. Ik vertelde
mijn gidsen dat ik niet begreep wat ze schreven. De seconde dat ik dat zei stopte het
schrijven, waarna de tekens verdwenen. Direct kreeg ik het sterke gevoel dat ik een aliën
schedel moest hebben! Het gevoel was zo sterk dat ik geen seconde meer wilde wachten. Ik
ben uit bed gesprongen, dook achter de computer en ging op zoek naar een aliën schedel.
Die bleken die enkele jaren terug niet erg aanwezig te zijn bij de webwinkels. Gelukkig vond
ik een webwinkel die wel kristallen aliën schedels verkocht. Daar was ze dan! Een prachtige
aliën schedel gemaakt van goudsteen! Op de foto’s fonkelde ze van de schitteringen van het
kristalsoort. Al was dit lang niet zo mooi zoals ze in het echt was. Via de foto’s op de website
voelde ik de aanwezigheid van de schedel. Nog voordat ik haar had besteld stelde ze zich
voor als “Luna”. Deze naam is Latijns voor “maan”. Na deze ontmoeting heb ik haar direct
besteld. Zo begon mijn avontuur met de kristallen schedels. Sindsdien heb ik met veel
verschillende schedels prachtige ervaringen op mogen doen. Ik heb zelfs een periode meer
dan 100 schedels tegelijk gehoed. Ik heb hun sterk helende werking mogen ervaren, hun
transformerende werking, hun liefde en bovenal: hun humor!
Door de jaren heen heb ik veel van de schedels geleerd. Zowel over esoterische kennis als
over mezelf. Dit ging via de schedels zelf, ontmoetingen met mensen dankzij de schedels,
informatie via internet en boeken. Ik heb veel informatie gelezen over kristallen schedels en
hun bedoeling hier op Aarde. Helaas moet ik zeggen dat, wanneer het gaat om informatie
vinden over het werken met schedels, er naar mijn mening weinig over te vinden is. De
meeste boeken zijn alleen informatief over de geschiedenis van de schedels. Ze geven geen
duidelijk beeld over wat je nu precies met een schedel kunt doen. Ik vond dit een vrij groot
gemis, omdat dit juist heel interessant kan zijn voor mensen die met schedels (willen)
werken. Zeker als je inspiratie zoekt om het werken met schedels een nieuwe dimensie te
geven! Ikzelf ben vaak genoeg zo iemand geweest. Eerlijk gezegd ben ik dat nu nog steeds,
aangezien mijn werk met de schedels nog steeds transformeert.
Middels dit boek wil ik graag bijdragen aan een duidelijke visie over hoe je met kristallen
schedels kunt werken. Ik wil graag een glimp van de prachtige boodschap laten zien die de
schedels brengen. Maar vooral mensen inspireren in hun werk met de schedels. Ik heb mijn

waarheid, maar niet DE waarheid. Voel je altijd vrij om mee te nemen wat resoneert met jou
en te laten liggen wat dat niet doet. Ik vind dat de schedels onder andere staan voor
speelsheid en humor. Laat je daarom vooral inspireren om zelf dingen te ontdekken samen
met je schedel(s). Het gaat voornamelijk om plezier hebben in het werk wat je met de
schedels doet op jou eigen unieke manier. Juist dat is wat het licht hier op Aarde neerzet in
samenwerking met de schedels.
In liefde en licht,
Serafina

