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Als aanvulling op het verhaal “Een wonderbaarlijke 
reis” heb ik een aantal artikelen geschreven met het 
doel om te proberen om nog duidelijker te maken waar 
het nu werkelijk om gaat en hoe het werkt. 
 
Hoe breng ik deze theorie in praktijk en wat betekent dat 

voor mijn leven? 
 

Zie ook mijn website: “DDDeee   vvveeerrraaannndddeeerrriiinnnggg”. 
(http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/index.html) 

 

 
 
 
 
 

http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/index.html
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DDDeee   vvveeerrraaannndddeeerrriiinnnggg   
  

Er gebeurt op dit moment een hoop in de wereld. 
Het milieu staat zwaar onder druk.  
De ijskappen smelten met grote snelheid.  
De ozonlaag neemt ernstig in kwaliteit af. 
De aarde protesteert.  
Het weer is wereldwijd van slag.  
Hoeveel meer gaan we nog aan problemen met de natuur krijgen? 

Het ene deel van de wereld zegt dat het andere deel van de wereld een 
bedreiging is en het andere deel van de wereld zegt dat het ene deel van 
de wereld een bedreiging is. 
Hoever en hoelang blijven ze elkaar tarten?  
Wanneer barst die bom?  
Leidt dit tot een nieuwe grote oorlog waar dan ook in de wereld?  
Zijn we wel een bedreiging van elkaar en voor elkaar of wordt die indruk 
gewekt door wereldleiders die er bij gebaat zijn dat er geen vrede komt 
en dat de mensen zich angstig en bedreigd voelen en blijven voelen?  
Hoeveel baat hebben zij bij het feit dat jij en ik bang zijn?  
Als we hen dan alle macht geven, beloven zij dat zij ons zullen 
beschermen en blijven beschermen. 
Beschermen tegen wat?  
Beschermen tegen wie? 
Ben jij al bang of bang genoeg om alle macht uit handen te geven? 
(Zie het artikel: Waarom is er kwaad in de wereld?). 

De maatschappij wordt steeds harder. Volhouden in deze maatschappij 
is ongeveer hetzelfde als meedoen aan een "ratrace".  
Er moet steeds meer gepresteerd worden, het niveau moet steeds hoger 
worden en waar de druk vandaag wordt opgeschroefd, lijkt het morgen al 

http://www.inmarkt.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=2
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weer een normaal en geaccepteerd verschijnsel. 

 

Je ziet steeds meer mensen uit balans raken en hoe meer mensen er uit 
balans raken, hoe groter het risico wordt dat deze maatschappij, dat 
onze cultuur, ook uit balans zal raken. 
Als onze maatschappij, onze cultuur uit balans raakt, valt hij om.  
Als onze maatschappij, onze cultuur omvalt, is dat de zoveelste cultuur 
in de geschiedenis van de mensheid die het niet heeft gered. 

Wat kun je hier aan veranderen en kun je hier iets aan veranderen? 

Je kunt hier iets aan veranderen als je kunt leren om het leven op een 
andere manier te doorgronden. 
 

Wat moet je van het leven leren begrijpen? 

Je moet leren begrijpen, dat: 
Alles waar ze ons voor waarschuwen, niet waar is.  
Alles waarvoor jij bang bent, niet waar is. 
Alles waarvan jij denkt dat het waar is, niet waar is. 
Alles wat ze jou vertellen over alle bedreigingen en over alle 
noodzakelijke maatregelen die ze daarvoor moeten treffen, gelogen is en 
niet waar is. 

Hoe het komt dat ik dat weet? 

Omdat ik heb geleerd om op een andere manier naar het leven te kijken. 
Jij, ik, wij allemaal leven in een illusie. De wereld waarin jij leeft is een 
illusie, waarin alles wat jij beleeft de waarheid en echt is, zolang als het 
de waarheid en echt is en tot het moment dat jij bepaalt dat het niet meer 
de waarheid en dus niet meer echt is. 

Jij bepaalt dus jouw wereld. Jij bepaalt jouw waarheid en jij bepaalt dus 
ook jouw illusie, zoals ik het bepaal voor mijn wereld. Wij worden bang 
gemaakt waardoor wij datgene voor onszelf gaan bepalen wat anderen 
willen wat wij voor onszelf gaan bepalen, omdat het hun erg goed 
uitkomt. Omdat zij daardoor de macht kunnen blijven houden. 
Dit gebeurt op grote schaal en dit gebeurt op kleine schaal. 

Wordt het niet eens tijd dat wij voor onszelf gaan bepalen wat wij zelf 
willen. 
Wil jij angst of streef je daarnaar? 
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Wil jij oorlog of je streef je daarnaar? 
Wil jij verdriet en ellende of streef je daarnaar? 
Wil jij dat de wanhoop die je bij zoveel mensen om je heen ziet, blijft? 
Wil jij dat deze wereld op allerlei fronten een slagveld blijft? 

Wil je weten hoe dat dan zit en hoe het allemaal is ontstaan?  
Wil jij weten hoe jij voor jouzelf jouw illusie, jouw wereld kunt veranderen, 
dan is hier een hoop voor jou te lezen. 

Misschien kom ook jij, net als ik, er dan achter dat we de wereld zelf 
kunnen veranderen, We hebben daar nog de wereldleiders en noch onze 
religies en hun leiders voor nodig.  
Wij kunnen deze wereld ombouwen van het slagveld wat het nu is tot ee
n nieuwe wereld, een nieuw paradijs.  
Wij, jij en ik, kunnen dat van deze wereld maken. 
 
Hoe? 

Je hoeft alleen maar, net als een grote arend, jouw eigen machtige 
vleugels uit te slaan en je te verheffen boven het "massabewustzijn" wat 
deze aarde regeert. 
Je hoeft alleen maar wakker te worden uit deze droom.  
Je hoeft alleen maar uit jouw illusie te stappen en je te richten op de 
werkelijkheid.  
Een werkelijkheid die geen illusie is. 
 
Wat moet je van het leven leren begrijpen? 

Je moet leren begrijpen, dat: 
Alles waar ze ons voor waarschuwen, niet waar is.  
Alles waarvoor jij bang bent, niet waar is. 
Alles waarvan jij denkt dat het waar is, niet waar is. 
Alles wat ze jou vertellen over alle bedreigingen en over alle 
noodzakelijke maatregelen die ze daarvoor moeten treffen, gelogen is en 
niet waar is. 

Hoe het komt dat ik dat weet? 

Omdat ik heb geleerd om op een andere manier naar het leven te kijken. 
Jij, ik, wij allemaal leven in een illusie. De wereld waarin jij leeft is een 
illusie, waarin alles wat jij beleeft de waarheid en echt is, zolang als het 
de waarheid en echt is en tot het moment dat jij bepaalt dat het niet meer 
de waarheid en dus niet meer echt is. 
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Jij bepaalt dus jouw wereld. Jij bepaalt jouw waarheid en jij bepaalt dus 
ook jouw illusie, zoals ik het bepaal voor mijn wereld. Wij worden bang 
gemaakt waardoor wij datgene voor onszelf gaan bepalen wat anderen 
willen wat wij voor onszelf gaan bepalen, omdat het hun erg goed 
uitkomt. Omdat zij daardoor de macht kunnen blijven houden. 
Dit gebeurt op grote schaal en dit gebeurt op kleine schaal. 

Wordt het niet eens tijd dat wij voor onszelf gaan bepalen wat wij zelf 
willen. 
Wil jij angst of streef je daarnaar? 
Wil jij oorlog of je streef je daarnaar? 
Wil jij verdriet en ellende of streef je daarnaar? 
Wil jij dat de wanhoop die je bij zoveel mensen om je heen ziet, blijft? 
Wil jij dat deze wereld op allerlei fronten een slagveld blijft? 

Wil je weten hoe dat dan zit en hoe het allemaal is ontstaan?  
Wil jij weten hoe jij voor jouzelf jouw illusie, jouw wereld kunt veranderen, 
dan is hier een hoop voor jou te lezen. 

Misschien kom ook jij, net als ik, er dan achter dat we de wereld zelf 
kunnen veranderen, We hebben daar noch de wereldleiders en nog onze 
religies en hun leiders voor nodig.  
Wij kunnen deze wereld ombouwen van het slagveld wat het nu is tot 
een nieuwe wereld, een nieuw paradijs. 
Wij, jij en ik, kunnen dat van deze wereld maken. 
 
Hoe? 

Je hoeft alleen maar, net als een grote arend, jouw eigen machtige 
vleugels uit te slaan en je te verheffen boven het "massabewustzijn" wat 
deze aarde regeert. 
Je hoeft alleen maar wakker te worden uit deze droom.  
Je hoeft alleen maar uit jouw illusie te stappen en je te richten op de 
werkelijkheid. 
Een werkelijkheid die geen illusie is. 

Je hoeft alleen maar te stoppen met het zijn van een ziende blinde, van 
een horende dove en van een levende dode. 

Ons bewustzijn moet veranderen.  
Bewustzijn is "Bewust Zijn". "Bewust Zijn" word je als je weet wie je 
bent en weet wat je bent. Als je weet wie je bent en weet wat je bent, kun 
je worden en zijn wie je bent en wat je bent en dan verkrijg je dus het 
"Bewust Zijn". 
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Problemen in en van deze wereld zijn afgestemd op het bewustzijn, het 
massabewustzijn van deze wereld. Je kunt deze problemen nooit 
oplossen met oplossingen die hetzelfde bewustzijn hebben als de 
problemen. Je kunt de problemen alleen maar oplossen met oplossingen 
die een hoger bewustzijn hebben dan het bewustzijn van deze 
problemen. 
Je kunt geweld nooit oplossen met ander geweld. 
Je kunt een oorlog nooit oplossen met een andere oorlog. 
Deze oplossingen leiden uitsluitend en al duizenden en duizenden jaren 
tot de wet van: 
"Oog om oog, tand om tand". 

Vrede kun je niet met een groot kanon verdedigen. Wat je met een groot 
kanon kunt doen, is anderen zo bang maken, dat ze jou niet durven aan 
te vallen. Die anderen zullen alleen maar zoeken naar een nog groter 
kanon om jou weer bang te maken en uit te dagen. 
Vrede kun je niet verdedigen en echte vrede hoef je niet te verdedigen.  
Vrede is een bewustzijnstoestand dat leeft in jouw hart en in mijn hart en 
dat er gewoon is en nooit afgedwongen kan worden, nog niet met 
duizend kanonnen. 
Vrede is weten dat alles één is en dat alles en iedereen verbonden is 
met elkaar. 
Vrede is weten dat als ik jou schaad, ik mijzelf schaad. 
Vrede is weten dat als ik jou verhef en help om verder te komen, ik 
mijzelf verhef en help om verder te komen. 

Om dat "bewust zijn" te verkrijgen, zul je je moeten richten op het 
spirituele aspect van het leven, van jouw leven. Wij allen richten ons 
bijna uitsluitend op het fysieke en materiële aspect van het leven.  
Doordat er geen balans is in het materiële en in het spirituele aspect van 
ons leven, zijn wij uit balans.  
Door dit uit balans zijn, zijn wij allemaal de weg kwijtgeraakt en 
terechtgekomen en verdwaald in de jungle. De jungle waar de wet van 
de sterkste nog altijd heerst en waar de wet luidt van eten of gegeten 
worden. 
Met spiritualiteit wordt hier geen religie bedoeld en ook geen spiritualiteit 
die gebouwd is op het principe van dualiteit. 

Het krijgen van balans in het leven lukt alleen als je bereid bent een keus 
te maken. 
Of het nodig is dat jij, net als ik een keus maakt in jouw leven en voor 
jouw leven? 
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Een keus die het verschil kan maken? 
Zie voor het antwoord het artikel "Doel en zin van deze website".  

Ik voelde en wist dat er iets moest gebeuren in deze wereld. 
Ik ben lang geleden met mijn eigen spirituele reis begonnen, omdat ik er 
van overtuigd was dat alle ellende, alle chaos, alle verdriet, alle ziektes 
en alle angst in deze wereld nooit de bedoeling van het Leven kon en 
zou kunnen zijn. 
Ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat wij ergens in een 
duizelingwekkend diep verleden van onze evolutie, de Weg waren 
kwijtgeraakt en niet meer wisten en begrepen hoe het Leven wel geleefd 
moest en moet worden. Ondanks het niveau van onze huidige 
wetenschap ben ik er van overtuigd dat wij ook nu niet meer weten en 
niet meer begrijpen hoe de natuurlijke wetten van het Leven werken en 
hoe de “ketting van oorzaak en gevolg” op spiritueel gebied, werkt en 
continu invloed heeft op ons Leven. 
Tijdens deze reis kwam ik er achter dat alle problemen, die ik zelf 
tegenkwam in mijn leven, alle problemen met andere mensen en alle 
problemen met situaties, niet de schuld waren van anderen maar werden 
veroorzaakt door alles wat er in mijzelf leefde. Deze ontdekking was voor 
mij verschrikkelijk,  omdat het zo veilig en zo comfortabel was om de 
oorzaak van mijn problemen bij jou, dus bij anderen, neer te leggen.  
Hoe kon het dan zijn dat niet jij maar ikzelf de oorzaak was van al mijn 
ellende? 
Dit besef was ongelooflijk schokkend maar toen het na verloop van tijd 
voorzichtig tot mij door begon te dringen, zag ik langzaamaan ook de 
voordelen ervan in. 
Als ik dan in staat was om van mijn eigen leven een puinhoop te maken, 
om situaties te creëren waar ik niet blij van werd, dan was ik misschien 
ook wel in staat om mijn eigen Leven weer op het goede spoor te krijgen, 
om het roer om te kunnen gooien. Als mij dat zou lukken, zou ik ook 
weer de kapitein kunnen worden van het schip van mijn eigen Leven en 
dus zelf de richting kunnen geven aan de koers van mijn eigen Leven. 
Als mij dit zou lukken, zou ik met deze kennis andere mensen, die 
geïnteresseerd zouden zijn, kunnen benaderen en kunnen helpen om 
hun Leven ook weer op de rails te krijgen. Ik zou mijn kennis op het 
internet kunnen plaatsen, waar het voor iedereen vrij toegankelijk zou 
zijn. 
 
Op dit punt begon mijn reis pas echt en werd ik extra alert en extra 
gedreven om resultaat te boeken. Om werkelijk stappen te kunnen 
maken op deze Weg. 

http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/Doel.htm
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Deze reis heeft mij uiteindelijk naar binnen geleid. Naar binnen in mijn 
eigen systeem en diep van binnen heb ik de antwoorden gevonden op 
de vele vragen die ik had. Toen ik de antwoorden begon te begrijpen en 
er naar probeerde te leven, veranderde mijn bewustzijn in “bewust zijn”. 
Toen mijn bewustzijn veranderde, veranderde mijn Leven, in ieder 
opzicht. 
 
Waar dit allemaal toe heeft geleid, kun je lezen in mijn boekje “Een 
wonderbaarlijke reis” en in de artikelen die ik daarna heb geschreven. 

Als je interesse hebt, geeft deze website jou heel veel informatie hoe je 
jouw eigen leven en de situatie in de wereld kunt aanpassen en kunt 
veranderen. 

Als jij het er in jouw hart mee eens bent dat alle verdriet, alle angst, alle 
wanhoop, alle chaos, alle ruzies en alle oorlogen in deze wereld, nooit 
de bedoeling van het Leven kunnen zijn en als jij dat in jouw hart ook 
absoluut niet nastreeft, dan zul jij iets in jouw leven moeten 
veranderen. 

Vaak hoor je zeggen dat je normaal moet doen. Hoe vaak hoor je niet: " 
Doe normaal, doe gewoon"! Zolang wij normaal en gewoon doen in 
deze wereld, dus datgene blijven doen wat we altijd al deden en het op 
de manier blijven doen zoals we het altijd al deden, als wij dus blijven 
denken op dezelfde, normale en onveranderde manier, als wij blijven 
handelen op dezelfde, normale en onveranderde manier, zal alles altijd 
het zelfde, normaal en onveranderd blijven. 
 
Deze wereld is geen vredelievend oord. Deze wereld is geen plaats waar 
we tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Deze wereld is geen plaats 
waar we ons realiseren dat als wij elkaar vernietigen wij ons zelf 
vernietigen. Deze wereld is geen plaats waar iedereen zich veilig voelt. 
Deze wereld is geen plaats waar iedereen voldoende eten en voldoende 
kleren heeft. Deze wereld is geen plaats waar we zonder ziektes en 
zonder lijden en angst kunnen leven. Deze wereld is al helemaal geen 
plaats die vrij is van chaos. 
Is deze wereld het prototype van een plaats die jij “normaal"  wilt 
noemen en die jij “normaal"  kunt noemen? 
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Accepteer jij deze “normaalheid”? 
Heb jij daar vrede mee?  

 

Ik niet.  
 
Voor mij hoort alles wat wij in deze wereld zien, meemaken en ervaren 
tot het “abnormale”. 
Ik realiseerde mij dat ik van al het “normale"  af moest om te begrijpen 
waarom het "normale tot het abnormale leidt". 
Dit betekende voor mij dat ik mij realiseerde dat ik op een andere 
manier moest leren denken, op een andere manier moest leren handelen, 
dat ik moest leren om te begrijpen waarom dat wat wij het normale 
noemen eigenlijk het abnormale is en hoe wij het abnormale weer 
kunnen terugbrengen tot het  normale, tot de normale wereld waar 
iedereen in vrede, in liefde, in harmonie, zonder angst, zonder chaos en 
zonder ziekte kan leven. 
Dit betekende voor mij dus dat ik moest leren om te veranderen en eerst 
moest uitzoeken hoe ik zou moeten veranderen. 

Als jij het “normale“ van deze wereld eigenlijk ook als het abnormale 
ziet, als jij ook behoefte hebt om dit abnormale terug te brengen tot een 
vorm van normaalheid, waarin het weer prettig is om te leven, als ook 
jij iets aan die situatie zou willen veranderden, zal dat nooit gebeuren 
door alle dingen die jij al deed en de manier waarop jij alle dingen al 
deed, ongewijzigd en onveranderd te laten. 

Juist en alleen door de dingen anders te doen en door andere dingen te 
doen, zal als gevolg daarvan, het resultaat ook anders zijn. Deze 
veranderingen moeten dan wel liggen buiten het krachtveld van de 
"dualiteit", een werking, die onafgebroken wordt gehanteerd door het 
ego. 

Wil jij de dingen in jouw Leven veranderen, wil jij “het Leven” 
veranderen, wil jij de wereld veranderen, dan zal jij (net als ik) de 
dingen in jouw leven anders moeten gaan doen en zal jij juist andere 



 10 

dingen moeten gaan doen, dingen die dus liggen buiten de werking van 
het krachtveld van de dualitiet, om het resultaat van die verandering in 

jouw leven, in " HET LEVEN"  op deze wereld te laten doorwerken. 

  

Natuurlijk is alles wat hier staat niet meer en niet minder dan de 
inzichten en de gevoelens die ik erover heb en voel. Het zijn mijn 
ervaringen, niet meer en niet minder. Misschien kun je ze in overweging 
nemen en zien wat het doet met jou.  
Misschien kan het een sleutel zijn om de deur van jouw eigen bron weer 
te ontsluiten en jouzelf daardoor jouw eigen, bijzondere ervaringen 
binnen te leiden.  

  

Natuurlijk is alles wat hier staat niet meer en niet minder dan de 
inzichten en de gevoelens die ik erover heb en voel. Het zijn mijn 
ervaringen, niet meer en niet minder. Misschien kun je ze in overweging 
nemen en zien wat het doet met jou.  
 

Misschien kan het een sleutel zijn om de deur van jouw eigen bron weer 
te ontsluiten en jouzelf daardoor jouw eigen, bijzondere ervaringen 
binnen te leiden. 

 
Veel artikelen die op deze website zijn opgenomen, verwijzen naar 
de onderwerpen en de "richting" van het verhaal in mijn boek "Een 
wonderbaarlijke reis". Om de artikelen en de films beter te 
begrijpen, adviseer ik om eerst dit boek (on line) te lezen. 
 

De link voor online lezen is " Een wonderbaarlijke reis ". 

 

 

 

http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/Inleiding.htm
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De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen van Noord-
Amerika het symbool voor de boodschapper tussen de goden en de 
mensen. Als wij in staat zijn om onze eigen vleugels uit te slaan zoals 
deze arend, zijn wij ook zelf in staat om deze boodschappen van de 
Goden te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen door je vleugels uit te slaan en op te stijgen, verhef je je boven 
het " Bewustzijn van de massa " . 

Hierdoor krijg je inzicht in hoe de dingen anders kunnen en anders 
moeten.  

Het intensere licht van dit ander, hoger Bewustzijn zal ons helpen 
duidelijkheid te geven in de problemen van deze wereld. en ons helpen 

naar nieuwe oplossingen te zoeken. 
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Vanuit dit ander, hoger Bewustzijn kunnen wij dan een nieuwe wereld  
scheppen waar de rust, de balans, de vrede en de liefde weer opnieuw 

zullen terugkeren en onze wereld zullen gaan regeren.  

 

 

 

 

If there is to be peace in the world, 
There must be peace in the nations. 

If there is to be peace in the nations, 
There must be peace in the cities. 

If there is to be peace in the cities, 
There must be peace between neighbours. 

If there is to be peace between neighbours, 
There must be peace in the home. 

If there is to be peace in the home, 
There must be peace in the heart. 

PPPeeeaaaccceee   iiinnn   ttthhheee   hhheeeaaarrrttt   ooofff   eeevvveeerrryyy   hhhuuummmaaannn   bbbeeeiiinnnggg    

  

Chinese philospher - Lao-Tse - 6th century BC 

 

  door 

Winston Lucassen 
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JJJooouuuwww   hhhuuulllppp???   
  

Ik heb een wens.  

Ik heb de wens dat deze teksten nog eens in het Engels op het web 
geplakt kunnen worden. 

Ik heb de behoefte om wat ikzelf heb ervaren en heb geleerd, door te 
geven en aan te bieden aan anderen.  

Anderen, die met dezelfde verbazing en ontsteltenis door het Leven 
gaan, als ik een lange tijd door het Leven ben gegaan. 

De verbazing waarom het Leven zo een puinhoop is en waarom eigenlijk 
iedereen leeft in angst, verdriet en in periodes van wanhoop. 

Ontsteltenis over het gegeven dat we tot op heden er niet in geslaagd 
zijn om het Leven, wereldbreed, een andere wending te kunnen geven. 

Een wending in de richting van rust, van tolerantie, van acceptatie van 
elkaar, van vrede en van liefde. 

Ik heb een pad gevonden.  

Een pad waarmee ik iets kon en iets kan. Een pad wat een verandering 
in mijn Leven teweeg heeft gebracht en waarmee ik de dingen ben gaan 
begrijpen. 

Omdat ik ben gaan begrijpen waarom het overal fout gaat, ben ik ook 
gaan begrijpen hoe het anders zou kunnen, of liever gezegd, hoe het 
anders moet. 

Ik hoop daarmee wegwijzers voor anderen te kunnen plaatsen. 

Als ik dat ook in het Engels zou kunnen plaatsen, kan ik veel meer 
“zoekenden” bereiken. 
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Mijn kennis van de Engelse taal, van de Engelse spelling en van de 
Engelse grammatica is absoluut onvoldoende om het in een goede, 
acceptabele vorm in het Engels te kunnen vertalen en het op het internet 
te kunnen plaatsen. 

Ik heb een verzoek aan iedereen die is aangesproken door wat er op 
deze website staat, die zelf zoekende is en die voldoende kennis heeft 
van de Engelse taal, om te helpen vertalen. 

Het gaat mij in de eerste plaats om een vertaling van mijn boekje “Een 
wonderbaarlijke reis”. 

Ik bezit geen voldoende financiële middelen om hiervoor te kunnen 
betalen maar ik zou een tegenprestatie kunnen leveren in de vorm van 
een schilderij. Ik kan als tegenprestatie een schilderij maken van het 
onderwerp dat jij zou willen hebben. 

Het maken van een schilderij van redelijke afmeting kost mij enige 
maanden en is misschien een gelijkwaardige tegenprestatie voor de 
vertaling. 

Zo lever ook ik energie als tegenprestatie voor de energie die de vertaler 
levert en hiermee kunnen we de cirkel sluiten. 

Om te kunnen bepalen of je mijn schilderijen mooi genoeg zou vinden 
om een eventuele vertaling op te pakken, verwijs ik hieronder naar mijn 
website, waar ik de meeste van mijn schilderijen tentoon stel. Klik voor 
de link op de foto hieronder: 
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DDDoooeeelll   eeennn   zzziiinnn   vvvaaannn   dddeeezzzeee   wwweeebbbsssiiittteee   

  

Wat is het doel van deze website? 

Deze website probeert aan te geven dat er nu iets in en op deze wereld 
moet gebeuren. Niet zo maar iets maar echt iets. 

Waarom moet er nu iets in en op deze wereld gebeuren? 
Waarom moet de alarmklok geslagen worden? 

Het universum en al het leven in het universum is ontstaan volgens een 
plan, een vooraf vastgesteld plan. Dit plan dient voor het doel waarvoor 
het universum is gecreëerd. Wat dit doel is en wat het plan is om dit doel 
te verwezenlijken, laat ik hier buiten beschouwing. Er zijn ontzettend veel 
websites op het internet die je deze informatie kunnen verstrekken met 
een veel grotere kennis over deze onderwerpen dan de kennis die ik 
bezit. In mijn opgave op deze website van de links naar andere websites 
kom je er al vele tegen waar je enorm veel kennis over dit onderwerp 
kunt krijgen. 
Eén essentieel onderdeel uit dit plan is hier van belang om te weten: 
 

In het scheppingsplan ligt verweven dat de mens beschikt over een 
eigen vrije wil en dat de mens daarmee altijd zijn eigen richting in 
het Leven kan bepalen. 
Dit betekent echter ook dat de mens altijd zelf de verantwoording 
blijft dragen voor alles wat hij doet. 

Kort kan gezegd worden dat dit universum een deel is van “De Ketting 
van Leven”, die teruggaat tot aan de Schepper, die teruggaat tot God. 
Dit universum is een schepping op fysiek of materieel niveau die zijn 
levenskracht krijgt en ontvangt uit energie die stroomt uit andere sferen, 
uit andere dimensies, die ook een deel zijn van “De Ketting van Leven”. 
Dit zijn de spirituele sferen van ditzelfde universum. Het is een deel van 
dit universum dat ligt op een hoger plan in “De Ketting van Leven” dan 
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het fysieke, het materiele universum, waarin wij leven in de levensvorm 
die jij en ik nu zijn, de levensvorm gevat in een fysiek lichaam. 

Alles wat er is, alles wat bestaat is uitsluitend energie. Energie 
bestaande uit een ongelooflijke hoeveelheid van de allerkleinste, meest 
elementaire energiedeeltjes die er zijn. Deze meest elementaire, 
allerkleinste energiedeeltjes zijn de bouwstenen van dit universum, van 
alle sferen en dimensies waar dit universum uit is opgebouwd. Alles is 
dus opgebouwd uit dezelfde, meest elementaire en allerkleinste deeltjes 
die er zijn. Omdat alles is opgebouwd uit deze zelfde, meest elementaire 
en allerkleinste deeltjes die er zijn, is alles wat er is verbonden in 
éénheid met al het andere wat er is.  
Er is dus slechts en uitsluitend éénheid van alles wat er is.  
 
Het feit dat er verschil lijkt te zijn in alles wat is, komt omdat de 
verschijningsvormen van alles wat er is, worden bepaald door de 
trillingsfrequentie van de energie van datgene wat je waarneemt. De 
unieke trillingsfrequentie van alles wat je waarneemt, maakt de 
verschijningsvorm van alles wat je waarneemt dus uniek. Maar alles is 
uitsluitend opgebouwd uit dezelfde allerkleinste en meest elementaire 
energiedeeltjes, uit dezelfde allerkleinste en meest elementaire 
bouwstenen die in het onmetelijke universum aanwezig zijn. 
Dit betekent dat ik ben opgebouwd uit dezelfde bouwstenen als waar jij 
uit bent opgebouwd. Dit betekent dat wij zijn opgebouwd uit dezelfde 
bouwstenen als waar de lucht, het water en de bomen in het bos uit 
zijn opgebouwd. 
 
Dit betekent dus dat er een onweerlegbare éénheid is van alles wat 
is. 

Dit meest elementaire, allerkleinste energiedeeltje, dit meest 
elementaire, allerkleinste bouwsteentje waaruit alles is opgebouwd, 
draagt de wetten van al het leven, draagt dus de blauwdruk van al 
het leven. 

Voldoen aan de wetten van al het leven, van de wetten zoals dit in de 
blauwdruk van dit meest elementaire, allerkleinste bouwsteentje is 
vastgelegd, wordt door ons ervaren als LIEFDE, als 
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 
De kerneigenschap van al het leven kan dus heel kort worden 
samengevat als de ervaring van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 

Bewust verbonden zijn, bewust afgestemd zijn op “De Ketting van het 
Leven”, bewust gericht zijn op het besef, op het bewustzijn van het 
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éénzijn van al het leven, wordt dus door ons ervaren als 
onvoorwaardelijke liefde.  

Ooit is er een moment geweest voor iedereen die nu op aarde leeft en al 
duizenden en duizenden keren heeft geleefd, dat wij ons hebben 
afgesplitst van “De Ketting van Leven", dat wij ons hebben afgesplitst 
van de éénheid van al het Leven en dat wij ons dus hebben afgesplitst 
van de éénheid met de Schepper van het Leven, dat wij ons dus hebben 
afgesplitst van God. 

Wij kwamen hiermee in verzet tegen de blauwdruk van de wetten die zijn 
opgeslagen in de allerkleinste, meest elementaire energiedeeltje waaruit 
wij zijn opgebouwd. Wij kwamen hiermee in verzet tegen het 
basisprincipe van het Leven. Wij kunnen dit doen en wij kunnen dit net 
zo lang doen als wij willen, omdat een essentieel onderdeel van het 
scheppingsplan is dat de mens beschikt over een vrije wil. 
De ervaring van dit afgesplitst zijn van “De Ketting van het Leven” is de 
tegenovergestelde ervaring als de ervaring die wij hebben bij het besef 
en het bewustzijn van het éénzijn van alles wat is. 
 
De ervaring van het éénzijn van alles wat is, is onvoorwaardelijke 
liefde. 
De ervaring van het afgesplitst zijn van “De Ketting van Leven”, de 
ervaring die lijnrecht staat tegenover het besef van het éénzijn van 
alles wat is, is ANGST. 

Wij hebben ons ooit allemaal afgesplitst van het besef van het éénzijn 
van alles wat is en wij leven dus al onmetelijke tijden op deze aarde in 
het besef van een altijd aanwezige ANGST en van een altijd aanwezig 
besef van EENZAAMHEID. 

Levend in het besef en levend in het bewustzijn van het afgesplitst zijn 
van al het leven, gingen en gaan wij er nog steeds van uit dat wij los 
staan van elkaar, niets met elkaar te maken hebben, niet met elkaar 
verbonden zijn en dat ik dus probleemloos jou kan schaden, zonder dat 
ik mijzelf schaad.  
Er zijn ontelbaar veel mensen op deze wereld die er van uitgaan dat zij 
zonder enig probleem een ander kunnen doden, zonder dat zij daar zelf 
schade van ondervinden. Dit besef en dit bewustzijn maakt het ook 
mogelijk dat er nog altijd op grote schaal in deze wereld oorlogen worden 
gevoerd, waar mensen bij tienduizenden of honderdduizenden tegelijk 
worden vermoord. 
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Dit is nog steeds mogelijk omdat wij een vrije wil hebben, een vrije wil 
hebben om te handelen zoals wij zelf willen.  
Dit betekent echter ook dat wij wel zelf de verantwoordelijkheid hebben 
en de gevolgen moeten dragen voor wat wij doen.  
Wij druisen met onze handelingen in tegen de meest elementaire wetten 
van dit universum en dit heeft absoluut gevolgen. 
Omdat wij dit op zo een enorm grote schaal doen, heeft dit voor ons 
gevolgen die zich op onze aarde steeds sterker en steeds duidelijker 
gaan manifesteren. 
 
Het trieste van het hele verhaal is dat wij handelen zoals wij 
handelen, zonder dat wij weten wat daarvan de gevolgen zijn. 

Ook de aarde is opgebouwd uit een ongelooflijke hoeveelheid van de 
allerkleinste en de meest elementaire bouwstenen waaruit wij zijn 
opgebouwd. Wij zijn dus één en verbonden met de planeet waarop wij 
leven. Omdat wij met deze planeet zijn verbonden heeft ons handelen 
invloed op deze planeet, zoals ons handelen invloed heeft op alles wat 
er is in dit universum, door onze éénheid en verbondenheid van alles wat 
er is.  

Door ons handelen verlagen wij de trillingsfrequentie van de energie van 
onszelf en van onze omgeving. Wij verlagen dus ook de 
trillingsfrequentie van de energie van de aarde. Een verlaging van de 
trillingsfrequentie betekent een verdichting en een verzwaring van de 
massa van de materie. De materie wordt dus dichter en zwaarder. 
Hiermee hebben wij onze eigen lichamen in de loop van de duizenden 
en duizenden jaren dat wij leven in afsplitsing van alles wat is, verdicht, 
verzwaard en ziek gemaakt. 
Hiermee hebben wij ook de materie van de planeet waarop wij leven in 
de loop van deze duizenden en duizenden jaren verdicht, verzwaard en 
ziek gemaakt. 
De gevolgen van dit handelen zien wij nu om ons heen. Als de maat 
wordt overschreden, begint onze planeet te reageren en zien wij de 
natuurrampen die zich al langzaam aan het voltrekken zijn. 
 
Culturen als Atlantis en Lemurië (Mu) hebben diezelfde maat 
overschreden en zijn door de gevolgen daarvan permanent van de 
aardbodem verdwenen. 

Wat kunnen wij hier tegen doen? 

Wij moeten ons bewust worden van dit proces en ons bewustzijn 
veranderen. 
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Wij kunnen ons bewustzijn veranderen door ons opnieuw te gaan richten 
op het besef van de éénheid van alles wat is. Als wij ons dit gaan 
realiseren en volgens dit besef gaan leven, zullen wij ook niet meer in 
staat zijn om anderen en al het andere leven schade toe te brengen, 
omdat wij dan weten dat wij ons zelf daarmee schaden. 
Als wij gaan leven volgens het bewustzijn van het éénzijn van alles wat 
is, zal de tolerantie, de acceptatie en het besef dat wij elkaar moeten 
dragen en steunen gaan toenemen en zal op enorme schaal de 
trillingsfrequentie van onze energie gaan stijgen en toenemen. Hiermee 
“ontlasten” wij ons letterlijk van de last die wij zelf op onze schouders 
hebben gelegd. Al het leven zal hierdoor beïnvloed worden en worden 
opgetrokken. 
De natuur en de aarde zullen hierop reageren en tot rust komen. Als de 
verhoging van deze energietrilling toeneemt, zullen onze lichamen er op 
gaan reageren en zal onze natuurlijke weerstand toenemen en zullen 
ziektes verdwijnen. 

Het enige wat wij dus hoeven te doen, is ons bewustzijn te gaan 
veranderen en ons te gaan afstemmen op de éénheid van al het Leven, 
op de éénheid van alles wat is. Omdat alles en iedereen een deel is van 
“De Ketting van Leven” hoef je je alleen maar af te stemmen op de bron 
van het Leven die ieder mens in zich draagt. De verbinding met deze 
bron ligt in ieder mens ingebakken. Het enige wat je hoeft te doen is 
deze verbinding opnieuw tot stand te brengen. 

Hoe je dat moet doen, wordt op deze website uitgelegd. Althans, er is 
een poging ondernomen om dit uit te leggen. 

Verder kun je je afvragen of deze website zin heeft 

Het antwoord is ja. Deze website heeft absoluut zin. 

Waarom? 

Wij zijn allemaal in één enorm energetisch web met elkaar verbonden. 
Omdat wij allemaal met elkaar zijn verbonden, bestaat er slechts 
éénheid van alles wat is. 
Omdat wij in deze éénheid, in deze verbondenheid elkaar ook altijd 
zullen beïnvloeden met alles wat wij doen, heeft altijd alles wat je doet 
invloed op alles en iedereen. 
Daarom heeft het plaatsen van deze website dus ook invloed op alles en 
iedereen. 
Ook al zie je geen enkel resultaat, toch is er een onweerlegbare 
beïnvloeding op al het leven, op alles wat is. 

WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptLiefde%20verwachting%20schuld.htm
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Of deze invloed voldoende is om de wereld op een ander spoor te 
krijgen, weet ik niet. 

Misschien als jij meehelpt om uit te dragen wat ik probeer uit te dragen, 
zal de invloed veel sterker worden. 

De tijd zal leren of jouw en mijn invloed voldoende zijn om de vrede en 
de liefde opnieuw in deze wereld te brengen. 
Help jij mee om deze verandering tot stand te brengen en al het leven op 
deze  prachtige planeet letterlijk “op te trekken” en er een nieuw paradijs 
van te maken? 

CCCooonnncccllluuusssiiieee   

Waarom moet de richting van het leven op aarde veranderen?  
Waarom moet ons bewustzijn veranderen en worden opgetrokken? 

Op basis van het principe van “afstrepen” kunnen we heel makkelijk 
vaststellen dat we moeten veranderen en dat het leven op deze planeet 
moet veranderen. 

De meest eenvoudige en de meest effectieve conclusie is de vaststelling 
dat de huidige methode, rustend op het huidige collectieve bewustzijn, al 
duizenden en duizenden jaren heeft aangetoond dat deze methode niet 
werkt. 
Er is nog altijd angst, er is nog altijd frustratie, er is nog altijd wanhoop, 
er zijn nog altijd ziektes en er zijn nog altijd oorlogen onder alle mensen. 

Geen beleid van geen enkele wereldleider, geen religie en geen leider 
van welke religie dan ook, is er ooit in geslaagd om de rust, het 
vertrouwen, de acceptatie en de tolerantie, de liefde en de vrede in de 
wereld terug te brengen. Dit komt omdat zowel de wereldleiders, de 
religies en de leiders van de religies allen zijn afgestemd op het zelfde 
bewustzijn als het bewustzijn waar de angst, de frustratie, de wanhoop, 
de ziektes en de oorlogen op zijn afgestemd. Dit is het 
bewustzijnsniveau van het huidige "collectieve bewustzijn". 
Ook de religies waren en zijn nog steeds afgestemd op het bewustzijn 
van moord, op het doden van diegenen, die het volgens hun leer, de leer 
zoals zij zien dat het goed is, niet goed doen. 
"Ongelovig zijn" is het zelfde als "anders zijn". 
"Anders zijn" is het zelfde als "ongelovig zijn". 
"Anders zijn" moet worden gestraft. 
Ook dat zie je nog overal om je heen, overal op deze wereld nog 
gebeuren. 
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Al deze leiders hebben hun langste tijd gehad, want als het bewustzijn 
kan worden opgetrokken, is er voor hun bewustzijn geen plaats meer.  
Als genoeg genoeg is, is genoeg genoeg. 

Er is hoop. Zo hebben we al het communisme zien verdwijnen, we 
hebben het apartheidsbewind in Zuid-Afrika en de dictatoriale bewinden 
in Zuid-Amerika voor een groot deel zien verdwijnen.   
We zijn er nog lang niet maar we zijn op de goede weg. 

Vanuit de spirituele sferen, vanuit de sferen waar de creatieve 
ontwikkeling van onze planeet wordt vastgelegd, vanuit deze sferen is er 
leiding voor ons en voor onze planeet. Vele mensen worden op dit 
moment op aarde beïnvloed door de Meesters die in deze sferen 
verblijven en zij geven ons belangrijke en essentiële kennis door om ons 
bewustzijn te kunnen optrekken. 

De juiste basis om jezelf te veranderen is de oprechte verbazing. De 
verbazing waarom het zo een puinhoop is op deze wereld. Jaren 
geleden was voor mij de maat vol en besloot ik dat wij met zijn allen ooit 
moeten zijn ontspoord. In een onvoorstelbaar diep verleden zijn wij de 
Weg kwijtgeraakt en in een spiraal terechtgekomen waar alle ellende is 
begonnen en alleen maar is toegenomen. 

Ik heb toen mijzelf de eed gezworen om op pad te gaan en te gaan 
uitzoeken wat de oorzaak was van al deze ellende. Ik moest en ik zou 
het antwoord vinden. Het verslag van deze spirituele reis heb ik 
vastgelegd in het boekje “Een wonderbaarlijke reis”. Hierin kun je lezen 
hoe ik er stukje bij beetje achter kwam waar en hoe het ooit fout is 
gegaan en wat we er aan kunnen doen om het roer weer om te krijgen 
en de koers van deze wereld te verleggen. 

Nadat ik deze kennis heb verkregen, heb ik nog maar één belangrijk doel 
in mijn leven. Dat doel is om deze kennis uit te dragen en het van de 
daken te schreeuwen. 

Het enige risico wat ik hiermee loop, is om voor een idioot en een dwaas 
te worden uitgemaakt. Het enige wat ik echter kan verliezen is mijn 
gezicht.  
Ik verlies echter tienduizend keer liever mijn gezicht dan mijn leven. 

Toen Irak door Amerika werd aangevallen stond heel Bagdad in brand. 
Gelukkig werden er alleen maar militaire doelen geraakt. Als je de 
ongelooflijke vlammenzee op televisie zag die bij de bombardementen 
ontstonden, dan kon je zonder gestudeerd te hebben, zien en begrijpen 

WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptBoekwonder.htm
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dat dit een leugen was. Later bleek dat er meer dan honderdduizend 
burgers bij die bombardementen zijn omgekomen. Als ik dan mensen om 
mij heen hoor zeggen, “dat het nu eenmaal niet anders is en dat dat er 
nou eenmaal gewoon bijhoort”, dan kan ik constateren dat deze mensen 
levend dood zijn. 

"Het hoort er nou eenmaal gewoon niet bij en het is nou eenmaal 
wel degelijk anders”. 

Vraag aan jouw GEWETEN of het er bijhoort.  
Vraag aan jouw GEWETEN of het doden van ander leven, van 
andere mensen min of meer acceptabel is en zo een situatie maar 
op de koop toegenomen moet worden.  

Ik verlies liever mijn gezicht dan op deze manier mijn leven.  

Denk niet dat jij geen invloed hebt. Jij hebt invloed. Sterker nog, 
juist jij maakt het verschil. Het verschil tussen leven en dood op 
deze planeet. 

Jij bent een deel van de Goddelijke Creatieve Kracht en daardoor ben je 
een medeschepper op deze wereld. Jij schept je eigen wereld en dus 
ben je een medeschepper van deze wereld.  
 
(In het artikel “The Secret” ga ik uitvoerig op dit onderwerp in. Op deze 
website staat ook een link naar de film “The Secret”. 
Als deze link niet werkt, kun je de volgende link gebruiken, waar de 
eerste twintig minuten van de film op Youtube wordt weergegeven. 
De link is: “The Secret”). 

Jij bent een medeschepper op en in deze wereld en dus ben jij 
mede verantwoordelijk over het lot van deze wereld. 

Neem jouw verantwoordelijkheid en help mee om de verandering tot 
stand te brengen.  

 

 

 

 

WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptSecret%20Artikel.htm
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=188
http://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8
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Help jij mee om deze verandering tot stand te brengen en al het leven op 
deze  prachtige planeet letterlijk “op te trekken” en er een nieuw 

paradijs van te maken? 
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DDDuuuaaallliiittteeeiiittt   

  

Als je je gaat verdiepen in de werking van de wetten van het leven, dan 
stuit je op het begrip van “Dualiteit”. Dualiteit is verweven in alle 
grondbeginselen van het leven, het leven is er van doordrenkt. 

Wat is dualiteit? 

Voordat we ingaan op deze vraag, moeten we ons eerst afvragen waar 
wij, deze planeet, de wereld en alles wat er is, uit bestaan en waaruit wij 
zijn opgebouwd. 

Alles wat er is, is energie. Alles wat bestaat, is opgebouwd uit energie. 
Deze energie is opgebouwd uit oneindig vele identieke, allerkleinste 
deeltjes. In essentie is dus alles wat is, gelijk aan elkaar, doordat alles 
wat is, is opgebouwd uit een massa van dezelfde identieke, allerkleinste 
deeltjes. Het uniek zijn van alles wat is, wordt veroorzaakt doordat alle 
afzonderlijke unieke dingen van alles wat is een eigen, unieke 
trillingsgraad hebben. In essentie ben ik dus absoluut gelijk aan jou of in 
elk geval zijn wij opgebouwd uit dezelfde bouwstenen, met het verschil 
dat wij unieke trillingsfrequenties hebben. Doordat alles wat is, 
verbonden is met elkaar, hebben alle mensen via de energie die bestaat 
in de ruimtes tussen alle mensen en die weer zijn opgebouwd uit een 
massa van dezelfde allerkleinste energiedeeltjes, een onlosmakelijke 
verbondenheid met elkaar. 

Wij zijn dus via draden van energie met elkaar verbonden. Alles wat ik 
doe, zal daardoor altijd door anderen worden opgemerkt, anderen zullen 
altijd door alles wat ik doe, worden beïnvloed, dit komt door onze 
onlosmakelijke verbondenheid met alles wat is. 

Dit is heel erg belangrijk. Dit betekent namelijk ook dat zelfs als ik geen 
enkel resultaat zie van wat ik doe, ik door mijn verbinding met alles wat 
is en dus met alles en iedereen, altijd al het andere leven zal 
beïnvloeden. 
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Wij zijn dus in een enorm, energetisch web altijd met elkaar en met alles 
wat is, verbonden. 

Omdat wij zijn opgebouwd uit dezelfde substantie, uit dezelfde 
bouwstenen en omdat we allemaal met elkaar en met alles zijn 
verbonden, is er dus uitsluitend éénheid van alles wat is. Deze eenheid 
gaat terug tot aan de bron van het leven. Deze eenheid gaat terug tot de 
“Schepper”. Deze eenheid gaat terug tot het moment van Scheppen. 
Deze eenheid gaat terug tot God. 

Ook moeten wij ons realiseren dat wij medescheppers zijn, 
medescheppers van ons eigen leven, van deze wereld en van dit 
universum 

De mens bezit het vermogen om te scheppen. Omdat we dit vermogen 
hebben om te scheppen, leven we in onze eigen, zelf geschapen 
werelden. Wij leven in werelden die zijn geschapen en gevormd door 
onze eigen gedachten, door onze eigen overtuigingen. Daar waar we 
ons op richten, waar we ons op focussen, zal worden geschapen en wat 
wij scheppen zullen wij ervaren. Als ik vind dat jij een slecht persoon 
bent, dan zal alles wat jij doet mij het bewijs geven dat jij slecht bent. Ik 
zal het zien door wat je doet, ik zal het horen door wat je zegt en ik zal 
het zelfs ruiken. Als iemand anders vindt dat jij een goed persoon bent, 
dan zal die ander daarin bevestigd worden, door dezelfde acties van jou, 
die mij bevestigen dat jij een slecht persoon bent. 

Omdat het universum werkt als een spiegel, die alles terugspiegelt van 
wat ik vind en wat ik doe en omdat we in het leven moeten leren, 
scheppen we (onbewust) de omstandigheden in onze levens en van 
onze levens, de omstandigheden die wij willen ervaren. Door deze 
ervaringen kunnen we en zullen we leren. De Engelsen zeggen dit heel 
mooi met “What goes around, comes around”. 
(Zie ook de film "The Secret" en het artikel "The Secret". 

Als de film niet wil starten, zie dan met de volgende link de eerste twintig 
minuten van de film op Youtube: "The Secret"). 

Als we deze lijn volgen, betekent dit, dat ik in de ogen van andere 
mensen niets anders ben dan de duizenden en duizenden etiketten die 
anderen op mij plakken. Dit betekent ook dat jij in mijn ogen niets anders 
bent dan de etiketten die ik op jouw leven plak. 

Dit betekent ook dat we in onze eigen geëtiketteerde wereld leven. We 
leven in dozen vol met etiketten of anders gezegd, we leven in mentale 

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=188
WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptSecret%20Artikel.htm
http://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8
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gevangenissen. Dit betekent dus ook dat in deze, op het besef van 
dualiteit gebouwde wereld, niets is wat het lijkt te zijn. Het betekent dus 
ook dat ik mijn wereld kan veranderen als ik bereid ben mijn etiketten te 
veranderen. Het betekent dus ook dat als ik bereid ben om te stoppen 
om situaties en mensen met etiketten te beplakken, mijn doos met 
etiketten leeg zal worden of dat de muren van mijn mentale gevangenis 
zullen gaan oplossen en ik in staat zal zijn om buiten mijn gevangenis te 
kunnen kijken.  
Dit betekent dat als ik buiten mijn gevangenis kan kijken, ik mijn horizon 
kan veranderen. Als ik in staat ben om mijn horizon te verleggen, ben ik 
in staat om te groeien. Als ik in staat bent om te groeien, zal mijn 
bewustzijn groeien, veranderen en toenemen. Als mijn bewustzijn 
toeneemt, ben ik in staat om opnieuw de verbinding met de bron van het 
Leven, die diep in mij ligt, te vernieuwen.  
Dan zal ik dus opnieuw de verbinding met de “Ketting van 
leven” herstellen.  

Nu kunnen we terugkomen op de vraag: Wat is dualiteit? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we ons eerst richten op 
het begrip spiritualiteit, eerst moeten we ons afvragen wat we bedoelen 
met spiritualiteit. Spiritualiteit is een begrip dat ligt tegenover het begrip 
materie. De mens is en vertegenwoordigt materie, de mens heeft een 
lichaam en vertegenwoordigt zo de materie, het materiële aspect van het 
leven. 
Is de mens meer dan alleen maar een lichaam? Is de mens ook geest? 
Vertegenwoordigen wij ook het spirituele? Als je vindt dat dit niet zo is, 
dan zijn we gauw klaar. Als je vindt dat de mens wel geest of “spirit” is, 
dan heeft dit verhaal zin. 
Als je er van uitgaat dat de mens ook geest, ook spirit is, dan kun je ook 
misschien meegaan in het feit dat de mens langer voortleeft dan alleen 
zijn leven in het fysieke lichaam. Als de mens dus aan het eind van zijn 
fysieke, zijn aardse leven sterft, leeft er dus blijkbaar iets van ons door. 
Onze geest, onze spirit leeft elders verder, elders in een andere sfeer. 
Als we blijkbaar langer leven dan alleen maar het leven hier op aarde, 
leven we misschien toch eeuwig, in steeds wisselende, in steeds andere 
sferen. 
Als we eeuwig leven, als onze spirit eeuwig leeft, is het ook zeer 
aannemelijk dat onze spirit een bepaald groeiproces doormaakt en moet 
doormaken om verder te kunnen, om sfeer na sfeer te kunnen veroveren 
en om steeds meer van het goddelijk aspect van ons Zijn te gaan 
begrijpen en doorgronden. 
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In die groei van ons Zijn, is de grootste hindernis die we moeten nemen 
om te kunnen groeien, het overwinnen van het begrip en het besef van 
de dualiteit. 
Eens leefden wij in het besef, het bewustzijn van éénheid. Wij wisten dat 
wij onlosmakelijk verbonden waren met al het leven, met alles wat is. Wij 
waren verbonden met de ketting van leven, die teruggaat tot aan de 
Schepper, die teruggaat tot God.  
Wij waren dus verbonden door een enorme ketting van Leven met God. 
Ooit hebben wij het besluit genomen om ons af te splitsen van de ketting 
van leven, af te splitsen van elkaar en af te splitsen van de verbinding 
met God. Niet dat deze afsplitsing werkelijk realiseerbaar is, maar wij 
vergaten in de loop van de tijd dat wij zijn verbonden met al het leven. 
Wij gingen er van uit dat wij los staan van elkaar, geen verbinding 
hebben met elkaar en dus ook niets met elkaar te maken hebben. Wij 
gingen er van uit (en gaan er nog steeds van uit), dat wij elkaar kunnen 
schaden en beschadigen zonder dat wij hiermee onszelf zullen schaden 
en beschadigen. 
Leven in het besef van éénheid, leven in het besef en in het 
bewustzijn dat wij zijn verbonden en éénzijn met alles wat is, wordt 
door ons ervaren als liefde, als onvoorwaardelijke liefde. 
Aangezien het besef, het bewustzijn van afsplitsing het 
tegenovergestelde is van het besef en het bewustzijn van éénheid, 
is de ervaring van het besef van afsplitsing ook tegenovergesteld 
aan het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en dit is het gevoel van 
angst. 
Leven in het bewustzijn van afgesplitst zijn van al het andere leven, is 
dus leven in een continu (onbewust) gevoel van angst. 
Bij deze afsplitsing werd ons ego geboren. Wij lieten en laten de 
besturing van ons leven over aan ons ego. Omdat ons ego drijft op het 
gevoel van afsplitsing van al het leven, van alles wat is, leeft ons ego dus 
ook in een continu gevoel van angst. 
Om aan dit onafgebroken gevoel van angst het hoofd te kunnen bieden, 
streeft het ego dus altijd naar superioriteit. Het ego streeft altijd naar 
overheersing van anderen. Als het niet lukt om anderen te kunnen 
overheersen, neemt ons ego een onderdanige rol aan. Zo leven wij of als 
meester of als slaaf en zijn dus of de overheerser of het slachtoffer en 
wisselen, afhankelijk van de omstandigheden en de mogelijkheden, 
constant deze rollen. 
Bij deze onafgebroken strijd van het ego worden dus continu 
tegenstellingen gecreëerd. Meester en slaaf, heersen of overheerst 
worden, goed en slecht, accepteren of afwijzen, vreugde of angst en zo 
kun je eindeloos doorgaan. 
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Met het creëren van deze eeuwige tegenstellingen is het begrip en 
het besef van dualiteit geschapen. 
Dualiteit is dus onlosmakelijk verbonden met het begrip en besef 
van afsplitsing. 
Dualiteit is een begrip waar dus alles mee valt en staat. Dualiteit is heel 
moeilijk te doorgronden. Dualiteit is nagenoeg ongrijpbaar en daarom zo 
gevaarlijk in alle aspecten. Dualiteit staat voor ego en voor “antichrist”. 
Dualiteit is het besef dat dus uitgaat van tegengestelden, van uitersten. 
Dualiteit kent dus alle tegengestelde begrippen zoals goed en kwaad, 
liefde en angst, groot en klein, juist en onjuist. Dualiteit steunt juist op 
deze begrippen en leeft van de energie die door het stellen en in stand 
houden van deze uitersten gecreëerd wordt, uitersten die je vindt aan het 
einde van de slingerwerking van de slinger van de dualiteit en die dus 
altijd na het bereiken van het ene uiterste van de slinger, door de 
slingerwerking, weer terug zal slingeren naar het andere uiterste van de 
slinger en daarna weer en daarna weer, enzovoort, enzovoort. De 
energie voor het in stand houden van deze slingerwerking wordt 
geleverd door de mensen, wordt geleverd door de acties en reacties van 
onze ego‟s, die leven op het besef en het bewustzijn van afsplitsing van 
al het leven en die dus de uitersten nodig hebben en daardoor de 
dualiteit in stand houden. Dualiteit dat altijd tweedracht zal zaaien onder 
de mensen. Dualiteit dat altijd zal refereren aan de wet van “oog om oog, 
tand om tand”. 
 
Het ego leeft in een onafgebroken, onbewust besef van angst. Daardoor 
zal het ego altijd de drijfveer hebben om superieur te zijn. Met deze 
superioriteit probeert het ego een vals gevoel van veiligheid te scheppen. 
Aangezien alle ego's dezelfde drijfveer hebben om superieur te zijn, 
zullen zij altijd tegenstellingen creëren om zich af te kunnen zetten tegen 
andere ego's en om daarmee hun gelijk aan te tonen en dus hun 
overwinning op anderen veilig te kunnen stellen. Hiermee is voor dat 
moment dan weer even een nieuw situatie gecreëerd van meester 
(overwinnar) en slaaf ( slachtoffer). 

Dualiteit dwingt dus altijd de tegengestelde kracht, die aan de andere 
kant van de slingerwerking tot uitdrukking komt, af.  
 

Dualiteit dwingt altijd een tegengestelde kracht af. Dualiteit schept 
altijd deze kracht aan het eind van de slingerbeweging en houdt 
zichzelf daardoor en daarmee in stand. Daarom is dualiteit niet te 
bestrijden. 
Dualiteit vraagt juist om strijd en roept deze strijd keer op keer op. 
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Je kunt dualiteit dus niet bestrijden. Strijd is het levensbloed van het 
begrip en het besef van dualiteit. Je kunt dualiteit alleen laten sterven 
door eenvoudig niets te doen. Niet handelen, niet reageren, is de bijl  die 
voor jou en voor iedereen de doodslag kan toebrengen aan de dualiteit. 

Niemand kan de wereld redden door de strijd aan te gaan met slechte 
krachten of welke kracht dan ook. Het bevechten van welke kracht dan 
ook, het bestrijden van al het kwaad dat wij zien, voedt de dualiteit en 
houdt het dus in stand. Mensen die zeggen de wereld te willen redden 
door het kwaad te gaan bestrijden, doen dus juist niets anders dan de 
dualiteit met hun strijd in stand te houden en houden daarmee dus het 
kwaad in stand en versterken het juist. Iedere kracht, ook iedere 
liefdeskracht, die je in de strijd wilt werpen om het kwaad te bevechten, 
is juist een versterking van de slingerwerking van de dualiteit en houdt 
het daardoor dus in stand. Iedere reactie op iedere actie is het kenmerk 
van dualiteit. 

Als ik “het kwaad” constateer en vind dat ik dat moet bestrijden, 
constateer ik in dat kwaad een uiterste, waarvan ik tevens vaststel dat 
het onaanvaardbaar is. Op welke manier ik dit kwaad ook bestrijd, ik trek 
door deze handelingen, door deze strijd altijd de slinger van de dualiteit 
terug naar de andere kant, naar de tegengestelde kant. De slinger zal 
dus nu een tegenovergestelde kant op slingeren. Aangezien de dualiteit 
per definitie streeft naar tegengestelde krachten, zal de slinger aan het 
eind van de uitslag die ik heb veroorzaakt, vanzelf weer de andere kant 
op slingeren en daardoor dus een nieuwe tegengestelde kracht, dus 
opnieuw een kwade kracht creëren. Mijn aanval op het 
kwaad, hoe goed ik het ook bedoelde,  heeft dus opnieuw een kwade 
kracht geschapen en hiermee heb ik dat wat ik bevocht, juist versterkt. 

Zie dualiteit als het duister in een donkere kamer. Ik kan tegen het 
duister duwen. Ik kan dit doen terwijl ik boos ben en ik kan dit doen met 
alle goede bedoelingen die ik kan verzinnen.Ik kan het duister echter 
nooit beïnvloeden, ik kan het niet wegduwen. Niet op een boze wijze en 
niet op een liefdevolle wijze. Ik kan het duister alleen laten verdwijnen 
door een lichtje te onsteken. De duisternis was er dus doordat iets 
anders, het licht, er niet was. 

Dualiteit is er dus ook doordat iets anders er niet is. Wat de dualiteit in 
leven houdt, is het feit dat wij ons er mee verbinden. Ook wij gaan mee 
in het spel van goed en kwaad, van mee eens en niet mee eens, van 
overheersen en overheerst worden. Wat er niet is, is onze leegte, ons 
absoluut “niet verbinden”. Jezus zei dat als ze je op de ene wang slaan, 
je de andere wang moet toekeren. Jezus predikte dus een “absoluut niet 
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reageren”. Jezus zei niet dat je je boos moest maken, moest gillen of 
terug moest slaan. Verbind je dus niet met wat er gebeurt. Doe absoluut 
niets, want als je maar iets doet, houd je de dualistische kracht in stand 
en voorzie je hem van energie waardoor hij zich voedt en in leven blijft. 
Trek dus niet aan en duw dus niet tegen de slinger van de dualiteit. Door 
niet te reageren naar en op andere mensen raak je de slinger niet aan 
waardoor hij verstoken van energie zal uitslingeren en uiteindelijk zal 
stoppen met slingeren. Ook al zie je geen resultaat van het niet reageren 
op anderen, dan zul je toch altijd de ander door jouw niet reageren 
beïnvloeden. Dit komt door het feit dat wij in het energetisch web altijd 
met alles en met iedereen onlosmakelijk zijn verbonden. 

Nogmaals herhaal ik dat ons ego dus altijd zoekt naar de dualiteit. 
Dualiteit is dus altijd gekoppeld aan het besef van afsplitsing, van 
afgesplitst te zijn van de ketting van leven, die teruggaat tot de Schepper 
van al het leven, die teruggaat tot de bron van al het leven, die teruggaat 
tot God. Omdat ons ego dus altijd zoekt naar de dualiteit dat gekoppeld 
is aan het besef van afsplitsing, leeft ons ego en leven wij dus continu in 
angst. Omdat wij continu in angst leven, proberen wij dus altijd macht uit 
te oefenen over anderen. Wij gaan ervan uit dat als wij macht hebben 
over anderen, wij ook veilig zullen zijn. Anderen proberen macht te 
hebben over ons, omdat zij op een zelfde wijze hun (onbewuste) angst 
proberen te elimineren. Zo heerst er dus een eeuwige strijd van 
overheersen en overheerst worden. Een strijd die uiteindelijk nooit onze 
angst zal verdrijven. Als wij niet in staat zijn om macht uit te kunnen 
oefenen over anderen, nemen wij de rol van ondergeschikten aan. Zo 
spelen wij dus continu de wisselende rol van “heerser en slachtoffer”. Je 
dit te realiseren is heel erg belangrijk. 

Wat geldt voor dualiteit geldt ook voor het ego. Het ego drijft op de 
werking van de dualiteit. Zoals de dualiteit niet met strijd is te 
verwijderen, zo is ook het ego niet met strijd te elimineren. Het ego kun 
je alleen afleggen door het langzaam te laten gaan. Door het te negeren 
en niet meer van energie te voorzien, zal ook het ego een langzame 
dood sterven. 

Wat kan ik dan doen om de dualiteit te vernietigen? Het antwoord is dat 
je hiervoor juist niets moet doen. Ik moet het besef van uitersten loslaten 
en mij niet laten verleiden om met de slingerwerking van de dualiteit mee 
te gaan. Vind gewoon niets over wat dan ook. Maak jezelf leeg. Maak je 
eigen doos met etiketten, waarmee jij andere mensen en gebeurtenissen 
een etiket geeft en dus beoordeelt en veroordeelt, leeg. Leeg je eigen 
beker en hoe leger je wordt, hoe minder je mee gaat met alle 
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tegenstellingen die ons worden opgelegd door ons ego. Hoe leger je 
wordt, hoe meer je je gaat beseffen dat je niet bent afgesplitst van al het 
andere leven. Als je stopt al het andere leven te bevechten door de 
eeuwige tegenstellingen in stand te houden, hoe meer je hierdoor zult 
gaan voelen en beseffen dat je één bent met al het leven. Als je de 
éénheid van alles wat is steeds meer gaat beseffen, als je steeds meer 
in dit besef begint weg te zakken en er naar gaat handelen, zal de 
“Christusgeest” in jou ontwaken en zal het licht in je gaan branden. Je 
hebt dan opnieuw de verbinding met jouw Bron hersteld. Je zult met dit 
Christuslicht dan niet alleen het duister voor jouzelf verdringen maar je 
zult met jouw licht ook de duisternis voor anderen verdringen. Met het 
verdwijnen van deze duisternis zal uiteindelijk ook de dualiteit 
verdwijnen. 

Je kunt dus ook absoluut niet zonder meer je ego afbreken. Je kunt 
alleen je ego afbreken als je de dualiteit gaat begrijpen en gaat zien in 
ieder aspect van het leven. Als je vervolgens weigert om nog het spel 
van uitersten en tegenstellingen mee te spelen, zal jouw ego zijn 
voedingsbodem kwijtraken en zul jij jouw ego uithongeren. Verstoken 
van energie, zal dan ook het ego langzaam sterven. 

Als je jouw ego gaat bestrijden met een strijd, zul je juist de dualiteit 
voeden en zal jouw ego alleen maar sterker worden. Bewandel dus niet 
meer de weg van uitersten, de weg met de slingerwerkingen maar 
bewandel de smalle weg van het midden.  

Vanuit dit niets zijn, dit niets doen, dit leeg zijn, zul jij veranderen, zul je 
de aansluiting vinden met jouw eigen bron diep in jou, zul je de 
verbinding gaan voelen met al het leven en zul jij jouw eigen groeiproces 
gaan starten en in beweging houden. 

Je kunt de dualiteit ook pareren door niet de weg van afsplitsing te 
volgen. Dualiteit is altijd gekoppeld aan afsplitsing. Als je juist in 
tegenstelling tot de weg van afsplitsing, bewust de weg van “éénheid” 
volgt, volg je in elk geval een weg die nooit zal beantwoorden aan het 
dualistisch principe. Door dit consequent vol te houden, zal ook nu het 
“beest van dualiteit” in jou van energie verstoken blijven en dus 
langzaam sterven. 

Verander dus niet de wereld door de krachten in de wereld te gaan 
bestrijden maar verander de wereld door de dualistische kracht in jouzelf 
te bestrijden. Deze strijd wordt gekenmerkt door juist niets te doen en 
door jouw eigen besef, begrip en inzicht over dualiteit te vergroten. Als je 
jezelf hebt overwonnen, zul je een licht vertegenwoordigen, waarmee je 
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het duister, de dualiteit, voor jezelf en voor anderen zult afbreken en zult 
kunnen laten sterven. 

Laat je niet verleiden door mee te gaan in de uitersten, in de 
slingerwerkingen van de dualiteit en laat je niet vangen door de dingen in 
het leven die jij bestempeld als “goed”, hierdoor ontstaat er vanzelf ook 
een “slecht”. Beiden zijn relatief en voor beide partijen binnen deze 
slingerwerking van de slinger van de dualiteit (bijna) altijd aanvechtbaar 
en verdedigbaar, gezien vanuit hun eigen standpunt en overtuiging. 
Hierdoor zul je altijd geconfronteerd worden met andere mensen, altijd in 
de tegenstellingen “geparkeerd” worden en de neiging krijgen om die 
mensen op hun standpunt en overtuiging aan te vallen, waardoor je je 
vastgrijpt aan de slinger en meegaat met de slingerwerking van de 
dualiteit.  

Weiger onder alle omstandigheden om een ander mens te bestrijden 
maar bestrijd uitsluitend de dualiteit in de mens door het aan de kaak te 
stellen, door het uit te dagen en door het voor anderen “open te leggen”. 

Hierbij is dus ook van belang dat je geen enkele verwachting hoeft te 
hebben of de mensen wel of niet zullen reageren op jouw “niets doen”. 
Door jouw onlosmakelijke verbondenheid met alles en iedereen zal jouw 
“niet reageren” een absolute invloed hebben op alles en iedereen en zul 
je invloed hebben op het veranderen van de energiefrequentie van het 
totale energieveld. Hiermee heb je dus invloed op de situatie in en van 
deze wereld. 

Er bestaat dus geen goed en geen slecht. Voor de ene partij is het 
goede het goede en voor de andere partij is dat goede dan, op basis 
van het dualistisch principe, automatisch het slechte. 
Voor de andere partij geldt vanuit het gezichtspunt van die andere 
partij exact hetzelfde, maar dan uiteraard in spiegelbeeld. 

Realiseer je ook dat de mensen juist van je verwachten dat je meegaat 
met de slingerwerking van de slinger. Er wordt van je verwacht dat je 
een standpunt inneemt en dat je dat standpunt verdedigt. Er wordt van je 
verwacht dat je een etiket plakt op mensen en op situaties en daardoor 
gevangen zult blijven in je eigen mentale gevangenis. De mensen 
verwachten dit van je omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn. Als jij 
jouw standpunt inneemt, kunnen zij weer trekken aan of duwen tegen de 
slinger van de dualiteit. Zij willen weten waar jij staat en waar zij dus 
kunnen staan. Kunnen ze de rol van heerser pakken of moeten ze 
genoegen nemen met de rol van slachtoffer. Juist door niet te reageren 
schep je chaos. Deze chaos is misschien in staat om de mensen te doen 
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ontwaken en te laten ontdekken dat ze verwikkeld zijn in een strijd die 
zonder einde is en die dus nooit ergens toe zal leiden, behalve tot de 
ellende, de angsten en de wanhoop waar deze wereld al duizenden en 
duizenden jaren in gedompeld is en van overstroomt. 
Het enige wat van belang is, is dus dat de mensen het bewustzijn  
krijgen van de werking van de wetten van afsplitsing en dualiteit en van 
de werking van de wet van éénheid, van het éénzijn van alles wat is. De 
eerste wet leidt tot een eeuwige chaos, vol angsten, verdriet, wanhoop 
en lijden. De tweede wet leidt tot begrip, acceptatie, tolerantie en 
onvoorwaardelijke liefde. 
 
 
 
Slechts het volgen van de tweede wet, leven in het bewustzijn van 
éénheid, leidt tot het veranderen van deze wereld en zal de angst 
verdrijven en de liefde weer de nieuwe heerser van deze wereld 
laten worden. 
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TTTooo   bbbeee   ooorrr   nnnooottt   tttooo   bbbeee   

  

With this article I hope that I can show you that something in this world 
has to be done. Not just something but really something. This world has 
to be changed. The consciousness of this world, of the people who live 
on it, has to be changed. As long as leaders of countries declare wars to 
leaders of other countries and as long as the people of these countries 
pick up their guns and canons to kill other people, it is not good with and 
on this world. As long as we are able to kill in order to conquer a piece of 
land, some hills, some trees, some sand and some water or in order to 
defend an idea of one leader, the situation in this world is terrible and will 
only lead to a complete destruction of all of us. 

And besides killing each other, there are a lot of things in this world 
which make all of us unhappy, full of fear, sad and desperate. 

To show how desperate this world is, I refer to an article of the World 
Health Organization (WHO) about suicide in this World. 
  

Suicide around the World 

TTThhheee   ppprrrooobbbllleeemmm   

   In the year 2000, approximately one million people died from 
suicide: a "global" mortality rate of 16 per 100,000, or one death 
every 40 seconds.  

   In the last 45 years suicide rates have increased by 60% 
worldwide. Suicide is now among the three leading causes of death 
among those aged 15-44 years (both sexes); these figures do not 
include suicide attempts up to 20 times more frequent than 
completed suicide.  

   Suicide worldwide is estimated to represent 1.8% of the total 
global burden of disease in 1998, and 2.4% in countries with 
market and former socialist economies in 2020.  
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   Although traditionally suicide rates have been highest among the 
male elderly, rates among young people have been increasing to 
such an extent that they are now the group at highest risk in a third 
of countries, in both developed and developing countries.  

   Mental disorders (particularly depression and substance abuse) 
are associated with more than 90% of all cases of suicide; 
however, suicide results from many complex sociocultural factors 
and is more likely to occur particularly during periods of socio-
economic, family and individual crisis situations (e.g. loss of a 
loved one, employment, honour).  
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We do not kill ourselves because we are happy. We do not kill ourselves 
because we have peace in our hearts. We do not kill ourselves because 
we know and understand the meaning of life and because we feel one 
with all life. 

We are unhappy, full of fear and a lot of us are desperate in the most 
heavy degree. If you see the figures in the article of the World Health 
Organization you even can  see that all these terrible feelings which lead 
to suicide, are enormously increasing.   

What is going on in this world and is there a way we can change our 
lives and change this world? 
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All the wars in this world, all the unhappiness, all the fear and all the 
other terrible things in this world will happen as long as we accept and 
allow that they happen. All this will continue as long as we accept and 
allow that it continues. All this will end the moment that you and I decide 
that it has to end. As you and I decide that enough is enough and that 
this world has to be changed. As we decide that the leaders of the 
countries of this world can declare a war without an army, without you 
and me, then all this killing and misery will stop and this world will 
change to a better world. 

“You and I are the world, so you and I can decide what kind of world 
this world will be and has to be”. 

As long as there have been wars in this world, it has never been a 
solution to the problems which caused these wars but, by the laws of 
duality, it has always been a reason for new wars. This law of duality 
always causes the law of: “an eye for an eye, a tooth for a tooth”. 

I think and know that we can change our lives and that we can change 
this world. I would like to show you in this article some summaries. At the 
end I will try to connect these summaries to make my vision of a better 
world complete. 

Creation 

People have the power to create. Because we have the power to create 
we live in our own created worlds. We live in worlds which have been 
formed by our own thoughts, by our own convictions. That to which we 
adapt ourselves, will be realized and will be experienced by us. If I think 
you are a bad person, then everything you will do, will give me the proof 
that you are bad. I will hear it by what you say, I will see it by what you 
do and I will even smell it. If somebody else thinks you are a good 
person, then it will be proven to them by your actions that you are good, 
the same actions that prove to me that you are bad. 

Because the universe is a mirror which reflects everything we do and 
think and because we have to experience life, we create (unconsciously) 
the circumstances in our own lives that we want to experience. By these 
experiences we can learn. 

If we follow this line, it means that in other people's eyes I am nothing but 
thousands and thousands of labels with which I have been labelled by 
others. I am in your eyes and by your ears what you have labelled me. 
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This also means that you are, in my eyes, nothing but the things with 
which I have labelled you. 

This also means that we live in our own labelled worlds. We live in 
labelled boxes or in mental prisons. It also means that in this dualistic 
world nothing is as it appears to be. It also means that you can change 
your world by changing the labels. It also means that if you are able to 
accept that you stop labelling situations and people, your box will be 
empty and you can see outside the box. This means that if you can see 
outside your box, you can change your horizon. If you can change your 
horizon you are able to grow. If you are able to grow, your 
consciousness can rise. If your consciousness rises, you will renew the 
connection with the source of life deep within you. You will renew the 
connection with the chain of life. 

The web 

Everything there is, is only energy. Everything is a manifestation of 
energy. This energy consists of an infinite mass of the smallest parts of 
energy. Because everything there is has been build up from a mass of 
these smallest equal parts of energy, in essence everything there is is 
also identical. Everything looks unique because everything has its own 
degree of vibration and therefore its own form of appearance. But it still 
is a mass of the smallest identical parts of energy.  

In essence I am identical to you, we are made up of the same building 
blocks. Our difference is the degree of energy vibration. Because we are 
made out of the same substance, we are connected to each other. There 
is no you without me and there is no me without you. You can say we are 
connected by threads of energy in the spaces between you and me. This 
means that by this connection everything I do will be felt by everybody 
else.  

This means also that everything I do, will influence everybody else.  
This is very important to understand.  

Even if you do not see any result of what you do, you absolutely will 
influence everything and everybody else.  
This means that if you hit me and I react by hitting you, it will influence 
everybody. This also means that if you hit me and I react by turning the 
other cheek, this will also  influence everybody. So by the way we act 
and react, we influence all people, all life in this world and by our way of 
acting and reacting, we absolutely influence the direction of all life on this 
world. We all are connected in one enormous “web of energy”. 
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Because we are made of the same substance and because we are all 
connected, there is only oneness. This oneness goes back to the source 
of the chain of life. This oneness goes back to the Creator of all life. This 
oneness goes back to God. We are connected to God. 

This oneness will be experienced by the feeling of love, unconditional 
love. The opposite of oneness, which is separation and duality, will be an 
experience of fear. 

Since this world has been ruled for a very, very long time by the 
consciousness of separation and duality, we live continuously in fear. 

The aquarium 

If I throw a little pebble in an aquarium with water then there will be a 
reaction. Every drop of water in that aquarium will move. If it is a little 
stone the movements of these drops of water are not so spectacular, but 
all drops will move. If I throw a big stone in that same aquarium with 
water, then the movements of all drops of water will be spectacular. 

To become 

Ask people what they want to become and mostly they can tell you 
immediately what they want to become. They want to become rich, they 
want to become happy, they want to become famous. Unfortunately it 
only remains something that they want to become it. Most of the time you 
see that they don‟t become it and they never achieve that goal. 

The Ego 

The ego is connected to the separation of the chain of life. After we 
decided to separate from our source and refused to follow the oneness 
of all life, the ego appeared. The ego is connected with duality and 
duality is connected to separation. Separation is living in an everlasting 
fear. So the ego is always trying to be better and superior to everybody 
else and therefore following the illusion that it is safe. Because this safety 
is never real, the race of superiority will always continue and will drive all 
our egos to continue the never-ending battle in our lives, the never-
ending battle on this planet. 

If we can let go of our ego, we will lose all sense of duality. If I have lost 
all of my ego, I have nothing to lose any more and if I still have nothing to 
lose any more, I also have nothing to defend any more. If I have nothing 
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to defend any more, the battles and fights in this world will end and love 
and peace will be the new rulers of our lives, the new rulers of this world. 

The stream from “outside to inside” and from “inside to outside” 

We are made of identical, smallest parts of energy. These smallest parts 
of energy are the base properties of life, the blueprints of life. This 
blueprint is the divine aspect of life. So we are made of a mass of 
identical, smallest parts which are the divine aspect of life. This divine 
aspect is primarily oneness. Oneness will be experienced by the feeling 
of love, unconditional love for all that is. Therefore we represent this 
divine aspect and therefore we are this divine aspect. Unfortunately we 
have forgotten this.  

We are part of the divine force of creation. If there are things in life which 
trouble us, we conclude that these things, unfortunately befall us. If we 
fall sick, this happens by things which come from outside and come to 
our inside. If we have problems with other people, then we mostly decide 
that the cause of this problem is that other people do not understand us. 
They are the cause of our problems, of our misery. Our misery comes 
from outside and will work on our inside and will make us sad, angry, 
sick and desperate. 

We also mostly decide that the solutions of these problems must also 
come from the  outside. The doctor must heal us by a pill, a powder, an 
injection or an operation. 

Thus the perceived solution, like the problem, comes from the outside to 
the inside. If I got sick from you, or if you made me angry or sad or 
miserable, then the only solution to my problem is that you will change 
your behaviour and then I will feel better. 

The only real solution to all these problems is to change the direction 
from “outside to inside” to “inside to outside"—by taking command over 
your own life and by taking responsibility for your own life. 

If you do understand the next difference, then you understand the 
difference between victim of or ruler over your own life. You will 
understand the difference between fear and love. You will understand 
the difference between war and peace. Can you understand the 
important difference between these two sentences: 

        “It is bad, so I conclude that it is bad”. 
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        “I conclude that it is bad, so it is bad”. 

To be 

This summary is an amplification on the summary “to become”.  

The moment that we choose that we want to be something, we make the 
step from “want to become” to “want to be”. You only can be it at the very 
moment that you choose and decide to be it. As long as you are not that 
which you want to be, you will not be it and you also will never become it. 
You only will become it, by being it. Or, as Shakespeare said: “To be 
or not to be, that is the question”. 

There still is one big advantage of being it. You also will have  what you 
are. 

        By being peace, you will have peace. 

        By being love, you will have love. 

        By being rest, you will have rest. 

So, by being it, you will have it.  
Or in other words: You will receive and have what you are. 

The connection between these summaries 

We all know that this world, this planet lives in misery, in sadness, in war, 
in a fear that kills everything. Look around you, read the papers and you 
can only agree. This has to change. Is all this changeable? 

If we see the direction of our lives going from outside to inside, nothing 
will happen. If we can see the direction of our lives going from inside to 
outside, then we can do something. If you and I accept that we can 
change the world, then something can happen. Somebody must do it. If 
we all wait for each other nothing will happen, but if you and I will start, it 
can be the beginning of a new period, the beginning of a new world. 

Can we change the world and how can you and I change the world? 

We can start changing the world if we make the decision that we want to 
change ourselves. If we make the decision to change, if we are willing to 
change, then, by the fact that we are connected to everything and 
everybody and with everything and everybody, we will influence 
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everything and everybody in this world. By this influence we will change 
this world by changing ourselves. 

Can I change myself and how can I change myself?  

I can change myself by first letting my ego die. I also have to hold a 
vision of a better world. We have seen, that because the universe is a 
mirror which reflects everything we hold in our mind's eye, we will create 
the circumstances of our visions in our own lives. The more people who 
hold the same vision, the greater the influence in this world will be.  

If you want to be the one who changes this world, you have to choose 
that you will be the one who changes this world, because you will only be 
it at the the time that you choose and decide to be it. You will become it 
by choosing and deciding to be it. 

The more you are able to let your ego die, the more you are going to 
realize who you are and what you are. The more you are going to realize 
who you are the more conscious you will be. The more conscious you 
will be, the more impact you can have on the world. This brings the 
connection to the aquarium I have mentioned before, because you will 
be like the bigger stone that when thrown in will have a greater influence 
on the movements of all the drops of water in the aquarium. But instead 
of jumping in the aquarium, I only have to jump in the river which we call 
our society or our culture. 

Instead of calling it the aquarium or our society or our culture, I also can 
envision the web, where the threads of the web are the same as the 
drops of water in the aquarium. If I will touch or shake the threads in the 
web (our society) as a more conscious person, then this will cause more 
action than when I do this as a less conscious person. Because in the 
web everything and everybody is connected, we will see that everybody 
will notice that I touch and shake the threads. Probably they will not be 
happy, but they will notice. 

My conclusion of this story is that if I can grow more consciously by 
holding a vision of a better world and by letting my ego die at the same 
time, my influence on this world will be greater and greater. This 
influence will be noticed and people will react and ask me what I am 
doing and they will surely have a lot of comment. This will be a test for 
me how far I am willing to go in changing this world, in challenging 
duality and separation. 
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Let us decide to be the captains of our own lives. Let us make the 
decision that we have a vision of a better world without separation off all 
life and where we all live in the knowledge of oneness. Let us empty our 
boxes with labels and therefore be able to see beyond the horizon. Let 
us make the decision that we are the changers, because we have taken 
the decision to be it. Let us try to grow in consciousness and therefore 
be like the heavy stones and jump in the river which we call our society. 
There, under the surface, on the bottom of the dark water of this river, we 
are able to form a dam and change the direction of this river, the 
direction of our society. 

If we have changed the direction of this river, the consciousness of this 
world will change and grow and the misery will disappear. Separation 
and duality will die and the notion that there is only oneness will grow. 

All this will happen if you and I will start today to change this world. I 
have already started so I hope you will join me and start today. I hope 
you will also choose to be the changer of this world and remember: 

“You will not be it until you decide to be it. If you refuse to decide 
that you will be it, you must know that you will never become it and 

therefore you also will never be it. 

You can become it by making the decision that you already are it 
and holding the vision that you “still are” the one you want to be. 

So, now make the choice to be the one you want to be”. 

“To be or not to be, that is the question”. 
Honour yourself and honour your neighbour, men and women and 

you will see and learn who you are and what you are. 
I know these words sound like noble words. I know that this is not the 
easiest way to live. I also do understand and know that it is absolutely 
the only way we have to go and I try to realize my vision daily. I try to be 
the stone on the bottom of the river and I try to shake the threads in the 
web to challenge duality and separation. I still have a way to go. The way 
of letting go my own ego and the way of growing in consciousness. Daily 
I make mistakes but I am not disappointed. If I make a mistake and hurt 
people, I try to repair the damage. I also know that I will learn from my 
mistakes and I know I don‟t have to go this way alone. I know that there 
is a spiritual teacher and my own Christ Consciousness within me, my 
own connection with the source of all life. They both do help me and 
guide me, if I do need this assistance. 
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I don‟t know If we still have time to wait before we make the choice to 
change. I don‟t think we have, but that is the way I feel it. In any way, 
something has to be done, something has to be done now. 
All that the leaders of this world tell you about the necessity of what they 
have to do is one big, enormous lie.  
Please open your eyes and see, open you ears and listen, but most of 
all, open the connection with your own “source of life”, which is deep 
within you.  
Listen to your own conscience and you will know, just as I have learned 

to do. 
 

 

This world is clouded, grey, dark and full of storms, but the sun can 
start to shine again and the storms will drop if you and I decide and 

start to let our “own SUNS” shine and start to light this world. 
 

Let us do it now. 
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TTTooo   bbbeee   ooorrr   nnnooottt   tttooo   bbbeee   

  

Met dit verhaal hoop ik om je duidelijk te kunnen maken dat er iets in 
deze wereld moet gebeuren. Niet zomaar iets maar werkelijk iets.  

Deze wereld moet veranderen. 
Het bewustzijn van deze wereld, van alle mensen die er op leven, moet 
veranderen. 

Zo lang als er leiders zijn van landen die de oorlog verklaren aan leiders 
van andere landen en zo lang als er mensen zijn die bereid zijn om hun 
geweren en kanonnen op te pakken om andere mensen te doden, is het 
niet goed en deugt het niet in en op deze wereld. 

Zo lang als we in staat zijn om te doden om een stukje land, om wat 
heuvels, om wat bomen, wat zand en wat water te veroveren of om het 
idee van één enkele leider te verdedigen, is de situatie in deze wereld 
verschrikkelijk en zal het uiteindelijk alleen maar leiden tot vernietiging 
van alles wat leeft. 
Naast het in staat zijn om elkaar zonder enig pardon te kunnen doden, 
zijn er ongelooflijk veel andere dingen die ons allemaal ongelukkig, 
angstig en wanhopig maken.  

Om te laten zien hoe wanhopig deze wereld is, neem ik hier een deel 
van een artikel over van de World Health Organization (WHO) over 
zelfdoding in de wereld. 
  

Zelfdoding in de Wereld 

Het probleem 

    In Het jaar 2000 stierven er ongeveer één miljoen mensen door 
zelfdoding: een "op Wereld niveau" sterfte gemiddelde van 16 per 
100.000, of één dode per iedere 40 seconden.  
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    In de laatste 45 jaren is het aantal zelfdodinggevallen wereldwijd 
met 60% toegenomen. Zelfdoding hoort nu bij de drie grootste 
oorzaken van sterfte onder de mensen in de leeftijdsgroep van 15-
44 jaar (dit geldt zowel voor mannen als vrouwen; deze cijfers 
houden nog niet eens de pogingen van zelfdoding in zonder 
“succes” want dan liggen de cijfers nog 20 keer hoger dan de 
zelfdodingspogingen met een dodelijke afloop.  

    Wereldwijd wordt zelfdoding in 1998 geschat op 1,8% van alle 
“ziektes”. In 2020 wordt dit cijfer op 2,4% geschat voor landen met 
een hogere welvaartsgraad en voor de landen die voorheen door 
socialistische regimes werden geregeerd.  

    Hoewel oorspronkelijk de gemiddelden van zelfdoding het hoogst 
waren bij volwassen mannen, nemen de gemiddelden onder jonge 
mensen met zo een enorme stijging toe, dat zij nu tot de groep 
horen met het grootste risico, zowel in de ontwikkelde als in de 
onderontwikkelde landen.  

    Psychische problemen (voornamelijk depressies) kunnen voor 
meer dan 90% in verband worden gebracht met alle gevallen van 
zelfdoding; hoewel, zelfdoding het resultaat is van vele complexe 
sociaal-culturele factoren en zij vaker lijken voor te komen in 
situaties en perioden van sociaal-economische-, familie- en 
persoonlijke crisissituaties (bijvoorbeeld door het kwijtraken van 
een geliefde, kwijtraken van je werk of van het besef dat je je 
gezicht verliest en daardoor je “gevoel van eer”).  
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Wij doden onszelf niet omdat wij gelukkig zijn. 
wij doden onszelf niet omdat we rust en vrede in ons hart hebben. 
Wij doden onszelf niet omdat wij Het Leven begrijpen en omdat wij ons 
één voelen met al het Leven. 
Wij zijn ongelukkig, angstig en velen van ons zijn wanhopig tot in de 
hoogste graad. 
Als je de cijfers ziet van het artikel van de World Health Organization, 
dan kun je zien dat al deze verschrikkelijke gevoelens die leiden tot 
zelfdoding, enorm stijgen.  

Wat gebeurt er allemaal op deze Wereld en is er een manier waarop 
we ons leven en deze wereld kunnen veranderen? 

Al de oorlogen in deze wereld, al het ongeluk, alle wanhoop, alle angsten 
en alle andere verschrikkelijke dingen in deze wereld zullen voortduren 
zolang wij het goed vinden en toestaan dat al deze dingen in en op deze 
wereld gebeuren. 
Al deze dingen zullen stoppen als jij en ik beslissen dat zij zullen 
stoppen. 
Al deze dingen zullen stoppen als jij en ik zullen beslissen dat genoeg 
genoeg is en dat deze wereld zal moeten veranderen. 
Al het doden zal stoppen als jij en ik beslissen dat de leiders van de 
landen van deze wereld een oorlog kunnen verklaren zonder een leger, 
zonder jou en zonder mij. Dan zal al deze ellende stoppen en zal deze 
wereld veranderen in een betere wereld. 

“Jij en ik zijn de wereld, dus jij en ik samen kunnen besluiten wat 
voor soort wereld deze wereld moet, kan en dus zal worden”. 

Zo lang als er oorlogen zijn in en op deze wereld, is het nog nooit een 
oplossing geweest van de problemen die die oorlogen veroorzaakt 
hebben, maar, door de wetten van de dualiteit, is iedere oorlog altijd een 
reden geweest voor een nieuwe oorlog. 
De wetten van de dualiteit leiden altijd tot de wet van : “Oog om oog, 
tand om tand”. 

Ik denk en ik weet dat wij onze levens kunnen veranderen en dat wij dus 
deze wereld kunnen veranderen. Ik hoop je in dit artikeltje een aantal 
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punten te kunnen aangeven waarmee ik jou dat kan duidelijk maken. 
Aan het eind zal ik proberen de verschillende punten tot één geheel te 
smeden, waarmee mij visie hopelijk nog duidelijker over zal komen.  
  

“Scheppingskracht”: 

De mens heeft de kracht om te scheppen. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het universum werkt als een spiegel voor alle dingen die wij vinden en 
voor alle dingen waarvan wij overtuigd zijn. Daardoor zullen wij datgene 
ervaren wat wij vinden. Wij zullen datgene ervaren waarvan wij overtuigd 
zijn. Hierdoor zullen wij beleven wat wij vinden en zullen wij dus die 
illusionele wereld betreden. Een wereld die een waanzinnig hoge 
realiteitsgraad heeft. Dit geldt voor ieder mens. Doordat ieder mens een 
uniek pakket heeft van de dingen die hij vindt, van de overtuigingen die 
hij heeft, van zijn eigen culturele, sociale en religieuze achtergronden, 
van zijn eigen karaktertrekken en ego, leeft ieder mens in een unieke, in 
een eigen illusionele wereld. Wij begrijpen niet dat anderen niet 
begrijpen wat wij in deze illusionele wereld beleven en ervaren. Eigenlijk 
leeft ieder mens daardoor in eenzaamheid en heeft ieder mens het 
gevoel dat hij anderen niet begrijpt en dat anderen hem niet begrijpen. 
  

“Het web”: 

Alles wat is, is energie. Alles wat bestaat, is opgebouwd uit energie. 
Deze energie is opgebouwd uit oneindig vele identieke, allerkleinste 
deeltjes. In essentie is dus alles wat is, gelijk aan elkaar, doordat alles 
wat is, is opgebouwd uit een massa van dezelfde identieke, allerkleinste 
deeltjes. Het uniek zijn van alles wat is, wordt veroorzaakt doordat alle 
afzonderlijke unieke dingen van alles wat is een eigen, unieke 
trillingsgraad hebben. In essentie ben ik dus absoluut gelijk aan jou of in 
elk geval zijn wij opgebouwd uit dezelfde éénheid, met het verschil dat 
wij unieke trillingsfrequenties hebben. Doordat alles wat is, verbonden is 
met elkaar, hebben alle mensen via de energie die bestaat in de ruimtes 
tussen alle mensen en die weer is opgebouwd uit een massa van 
dezelfde allerkleinste energiedeeltjes, een onlosmakelijke verbondenheid 
met elkaar. Wij zijn via draden van energie met elkaar verbonden. 
Alles wat ik doe, zal daardoor door anderen worden opgemerkt, 
door onze onlosmakelijke verbondenheid. Zo zijn wij dus in een 
energetisch web met elkaar verbonden. 
  

“Eenheid van alles wat is met alles wat is”: 
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De eenheid van alles wat is, is beschreven en verklaard in het stukje 
over het web. 

Ik kan een tafelblad aanwijzen en zeggen dat dat de tafel is. Ik kan 
echter ook de tafelpoten aanwijzen en zeggen dat dat de tafel is. Zo 
vertegenwoordigen de delen van het totaal het totaal. Zoals ik een deel 
ben van het totaal, van alles wat is, zo vertegenwoordig ik dus ook alles 
wat is. En als ik er dieper over nadenk, kan ik zeggen: “Als deel van 
alles wat is, door mijn verbinding met alles wat is, ben ik alles wat is 
en is alles wat is, gelijk aan mij”. 

Dit is heel belangrijk. Dit betekent namelijk ook het volgende: 

AAAlll llleeesss   wwwaaattt   iiikkk   dddoooeee   hhheeeeeefffttt   iiinnnvvvllloooeeeddd   oooppp   iiieeedddeeerrr   aaannndddeeerrr   mmmeeennnsss   eeennn   oooppp   aaalllllleeesss   oooppp   dddeeezzzeee   

wwweeerrreeelllddd...   OOOoookkk   aaalll   zzziiieee   iiikkk   gggeeeeeennn   rrreeesssuuulll tttaaaaaattt,,,   dddoooooorrr   mmmiii jjjnnn   vvveeerrrbbbiiinnndddiiinnnggg   bbbeeeïïïnnnvvvllloooeeeddd   iiikkk   aaalll    

hhheeettt   llleeevvveeennn   ooommm   mmmiii jjj    hhheeeeeennn...   

Dit betekent ook dat als ik geslagen word door iemand en ik sla terug 
hebben deze actie en reactie een absolute invloed op al het leven op 
deze planeet. Dit betekent ook dat als ik geslagen word en ik keer mijn 
andere wang toe, deze actie en andere reactie ook een absolute invloed 
hebben op al het leven op deze planeet.  

Wij kunnen dus zelf kiezen wat wij onszelf, anderen en al het leven op 
deze planeet aandoen. 
  

De “waterbak”: 

Als ik een heel klein steentje in een bak met water gooi, zal de werking 
van dat steentje op het moment dat het steentje het water raakt zodanig 
zijn, dat het iedere waterdruppel in die bak zal “beroeren”. Iedere druppel 
zal reageren en in beweging komen. Sommige druppels zullen hoog 
opgetild worden en golfjes veroorzaken en sommige druppels zullen licht 
geraakt worden en licht bewegen, maar alle druppels zullen bewegen. 
Als ik een grote steen in die bak met water gooi, zal het effect van de 
(bewegende) steen op de waterdruppels hetzelfde zijn, maar dan in een 
versterkte mate. De beweging van de druppels en dus de chaos in die 
bak met water zal dan veel erger zijn dan wanneer ik een klein steentje 
in die waterbak gooi. 
  

Het begrip “worden”: 
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Vraag de mens wat hij zoal wil en hij weet het meestal precies. Vraag de 
mens wat hij wil worden en ook dat weet hij precies. Vaak geeft hij op de 
vraag wat hij wil worden nog gedrevener antwoord dan op de vraag wat 
hij wil. Hij wil rijk worden, hij wil gelukkig worden, hij wil gezond worden, 
hij wil bekend of beroemd worden en zo kun je nog even doorgaan. 
Helaas blijft het echter vaak bij het gegeven dat hij het wil worden en het 
komt eigenlijk maar heel zelden voor dat hij al die dingen die hij wil 
worden ook werkelijk wordt.  
  

“De stroom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten”: 

De mens is opgebouwd uit een massa van de allerkleinste, meest 
elementaire energiedeeltjes die in het universum bestaan. Deze 
allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes bezitten de 
basiseigenschappen van het leven. Ze bezitten als kenmerk, als 
eigenschap de blauwdruk van het leven. Deze blauwdruk is het goddelijk 
aspect van het leven. Wij zijn dus opgebouwd uit een massa van de 
allerkleinste deeltjes die het goddelijk aspect als kenmerk, als 
eigenschap hebben. Hierdoor vertegenwoordigen wij dus het goddelijk 
aspect en zijn wij het goddelijk aspect. Helaas zijn wij dit allemaal 
vergeten. Wij bezitten goddelijke scheppingskracht. Alles waar wij last 
van hebben, zo concluderen wij, wordt veroorzaakt door dingen die ons 
toevallen, die over ons heen komen. Als wij ziek worden, ligt de oorzaak 
buiten ons. Wij worden van buiten naar binnen toe ziek gemaakt. Als wij 
problemen hebben met andere mensen, ligt dit aan die andere mensen 
die ons niet begrijpen of die wij niet begrijpen. Zij zijn de oorzaak van 
onze ellende. Onze ellende komt van buiten en werkt in op ons 
binnenste en maakt ons verdrietig, ellendig, boos, ziek, enz.  

De oplossingen van al deze problemen moeten ook van buiten naar 
binnen komen. De dokter maakt ons beter door een pil, een poeder, een 
injectie, een operatie. Allemaal handelingen die gekenmerkt worden 
doordat ze voor ons “de stroom” hebben dat ze voor ons lopen “van 
buiten naar binnen”. Als ik van jou ziek wordt, als ik door jou boos, 
verdrietig, ellendig ben geworden, dan kan dat worden opgelost doordat 
jij jouw gedrag verandert, waardoor ik mij weer beter ga voelen. Door 
een stroom van buiten naar binnen.  

De enige oplossing van alle hierboven genoemde problemen is om de 
stroom om te draaien en de stroom van binnen naar buiten te laten 
lopen. Door het roer in eigen handen te nemen en zelf de 
verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven op te eisen. 
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Als je het volgende verschil begrijpt, begrijp je het verschil tussen 
slachtoffer en heerser over je eigen leven. Je begrijpt het verschil tussen 
angst en liefde. Je begrijpt het verschil tussen oorlog en vrede. Het 
verschil waar het om gaat zijn de volgende twee uitspraken: 

        “Het is erg dus ik vind het erg”. 

        “Ik vind het erg dus het is erg”. 
  

Het “Ego”: 

Het ego is één van de twee “ikken” die in ieder van ons aanwezig is. Het 
is de onechte, de valse ik en gericht op het besef van afsplitsing, van 
dualiteit en daardoor gericht op het altijd aanwezige besef van angst. 
Naast het ego bestaat het zelfbewuste IK. Deze IK heeft zich 
teruggetrokken in de diepste grot die in ieder van ons, diep van binnen, 
gelegen is. Deze IK is gericht op het besef van éénheid en daardoor 
gericht  op het altijd aanwezige besef van liefde. Deze IK is verbonden 
met het goddelijk aspect, dat wij van nature in ons dragen, omdat wij zijn 
opgebouwd uit een massa van de allerkleinste en meest elementaire 
energiedeeltjes, die als kenmerk, als eigenschap, het goddelijk aspect in 
zich dragen. Dit aspect van eenheid, ervaren wij als Liefde. 

Zie ook het artikel op deze site met de titel “Het Pad & Spiritualiteit” waar 
ik dieper inga op de werking van het ego. 
  

Het begrip “Zijn”: 

Waarom al deze omschrijvingen van al de hierboven genoemde 
onderwerpen? Omdat al deze begrippen kunnen aantonen waar het om 
gaat. Waar het namelijk om gaat zijn de verbanden. Ik zal proberen uit 
te leggen welke stukjes van de puzzel hiermee op hun plaats vallen.  

De mens weet precies wat hij wil en wat hij wil worden. Daar blijft het dan 
meestal bij. Hij weet wat hij wil worden maar hij zal het nooit worden. Wij 
mensen zijn, zoals hierboven uitgelegd, creatieve, scheppende wezens. 
Op het moment dat wij kiezen om iets te zijn, maken we de stap van het 
“willen worden” naar het “zijn”. Je bent het op het moment dat je beslist 
dat je het bent, je bent het op het moment dat je er voor kiest het te zijn. 
Zolang je het niet bent, ben je het niet en zul je het ook nooit worden. Je 
wordt het door het te zijn. Of zoals Shakespeare zei: “To be or not to 



 51 

be, that is the question”. 
  

En nu pakken we de lijmpot. 

Waarom spelen al deze begrippen een rol in dit verhaal? 

Deze wereld leeft in chaos, in ellende, in verdriet, in oorlog, in een alles 
verzengende angst, die alles en iedereen ziek maakt. Kijk om je heen, 
lees de kranten en je zult niet kunnen ontkennen dat dit zo is. Je hoeft 
geen bijzondere gaven te hebben om die conclusie te kunnen trekken. 
De wereld moet veranderen. Ik kan gaan zitten wachten totdat jij je 
verandert. Ik kan mij wederom gaan zitten concentreren op de stroom 
van buiten naar binnen en dan weet ik één ding zeker, er zal absoluut 
niets gebeuren. Als ik wacht op jou en jij wacht op mij, gebeurt er niets. 
Als wij nu samen de stoute schoenen aantrekken en samen de wereld 
gaan veranderen, zal de wereld veranderen. Iemand moet het doen. 
Iemand moet beginnen. 

Hoe kunnen jij en ik de wereld veranderen? 

We kunnen de wereld pas veranderen als wijzelf het besluit nemen om 
zelf te willen veranderen. Als wij in ons leven een nieuw doel voor ogen 
nemen, als wij ons voor ogen nemen dat wij zullen veranderen, dan 
heeft dit, door de onlosmakelijke verbinding met alles wat is, absoluut 
invloed op alles wat is. Kies een doel. Kies het meest verheven visioen 
van het Leven dat jij je kunt voorstellen. 

Hoe verander ik mijzelf? Je zult moeten beginnen om jouw ego af te 
breken. Al eerder heb ik het daarover gehad. Daarnaast zul je je moeten 
gaan inbeelden dat je al bent wie je in jouw nieuwe visioen wenst te zijn. 
Als je het wilt worden, zul je de keus moeten maken dat je het bent. 
Want, hadden we niet gezien, dat je het bent op het moment dat je 
beslist dat je het bent, dat je het bent op het moment dat je er voor kiest 
het te zijn. Zolang je het niet bent, ben je het niet en zul je het ook nooit 
worden. ”Je wordt het pas door het te zijn”. 

Als je er voor kiest om deze actie op te starten, betreed je de “Weg” en 
begeef je je in het land “Spiritualiteit”. Naarmate je verder vordert op de 
Weg, zul je merken dat je steeds “bewuster” gaat worden. Er zullen, 
stukje bij beetje, steeds meer puzzelstukjes naar beneden dwarrelen en 
ergens hun plaats in de puzzel gaan innemen. 
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Hoe bewuster je wordt, hoe meer gerichter je bent. Hoe meer je je gaat 
beseffen dat je bent wat je bent en dat je het alleen maar kunt zijn door 
het te zijn. Hoe meer je je beseft dat je het bent door het zijn, hoe 
zwaarder je wordt. Zwaar in de zin van “een grotere steen”. Deze 
vergelijking met „grotere steen‟ legt meteen de relatie naar de waterbak. 
Als ik mijzelf kan verzwaren door bewuster te worden, heb ik ook een 
grotere invloed op de bewegingen van de waterdruppels in de waterbak, 
ik kan meer golfjes en hogere golfjes veroorzaken dan een lichtere 
steen. Ik kan meer chaos veroorzaken in de waterbak. Ik hoef dus alleen 
maar in het water van de stroom van de rivier te springen, die wij 
“maatschappij of cultuur” noemen.  

In plaats van de waterbak kan ik in mijn voorstelling ook het web nemen, 
waarbij de draden van het web de druppeltjes van de waterbak zijn. Als 
ik dus als een steeds meer bewuster persoon de draden van het web 
aanraak, beroer, zal dit meer geschud in het web geven dan als ik 
minder bewust, minder zwaar ben. En omdat wij in het web met iedereen 
en alles zijn verbonden, zal iedereen merken dat ik schud. Ze zullen me 
dat niet in dank afnemen, maar ze zullen het wel merken. 

Mijn conclusie uit dit verhaal is dus dat als ik bewuster kan worden door 
steeds gerichtere doelen voor ogen te nemen en door te besluiten dat ik 
datgene zal zijn dat ik in mijn doel voor ogen heb en als ik daarnaast in 
staat ben om mijn ego steeds verder af te breken, ik daardoor ook een 
grotere invloed op het leven om mij heen zal gaan uitoefenen. Er zit 
echter ook een nadeel aan, de veranderingen zullen altijd opvallen, hoe 
subtiel je ook probeert te zijn, hoe argeloos als een duif en hoe listig als 
een slang je ook probeert te zijn, het zal opgemerkt worden en ze zullen 
je er op aanspreken. Dat is de prijs die je moet willen betalen en dat zal 
jou, op jouw Weg op de proef stellen, hoe ver je nu echt bent gegroeid 
en hoe ver je bereid bent om te gaan. 

Als aanvulling neem ik nog twee nieuwe begrippen op. 
  

“““ZZZiiijjjnnn   eeennn   HHHeeebbbbbbeeennn”””:::   

De huidige mens, de mens van de maatschappij zoals wij die nu kennen, 
de door de cultuur gevormde mens, weet precies wat hij wil hebben. Hij 
wil of moet geld hebben, hij moet macht hebben, hij moet een mooie 
partner hebben, hij moet een groot huis hebben (vooral groter dan ieder 
ander), kortom, binnen de kortste keren noemt hij je exact op wat hij 
moet hebben. En als hij dan alles heeft, dan denkt hij dat hij misschien, 
heel misschien ook wel iemand is. Ooit hoorde ik iemand zeggen: “Als ik 
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een mooi huis heb aan het water, dan ben ik iemand”. Hebben verplicht 
je tot denken. Je moet op zijn minst toch wel even denken wat je niet 
allemaal moet hebben. Hebben schept ook verwachtingen. 

De mens die slechts gevormd is door de natuur en slechts gericht is op 
de natuur, heeft niet, heeft niets, maar is. Hij denkt niet, hij is. Hij is en 
weet dat hij is. Hij is zich bewust van zijn “zijn” en dus in het bezit van het 
“bewust zijn”, oftewel het “bewustzijn”. Hij denkt niet omdat dat niet nodig 
is. Hij is en omdat hij bewust is, is hij alles wat er te zijn valt. Hij is 
compleet en als deel van het totaal is hij het totaal. Hij is wat hij wil zijn 
omdat hij bewust is van zijn “zijn”. Hij is zelfs het universum als hij 
verkiest dat te zijn met zijn vermogen om bewust te kunnen zijn. Als je 
het universum kunt zijn dan kun je ook god zijn, want god is het 
universum en het universum is god.  

Hebben vereist tevens verwachtingen. Verwachtingen die meestal niet 
zullen uitkomen, omdat de cultuurmens alles wil hebben (de meesten 
althans). Niet vervulde verwachtingen scheppen desillusie en dus lijden, 
bovendien schept het ook nog eens afkeer en jaloezie naar diegenen, 
die toevallig wel dat kunnen verkrijgen of lijken te kunnen verkrijgen, 
waar zij naar verlangen. 

De natuurmens “is”. ”Zijn” is echter ook “Hebben”. Zijn sluit Hebben 
in. 

”””DDDoooooorrr   vvvrrreeedddeee   ttteee   zzziiijjjnnn,,,   hhheeebbb   iiikkk   vvvrrreeedddeee”””...      

”””DDDoooooorrr   llliiieeefffdddeee   ttteee   zzziiijjjnnn,,,   hhheeebbb   iiikkk   llliiieeefffdddeee””” ...      

”””DDDoooooorrr   rrruuusssttt   ttteee   zzziiijjjnnn,,,   hhheeebbb   iiikkk   rrruuusssttt””” ...   
  

“““ZZZiiijjjnnn   eeennn   DDDuuurrrvvveeennn”””:::   

Ons probleem is om te durven om te zijn of juist niet te durven om te 
zijn. ”Durf dus te zijn”. Wij zijn in onze opvoeding volgestampt met wat 
wel mag en wat niet mag. Wat er van ons wordt verwacht en wat niet. 
Wat acceptabel is en wat niet. Wat past in wat we met zijn allen geleerd 
hebben en wat niet. Wat er van ons wordt geëist en wat niet. Dat is goed 
en dat is slecht. Al deze maatstaven komen voort uit onze op dualiteit 
gebouwde maatschappij. 

Wij moeten het lef durven oppakken om niet meer een druppel te zijn in 
de oceaan. Wij moeten niet meer alleen kiezen dat te zijn wat mag, 

WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptDualiteit.htm
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omdat we het zo geleerd hebben en omdat we denken dat het zo hoort. 
Druppels moet je niet benoemen met eigenschappen. Wij zijn geen 
druppels, wij zijn de oceaan. Door onze verbinding met iedere druppel 
zijn wij alle druppels en dus de oceaan. Wees de oceaan. Kies er voor 
om de oceaan te zijn en je zult het zijn. Overwin de angst en doorzie je 
eigen grootheid. Want jij bent alles wat is en alles wat is, is jij. 

Breek je ego af en richt je opnieuw op het besef van éénheid, op het 
besef van het “éénzijn” met alles wat is. Dan zal vanzelf jouw gerichtheid 
opnieuw worden afgestemd op liefde en zullen anderen deze liefde bij 
jou en van jou ervaren en er door beïnvloed worden. 

Want, zoals ooit iemand zei: “Als je het bent, dan ben je het ook en 
als je het niet bent, dan ben je het niet. Als je het echt bent, dan blijf 
je het ook en als je het niet bent, dan ben je het niet en dan zul je 
het dus ook nooit worden”. 

Laten wij samen de wereld veranderen en misschien wil ook jij wel 
meedoen. Laten we proberen samen de Weg te betreden, laten we 
proberen bewuster te worden en ons ego steeds verder af te breken. 
Betreed de Weg door de Weg te zijn. Laten we doelen voor ogen nemen 
die zijn verbonden met de meest verheven visioenen die wij ons kunnen 
voorstellen. Laten we de stroom omkeren die voor ons altijd heeft 
gelopen van “van buiten naar binnen” in van “van binnen naar buiten”. 
Daardoor zullen wij heerser worden over ons eigen leven. Laten we 
zwaarder worden door te groeien in ons bewustzijn en laten wij de steen 
zijn en springen in de stroom van de rivier van onze maatschappij en 
onze cultuur. We zullen daarmee chaos veroorzaken als we het water 
raken. Iedere keer dat we het water raken, zal het niet onopgemerkt 
blijven. De kracht van liefde zal raken aan de kracht van angst. Ook 
onder water zullen we ons werk doen. Op de bodem van de rivier zal een 
steeds grotere berg stenen, die steeds bewuster en dus steeds groter en 
zwaarder zal worden, de stroom van de rivier permanent wijzigen. 
Uiteindelijk zullen we de loop van de rivier verleggen waardoor het besef 
en het bewustzijn op aarde zal veranderen en de chaos en de angst zal 
verdwijnen en uiteindelijk de harmonie en de liefde weer zullen 
terugkeren.  
Laten we het doen, laten we durven om het te zijn en laten we dus 
bewust worden en de veranderaars worden van deze wereld door 
bewust te zijn, door daardoor de liefde te laten regeren en door daardoor 
dus de veranderaars van deze wereld te zijn. 
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”Want je bent het pas als je het bent en als je het niet bent, ben je 
het niet en zul je het ook nooit worden. 

Wordt het door te vinden dat je het bent en door er voor te kiezen 
dat je het bent.  

Ben het dus en blijf het”. 
“To be or not to be, that is the question”. 

Eer jezelf en eer je naaste, zowel mannen als vrouwen en dan zul je 
zien en leren wie je bent en wat je bent. 

Ook al klinken deze woorden mooi en ook al is dit niet de makkelijkste 
manier van leven, het is de enige manier van leven die uitsluitend de 
balans in jouw leven terugbrengt en er dus voor kan zorgen dat je zult 
groeien en je als spiritueel wezen verder zult ontwikkelen.  
Heb vertrouwen in jouw eigen kracht, heb vertrouwen in jouw eigen 
spirituele meester en richt je op jouw Christusbewustzijn, op jouw bron, 
diep van binnen. Je hoeft de Weg nooit alleen te gaan, er is altijd hulp 
genoeg. 

Luister naar jouw eigen geweten en je zult het weten, net zoals ik 
het heb geleerd. 

  

Als wij veranderen, als jij verandert en als ik verander, zullen 
wij, door onze onlosmakelijke verbondenheid met al het leven 

een absolute invloed hebben op al het leven. 
Als wij onze “eigen ZON” laten schijnen door de keus te maken 

dat wij zijn wie wij kiezen te zijn en het daardoor dus zijn, 
zullen wij het licht in onze eigen wereld en op deze planeet 

terugbrengen. 
Je hoeft dus uitsluitend te zijn wie je wenst te zijn en er vooral 

voor te zorgen dat je het blijft. 
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Deze wereld en ook onze eigen wereld is bewolkt, grijs, donker en 
vol stormen. De zon kan opnieuw gaan schijnen en de stormen 
kunnen gaan liggen als we besluiten en beginnen onze “EIGEN 

ZON” opnieuw te laten schijnen en daardoor onszelf, anderen en de 
wereld zullen gaan verlichten.  

 
Je hoeft er slechts nu mee te beginnen, je hoeft het slechts te 

“ZIJN”: 
“To be or not to be”, dat is de vraag voor jou en de vraag voor mij. 
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MMMeeennn,,,   wwwooommmeeennn   aaannnddd   cccooommmpppeeetttiiitttiiiooonnn   

  

Men and women do attract each other. This has been since the dawn of 
time. There is a difference between men and women and this difference 
causes the attraction. This is, has always been and will always be. 

Men give women what they don‟t have and women give men what they 
miss. Together they close the circle. Together they combine the yin and 
the yang. 

In the dawn of time there also happened something else. People 
disconnect from the chain of life. People split off. They split off from the 
oneness with God and from the oneness with everything that is, so they 
also split off from each other.  

We saw ourselves as unique persons standing alone in this world, 
standing alone in our own lives. There is a me and there is a you and we 
have nothing in common, nothing together. For this reason we thought 
we could do whatever we liked to do with everybody else without 
harming ourselves. Because we did indeed to harm each other, we also 
lost the original and natural Path of Life and got lost in the jungle—the 
jungle where we find the law of the survival of the fittest, the jungle where 
you will eat or be eaten.  

In order to survive these laws of the jungle we had to take care that we 
got superior. We had to get, to be and to stay better than everybody else. 
When we are better and superior we are safe, at least, that is how we 
thought and still think. 

In order to get better and superior than everybody else, competition 
arose. In these times, in our days we accept competition as an 
acceptable, natural and healthy battle in life to be able to show and to 
prove that we are better and superior than everybody else. 

Men have to be superior to men, women to women and men to women. I 
am a better, more clever and stronger man than you are. I am a better, 
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more clever and more pretty woman than you are and men are better 
than women or women are better than men. 

You see this in families, in education, in sports, in social life, on the work 
floor and even in religion. So we fight our battles to prove that we are 
better and superior to everybody else. So we fight the battles which we 
can never win because we fight against unreal illusions. 

Competition is duality and duality is poison, poison which will kill all our 
lives. In order to eliminate this poison we have to eliminate duality. In 
order to eliminate duality we have to understand that we have to 
eliminate competition. 

Competition will never work because I have to prove that I am better than 
you are. Since there is only oneness there is no separated me and you. 
You are me and I am you. If I have to be better than you, I have to be 
better than myself at the same time, which is impossible. I can try to be 
better than myself as I was before, but I can never be better than myself 
at the same moment. 

Because there is a natural difference between men and women there is 
a causal impossibility for men to be better than women or for women to 
be better than men. Men alone are incomplete as well as women alone 
are incomplete. The male power apart is incomplete as well as the 
female power apart is incomplete. The combination of the male and 
female power closes the circle. 

Men are apples and women are pears. One who says that apples are 
better than pears is a fool. They are different with a completely different 
taste, so are men and women. Instead of fortifying this separation we 
have to fortify the realization of the fact that men and women have to 
combine their unique powers in order to close the circle. 

Competition forces us to achieve. Competition has to be eliminated so 
achievement has to be eliminated. In stead of achievement we have to 
consolidate each other. We have to help each other to learn that we are 
“Gods to be”. Let us help each other, let us carry each other. We have to 
learn who we are and what we are. We have to learn that in the 
combinations of our Love power, our feelings of love for each other, we 
can grow and help each other to grow. We don‟t have to be afraid for 
each other if we know and accept that we can and must help each other. 
I can help you to raise you and if I help you to raise, I raise myself. If I 
raise you and you raise me we raise each other. If we raise each other, 
we raise this world. If we raise this world, we raise this universe. If we 
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raise this universe, we raise the ALL. If we raise the ALL, we are who we 
are meant to be, we are the “Gods to be”. 

Let us bend our heads for the Powers we do not have. Let us accept 
each other without any competition. Let us love each other and grow in 
oneness. Let us give the power we have and others do not have. Let us 
accept the powers we get from others and which we do not have and let 
us therefore raise each other and so raise ourselves and be Gods.  
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MMMaaannnnnneeennn,,,   VVVrrrooouuuwwweeennn   eeennn   dddeee   eeeeeeuuuwwwiiigggeee   

zzziiinnnlllooozzzeee   ssstttrrriiijjjddd   
      

Mannen en vrouwen trekken elkaar aan. Dit is al zo sinds het ontstaan 
der tijden. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar en dit verschil 
veroorzaakt de aantrekking op elkaar.  
Dit geldt nu, dit gold voorheen en dit zal altijd zo gelden. 

Mannen kunnen vrouwen geven wat zij niet hebben en vrouwen geven 
mannen wat zij missen.  
Samen sluiten zij de cirkel.  
Samen vormen ze het totaal van Yin en Yang, van het Alpha en het 
Omega aspect van het leven. 

In het begin der tijden gebeurde er nog iets.  
De mens verbrak de verbinding met de Ketting van Leven.  
De mens splitste zich af. Zij splitsten zich af van de éénheid met God en 
van de éénheid van alles wat is.  
Dus splitsten zij zich ook af van de verbinding, de éénheid, die zij 
onderling hebben. 

Wij zagen onszelf als unieke personen, die alleen in deze wereld staan, 
die alleen en afgesplitst van ieder ander in hun eigen leven staan.  
Er bestaat een "mij" en er bestaat een "jij" en wij hebben onderling niets 
gemeen, wij hebben absoluut niets samen. Door deze gedachte en door 
dit besef gingen wij en gaan wij er nog steeds van uit, dat wij met elkaar 
kunnen doen wat wij willen doen, ongeacht wat dit is, zonder het besef te 
hebben dat wij elkaar kunnen schaden. 
Omdat wij elkaar ook werkelijk schade toebrachten, verloren wij het 
oorspronkelijke en natuurlijke Pad van het Leven en raakten we 
verdwaald in de jungle. De jungle waar nog altijd de wet van de sterkste 
geldt. 
De jungle waar je zult eten of zult worden gegeten. 
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Om deze wetten van de jungle te kunnen overleven, moesten we er voor 
zorgen dat we beter werden dan ieder ander. We moesten superieur 
worden ten opzichte van ieder ander. We moesten beter worden, beter 
zijn en beter blijven dan ieder ander. 
Als we beter zijn en superieur zijn ten opzichte van iedere ander, dan zijn 
we veilig. Tenminste dat is hoe we toen dachten en nog steeds denken. 

Om beter dan ieder ander te kunnen zijn, om superieur te kunnen zijn 
ten opzichte van ieder ander, ontstond het begrip "competitie". 
Ook nu nog accepteren wij competitie als een acceptabele, natuurlijke en 
gezonde mogelijkheid om via de strijd van de competitie te kunnen 
aantonen dat ik superieur ben ten opzichte van andere mensen. 

Mannen moeten beter zijn dan andere mannen, vrouwen moeten beter 
zijn dan andere vrouwen en er is ook nog een eeuwige strijd tussen 
mannen en vrouwen. 

Je ziet dit binnen families, je ziet dit in opleidingen, je ziet dit in de sport, 
je ziet dit in het sociale leven, je ziet dit op de werkvloer en je ziet dit 
zelfs binnen de religies en tussen de religies onderling. 

Het besef van competitie is gebouwd op het besef van dualiteit. Dualiteit 
is als gif voor ons leven. Om dit gif uit ons leven te kunnen verwijderen, 
moeten we dus het besef van dualiteit uit ons leven verwijderen. Om het 
besef van dualiteit uit ons leven te kunnen verwijderen, zullen we het 
besef van competitie uit ons leven moeten verwijderen. 

Competitie met elkaar zal nooit werken omdat ik dan zal moeten 
bewijzen dat ik beter ben dan dat jij bent. Aangezien er slechts éénheid 
bestaat van alles wat is, is er dus geen afsplitsing van jou en mij of van 
wie dan ook. Jij en ik zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen en dus 
zijn wij één. 
Als ik dus beter moet zijn dan dat jij bent, zal ik dus beter moeten zijn 
dan mijzelf op één en hetzelfde moment. Dit is absoluut onmogelijk. 
Ik kan proberen om nu beter te zijn dan dat ik voorheen was, maar ik kan 
nooit beter dan mijzelf zijn op één en hetzelfde moment. 

Omdat er dus een natuurlijk verschil is tussen mannen en vrouwen is er 
ook een oorzakelijke onmogelijkheid voor mannen om beter te zijn dan 
vrouwen of voor vrouwen om beter te zijn dan mannen. 
Mannen als man zijn onvolledig, net zoals vrouwen als vrouw onvolledig 
zijn. De mannelijke Kracht evenals de vrouwelijke Kracht op zich zijn 
onvolledig. 
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De combinatie van de vrouwelijke Kracht samen met de mannelijke 
Kracht sluit de cirkel. 

 

 

Mannen zijn als appels en vrouwen zijn als peren. Diegene die zegt dat 
appels beter zijn dan peren is een dwaas. Appels en peren zijn 
verschillend met ieder hun unieke geur en smaak. Dit geldt ook voor de 
man en voor de vrouw. 
In plaats van de strijd tussen man en vrouw aan te moedigen, moeten 
we juist het gegeven aanmoedigen dat mannen en vrouwen hun unieke 
Krachten moeten verenigen om de cirkel opnieuw te sluiten. 

Competitie dwingt ons om te presteren. Competitie moet uit ons leven 
verwijderd worden dus zal de behoefte en de eis van het presteren ook 
uit ons leven verwijderd moeten worden. In plaats van het moeten 
presteren, zullen we elkaar juist moeten bevestigen. We zullen elkaar 
juist moeten helpen en ondersteunen om te leren dat wij “Goden in 
wording” zijn.  

Laten we elkaar helpen en elkaar dragen. We zullen moeten leren wie 
we zijn en wat we zijn. We moeten leren dat met het combineren van 
onze “Liefdeskracht”, ons gevoel en besef van liefde voor elkaar, wij juist 
zelf kunnen groeien en elkaar kunnen helpen om te groeien. 
We hoeven geen angst te hebben voor elkaar als we weten en kunnen 
accepteren dat wij elkaar juist moeten helpen. 
Ik kan jou helpen om verder te komen en als ik jou help om verder te 
komen dan help ik mijzelf om verder te komen.  
Als wij elkaar helpen om verder te komen en elkaar ondersteunen, dan 
helpen we deze wereld om verder te komen.  
Als we deze wereld helpen om verder te komen dan helpen we het 
universum om verder te komen. 
Als wij het universum helpen om verder te komen, dan helpen wij “het Al” 
om verder te komen. 
Als wij “het Al” kunnen helpen om verder te komen, dan zullen wij zijn 
zoals wij ooit bedoeld waren om te worden, dan zijn wij “de Goden in 
wording”.  

Laten wij ons hoofd buigen voor de Kracht die wij niet hebben.  
Laten wij elkaar accepteren zonder competitie. 
Laten wij elkaar liefhebben en groeien in het besef van het éénzijn van 
alles wat is. 
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Laten wij de Krachten geven aan anderen die wij bezitten en anderen 
niet bezitten. 
Laten wij de Krachten accepteren die wij krijgen van anderen en die wij 
zelf niet bezitten. 

Laten wij op deze manier elkaar verder helpen op “De Weg” en zo dus 
ook onszelf verder helpen met het vervolgen van onze Weg. 

Op deze manier zullen wij zijn wat wij ooit bedoeld waren te zijn: “Goden 
in wording”. 
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PPPrrraaayyyeeerrrsss   fffooorrr   PPPeeeaaaccceee   

fffrrrooommm   vvvaaarrriiiooouuusss   fffaaaiiittthhh   tttrrraaadddiiitttiiiooonnnsss   

   

Zo veel gebeden voor vrede uit zo veel geloofsovertuigingen uit zo veel 
verschillende hoeken van de wereld en uit zo veel verschillende 
tijdsperiodes uit onze geschiedenis. 

Wat betekent dit? 

Het betekent dat alle mensen van alle tijden verlangen naar vrede, 
verlangen naar liefde. 

Het ligt niet in onze natuur om angst te hebben en om naar oorlog te 
verlangen.  

Waarom pakken we dan nog steeds onze geweren op en rennen we 
naar het slagveld? Waarom halen we dan nog steeds de trekker over en 
doden we onze buren? Waarom vechten en doden we dan nog steeds 
voor een stukje land en voor het idee van één man, het idee van één 
leider? 

Dat is niet waar we naar verlangen. 

We dragen het gewicht van het massabewustzijn of collectieve 
bewustzijn. We worden nog altijd platgedrukt door dit gewicht en we zijn 
niet in staat om ons vrij te maken, om wakker te worden en om ons te 
realiseren dat er geen afsplitsing bestaat van de Ketting van Leven maar 
dat er slechts éénheid bestaat, het éénzijn van alles wat is. 
Er is geen afgescheiden jij en er is geen afgescheiden ik. 

We moeten allemaal wakker worden en onze vleugels uitspreiden, we 
moeten opstijgen en vliegen als een machtige arend. 
We moeten onze vleugels uitslaan en wegvliegen en loskomen van dit 
massabewustzijn, loskomen van dit collectieve bewustzijn. Luister niet 
naar wat ze je proberen wijs te maken dat waar is maar luister naar jouw 
eigen stem diep van binnen. Luister naar en raadpleeg jouw eigen 
geweten. 
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Dan, als je vliegt en uitstijgt boven dit massabewustzijn zul je zien, 
voelen en weten dat al deze strijd leidt tot niets en moet veranderen en 
dat al het doden op deze wereld moet stoppen. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik kijk naar de Engelse taal en kijk naar de volgende zin, dan maakt 
één letter al het verschil. 
 
"Instead of killing each other, we better could kissing each other". 

Dan kunnen we deze wereld veranderen van een slagveld in een 
paradijs. 

 
Vlieg als een arend, stijg op en ga de verandering begrijpen. 
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Prayers for Peace 

  
  

If there is to be peace in the world  
There must be peace in the nations.  
If there is to be peace in the nations  

There must be peace in the cities.  
If there is to be peace in the cities  

There must be peace between neighbours.  
If there is to be peace between neighbours  

There must be peace in the home.  
If there is to be peace in the home  
There must be peace in the heart. 

Lao-Tse 6th Century Chinese philosopher 

  

     

  

May all beings be filled with joy and peace.  
May all beings everywhere,  
The strong and the weak,  
The great and the small,  

The mean and the powerful,  
The short and the long,  

the subtle and the gross:  
May all beings everywhere,  

Seen and unseen,  
Dwelling far off or nearby,  
Being or waiting to become:  
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May all be filled with lasting joy.  
Let no one deceive another,  

Let no one anywhere despise another,  
Let no one out of anger or resentment  

Wish suffering on anyone at all.  
Just as a mother with her own life  

Protects her child, her only child, from harm,  
So within yourself let grow  

A boundless love for all creatures.  
Let your love flow outward through the universe,  

To its height, its depth, its broad extent,  
A limitless love, without hatred or enmity.  

Then as you stand or walk,  
Sit or lie down,  

As long as you are awake,  
Strive for this with a one-pointed mind;  

Your life will bring heaven to earth. 

Sutta Nipata 

 

     

 

Almighty God and Creator,  
You are the Father of all people on the earth.  
Guide, I pray all the nations and their leaders  

in the ways of justice and peace.  
Protect us from the evils of injustice,  

prejudice, exploitation, conflict and war.  
Help us to put away mistrust, bitterness and hatred.  

Teach us to cease the storing and using of implements of war.  
Lead us to find justice, peace and freedom.  

Unite us in the making and creating of the tools of peace  
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against ignorance, poverty, disease and oppression.  
Grant that we may grow in harmony and friendship as brothers and 

sisters created in Your image, to Your honor and praise.  
Amen. 

From an Orthodox Christian prayerbook 

 

     

 

  

O Lord, grant us to love Thee;  
grant that we may love those that love Thee;  

grant that we may do the deeds that win Thy love.  
Make the love of Thee be dearer to us than ourselves,  

than our families, than wealth, and even than cool water. 

Mohammed 570-632 

 

     

 

Peace for Those Intoxicated with War  
God of peace;  

God of shalom;  
God of salaam:  

Save us from intoxication with war.  
Turn down the media's frenzy and  

unquestioning assumption that war will come.  
Pull all peoples back from unstable international policy.  

Deliver the nations from going out of control as the solution to conflict.  



 69 

Bring us to sobriety of spirit.  
Turn our hearts to peacemaking.  

 

Give wisdom and light to our leaders, that they may choose the way to 
peace.  

Amen. 

 

     

  

Buddhist Prayer for Peace  
May all beings everywhere plagued  
with sufferings of body and mind  

quickly be freed from their illnesses.  
May those frightened cease to be afraid,  

and may those bound be free.  
May the powerless find power,  

and may people think of befriending  
one another.  

May those who find themselves in trackless,  
fearful wilderness--  

the children, the aged, the unprotected--  
be guarded by beneficent celestials 

 

     

  

Zoroastrian Prayer for Peace  
We pray to God to eradicate all the misery in the world:  

that understanding triumph over ignorance,  
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that generosity triumph over indifference,  
that trust triumph over contempt, and  

that truth triumph over falsehood.  
Muslim Prayer for Peace  

Praise be to the Lord of the  
Universe who has created us and  
made us into tribes and nations,  

That we may know each other, not that  
we may despise each other.  

If the enemy incline towards peace, do  
thou also incline towards peace, and  

trust God, for the Lord is the one that  
heareth and knoweth all things.  

And the servants of God,  
 

Most Gracious are those who walk on  
the Earth in humility, and when we  

address them, we say "PEACE." 
  

     

  

Be generous in prosperity, and thankful in adversity.  
Be fair in thy judgment, and guarded in thy speech.  

Be a lamp unto those who walk in darkness, and a home to the 
stranger.  

Be eyes to the blind, and a guiding light unto the feet of the erring.  
Be a breath of life to the body of humankind, and a dew to the soil of 

the human heart, and a fruit upon the tree of humility. 

Bahai‟ prayer for peace 
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O Great Spirit of our ancestors, I raise my pipe to you.  
To your messengers, the four winds, and to Mother Earth who provides 

for your children.  
Give us the wisdom to teach our children to love,  

to respect and to be kind to each other so they may grow with peace in 
mind.  

Let us learn to share all the good things that you provide for us on this 
Earth. 

Native American prayer for peace 

 

 

     

  

Come, let us go up to the mountain of the Lord, that we may walk in 
the paths of the Most High. And we shall beat our swords in 

ploughshares, and our spears into pruning hooks. Nations shall not lift 
up sword against nation - never shall they learn war any more. And 
none shall be afraid, for the mouth of the Lord of hosts has spoken. 

Jewish prayer for peace 
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Blessed are the peace makers, for they shall be known as children of 
God. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those 

who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. 
To those who strike you on the cheek offer the other also, and from 
those who take away your cloak, do not withhold your coat as well. 

Give to everyone who begs from you, and of those who take away your 
goods, do not ask them again. And as you wish that others would do to 

you so you do to them. 

Christian prayer for peace 

  

     

  

Let us pray for peace with planet Earth  
Deep peace of the running wave to you  
Deep Peace of the flowing air to you  
Deep Peace of the quiet Earth to you  
Deep Peace of the shining stars to you  
Deep Peace of the gentle night to you  

Moon and stars pour forth their healing light on you.  
Deep Peace to you. Deep Peace! 

  

     

  

We pray for peace between cultures and indigenous people  
Praise to you, O Creator God,  

For the indigenous peoples  
Of your world.  

Those who have sought  
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Your spirit of truth  
In the ancient cultures,  

And who have walked gently  
Upon the earth. 

In our acknowledgement of their historic pain,  
The dispossession and  

Oppression,  
We seek to live more justly,  
Long to love more tenderly,  

And yearn to walk in greater  
Humility with them. 

Help us to cross the bridge of opportunity built by Aboriginal people in 
this land under the Southern Cross. 

Grant us a new experience of  
Their many gifts  

Through your healing grace. 

Come, holy spirit, renew your whole creation and bring your peace to all 
cultures in the richness of their diversity. Through Christ our Lord. 

Amen. 

  

     

  

O God, lead us from the unreal to the Real  
O God lead us from justice to light.  

O God, lead us from death to immortality.  
Shanti, Shanti, Shanti unto all.  

O Lord, God Almighty,  
May there be peace in celestial regions.  
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May there be peace in Earth.  
May the waters be appeasing.  

May herbs be wholesome, and may trees and plants bring peace to all.  
May all beneficent beings bring peace to us.  

May the Vedic Law propagate peace through the world.  
May all things be a source of peace to us.  

And may thy peace itself, bestow peace on all, and may that peace come 
to me also. 

Hindu prayer for peace 
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In the name of Allah, the beneficent, the merciful.  
Praise indeed to the Lord of the Universe who has created us and made 
us tribes and nations, that we may know each other, not that we may 

despise each other.  
If the enemy incline towards peace, do thou also incline towards peace 
and trust in God, for the Lord is the one that heareth and knoweth all 

things.  
And the servants of God, Most Gracious, are those who walk on the 

earth in humility, and when we address them, we say "peace". 

Muslim prayer for peace 
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LLLooovvveee,,,   eeexxxpppeeeccctttaaatttiiiooonnnsss   aaannnddd   bbbeeeiiinnnggg   ggguuuiiillltttyyy   
  

  

In my opinion Love is the Power of 

eliminating all feelings of guilt. If you are 

able to eliminate these feelings, you are 

able to free yourself and to free others. 

Let me try to explain: 

This world is a world where we live in a society where you will only find 
the law of the jungle. Where I have to be better than you, will I have a 
chance to survive. This world is still a world which is ruled by the 
consciousness of separateness and duality, ruled by chaos, grief, pain, 
misery, fear and war. 

How are all these things possible? Obviously we do something wrong, 
but what is it that we do wrong. How can we understand this and how 
can we change the course of all life in this world and how can we alter 
our course to better directions, to a better life, to a better world. 
What must we do in order to have harmony and to have love being the 
new rulers in this world? Everything there is, is only energy. Everything is 
a manifestation of energy. This energy consists of an infinite mass of the 
smallest parts of energy. Because everything there is has been build up 
from a mass of these smallest equal parts of energy, in essence 
everything there is, is also identical. Everything looks unique because 
everything has its own degree of vibration and therefore its own form of 
appearance. But it still is a mass of the smallest identical parts of energy.  
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 “An idea of the battlefield on Earth” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How are all these things possible? Obviously we do something wrong, 
but what is it that we do wrong. How can we understand this and how 
can we change the course of all life in this world and how can we alter 
our course to better directions, to a better life, to a better world. 
What must we do in order to have harmony and to have love being the 
new rulers in this world? Everything there is, is only energy. Everything is 
a manifestation of energy. This energy consists of an infinite mass of the 
smallest parts of energy. Because everything there is has been build up 
from a mass of these smallest equal parts of energy, in essence 
everything there is, is also identical. Everything looks unique because 
everything has its own degree of vibration and therefore its own form of 
appearance. But it still is a mass of the smallest identical parts of energy.  
In essence I am identical to you, we are made up of the same building 
blocks. Our difference is the degree of energy vibration. Because we are 
made out of the same substance, we are connected to each other. There 
is no you without me and there is no me without you. You can say we are 
connected by threads of energy in the spaces between you and me. This 
means that by this connection everything I do will be felt by everybody 
else. 
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This means also that everything I do, will influence everybody else. 
Even if you do not see any result of what you do, you absolutely will 
influence everything and everybody else. 
 
This means that if you hit me and I react by hitting you, it will influence 
everybody. This also means that if you hit me and I react by turning the 
other cheek, this will also influence everybody. So by the way we act and 
react, we influence all people, all life in this world and by our way of 
acting and reacting, we absolutely influence the direction of all life on this 
world. 
 
We all are connected in one enormous “web of energy”. Because 
we are made of the same substance and because we are all 
connected, there is only “oneness”. 
 
This oneness goes back to the source of the chain of life. This oneness 
goes back to the Creator of all life. This oneness goes back to God. We 
are connected to God.  
This oneness will be experienced by the feeling of love, unconditional 
love. The opposite of oneness, which is separation and duality, will 
always be an experience of fear.  
 
 

Since this world has been ruled for a very, very long time by the 
consciousness of separation and duality, we live continuously in 
fear.  
 
People have the power to create. Because we have the power to create 
we live in our own created worlds. We live in worlds which have been 
formed by our own thoughts, by our own convictions. That to which we 
adapt ourselves, will be realized and will be experienced by us. If I think 
you are a bad person, then everything you will do, will give me the proof 
that you are bad. I will hear it by what you say, I will see it by what you 
do and I will even smell it. If somebody else thinks you are a good 
person, then it will be proven to them by your actions that you are good, 
the same actions that prove to me that you are bad.  
 
Because the universe is a mirror which reflects everything we do and 
think and because we have to experience life, we create (unconsciously) 
the circumstances in our own lives that we want to experience. By these 
experiences we can learn.  
If we follow this line, it means that in other people's eyes I am nothing but 
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thousands and thousands of labels with which I have been labelled by 
others. I am in your eyes and by your ears what you have labelled me. 
This also means that you are, in my eyes, nothing but the things with 
which I have labelled you.  
 
This also means that we live in our own labelled worlds. We live in 
labelled boxes or in mental prisons. It also means that in this dualistic 
world nothing is as it appears to be. It also means that you can change 
your world by changing the labels. It also means that if you are able to 
accept that you stop labelling situations and people, your box will be 
empty and you can see outside the box. This means that if you can see 
outside your box, you can change your horizon. 
 
So this is very important, my thoughts, my own convictions create my 
own world. This created illusions have a very high degree of reality. 
Therefore “my world” will be for me absolutely the same as “the world”. 
This also means that because I see it this way and because my world 
(my illusions) has this very high degree of reality, I only can conclude 
that you also have to see it the same way as I see it. But because you 
live in your own labelled box, in your own mental prison, you are not able 
to see it my way, but you will only see the world (your world) as the way 
it is drawn and painted by your own labels. You also live in your own 
illusions, with the same very high degree of reality.  
 
So, the first problem in life arises. Because my own created world has 
this very high degree of reality, the only thing I can do, is to expect that 
you will see what I see and that you will hear all that I hear. 
 
So, my ability to create my own world with this high degree of 
reality, creates always reactions. These reactions are expectations.  
 
Because other people do not understand what I see and what I hear, 
because they do no not understand my world, my illusions, my own 
created world in which I live, they are never able to come up to my 
expectations. They will, by definition, not understand the rules, the 
images, the colours and the sounds in my world. 
 
This means, that because we live in our own created and absolute 
different worlds, other people will always disappoint us. We do not 
understand each other, we can’t understand each other, because 
we all live in different, illusional worlds.  
 
Expectations shall always create disappointments. Expectations always 
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generate the next law: 
 
”Nothing, absolutely nothing in this dualistic world is as it appears 
to be”. 
 
If you expect that it will be conform your expectations, you will absolutely 
be disappointed. All the things in my life are nothing else than the things 
of which I think and know, that they just have to be this way, because I 
have decided, it only can be this way, because I have learned it this way. 
I have learned it by my education. I have learned it at school and I have 
learned it by my religion. They all have offered me, during my lifetime, 
my labels. The labels which form my world, the labels which form my 
illusions. All my labels are packed in my labelled box, in my mental 
prison. Our ability to create has even some more consequences. If you 
understand that everything there is in your world, only can be there 
because you have created it, created by your view of identity, created by 
your thoughts and created by your feelings, this also means, that 
everybody else will and can only be that, of which you think that he or 
she is or has to be. Everybody else has to answer to your images, the 
images that you have created and that always seem to be the only reality 
in your life. 
 
This does not mean that the people are equal to all of your images, 
equal to your reality.  
This does, in any way mean something else. Anyway of which I think 
about somebody else, anyway of which I talk about somebody else, tells 
nothing about the other person, but tells anything about me. 
 
If I do irritate me by somebody else, than it only means that all that the 
other person does, hits me. It hits my view of identity, it hits my feelings, 
it hits my thoughts, it hits my ideas that it is not correct, that it not 
corresponds to what I have learned. Or it hits me because my ego can't 
accept this action or reaction because I am to proud, to suspicious or to 
jealous to accept it. So there is no other solution for me than to condemn 
this action or reaction, which also means that I have to condemn this 
person. I feel bad by the other person's actions or reactions, so the other 
person is guilty. Guilty to my misery. 
 
And because you are guilty, you have to change. If you change and act 
and react the way I like you to act and react, my misery will maybe 
disappear. If my misery will disappear and you will do anything to please 
me and to step in my world, you can be my friend again. But you can't 
please me because you don't understand anything of my view of identity, 
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anything of my thoughts and anything of what I feel, so anything of my 
judgement of what is correct. Correct, because I have learned it that way. 
 
Your education was different, your school was different, your religion is 
different, your view of identity is different and your thoughts and feelings 
are different. Your labels are all different and your labelled box is 
absolutely different in relation to my labelled box. Our mental prisons are 
absolutely not equal.  
 
So, maybe I am guilty, but I can't help you, you have to help 
yourself.  
 
You have to change your labels or even much better, you have to erase 
all of your labels, which are based on this world of duality. Besides you 
have to let go of your ego. So if there are no labels left and if you have 
let go completely of your ego, there is nothing left in your system which 
can be hit by any action or reaction from somebody else. If you can't be 
hit by any action or reaction from other persons, you will no more be able 
to have any expectations and if you have let go all of your expectations, 
it will be impossible for you that you will be disappointed by anything or 
anybody. 
 
If it is impossible that you will be disappointed by anybody or anything, 
you are spiritual free.  
 
If you are spiritual free, you will be able to sleep without dreams 
and be able to awake without anxieties.  
 
Some years ago I made one of the most important decisions in my life. I 
decided that I refused to be guilty any more. Guilty to something which I 
was not able to change. I refused to be guilty to all the things some 
persons declared me guilty of. 
 
Because I was going my spiritual path, I changed. Therefore other 
people judged me that I had to change back to the person I was before, 
but I was not able to do that. Because I didn't change back, I was 
condemned. 
 
I tried everything to convince these people that it was not possible for me 
to go back to my place in “the web” where I was before. 
It did not work, so I was condemned. To take the decision of refusing to 
be guilty was not easy, it even was hard. I did not know how other people 
should react. For me the difference was enormously. I left a world with 
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fear and with all the sounds of war and I entered a new world. I entered a 
world with peace, where I only heard the blowing of the wind and the 
sounds of the birds. 
 
It is a world where I learned everything about acceptance and tolerance. 
There is indeed another side to this medal. If I refuse to be guilty, it 
means absolutely at the same time that in no way it can be possible for 
me to condemn somebody else. If you are not able to know my labels, if 
you are never able to know the contents of my labelled box, of my mental 
prison, then by the same law, it is impossible for me to know all of the 
contents of your labelled box, of your mental prison. So by the same law, 
it is impossible for me to condemn you. 
 
I have learned one thing: “You are not guilty. Even if everybody 
gives you that feeling. Change your world, just as I did and step into 
the world in which you are free, free of guilt. Step into the world 
where you also declare that everybody else is free, free of guilt. 
 
Besides, tell everybody about the story of the labelled boxes and 
the mental prisons and all the illusions of life and invite them to 
step into this world of freedom”. 
 
I am not guilty and you are not guilty. We all have the right “to be”. 
To be as we are.  
 
If we do realize that nobody is guilty we also don't have to struggle and 
try to forgive our selves and each other. You are not guilty so you don't 
have to forgive yourself and other people are not guilty, so you don't 
have to forgive them.  
Of course I also know that if I do make any mistake and hurt people, 
I have to repair this damage and I have to take all the responsibility 
for what I did.  
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“An idea of the paradise on Earth” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What kind of world will the next world be?  

A world where nobody is guilty. A world where we don't have to 
forgive each other. A world where we understand that we live in our 
own mental prisons and where we shall help each other to erase our 

labels and where we shall help each other to let go of our egos. A world 
where we shall help each other to free our selves out of our mental 

prisons. A world where we can live in tolerance and where we shall 
accept each other unconditionally.  

A world where all the accounts to settle our guilt can be thrown to the 
stake and burn till there is nothing left.  

 
I shall sign to help to create this world. A world where we can learn to 

love each other unconditionally. 
A world which can be shaped to the paradise as it was meant before. 

 

All these things we can do, will be fortified by the law and the 
consciousness of “oneness”. The law and consciousness of oneness will 
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take care that everything we do, will influence everybody else. 
 

Love, unconditional love and expectations don't match.  

Expectations are always the “bottleneck” in the relations 

between men and in the relation of men and God. 

 

So, let go all of our expectations and let go all of our egos 

and let us create a new world with the consciousness of 

oneness, which will lead us to the experience of 

unconditional love. 
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LLLiiieeefffdddeee,,,   VVVeeerrrwwwaaaccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   SSSccchhhuuulllddd   

   

  

Naar mijn mening is Liefde de  Kracht 

om alle gevoelens van schuld  te kunnen 

afleggen. Als je in staat bent om al deze 

gevoelens los te  laten, dan ben je in staat 

om jezelf en anderen te bevrijden. 

  

 

In deze wereld vind je nog altijd de wet van de jungle, de wet van de 
sterkste. In deze jungle zal ik beter moeten zijn dan jij bent, wil ik nog 
een kans hebben om te overleven. Deze wereld is nog altijd een wereld 
die wordt geregeerd door het bewustzijn van het besef van afscheiding, 
het afgesplitst zijn van alles en iedereen en van dualiteit. Deze wereld is 
nog altijd een wereld die wordt geregeerd door pijn, door verdriet, door 
angst, door chaos en door oorlog.  

Hoe zijn al deze dingen op aarde mogelijk? Blijkbaar doen we iets 
verkeerd, maar wat doen we dan verkeerd. Hoe kunnen we dit gaan 
begrijpen en hoe kunnen de koers van al het Leven in deze wereld 
veranderen? Hoe kunnen we de koers zodanig verleggen dat het Leven 
beter wordt en dat dus deze wereld beter wordt? 
Wat moeten we doen om de harmonie en de liefde weer als regeerders 
in deze wereld terug te krijgen?  
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“Een indruk van het slagveld van het Leven op Aarde”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alles wat er is, alles wat er bestaat, is alleen en uitsluitend energie. Alles 
is een manifestatie, een uiting van deze energie. Deze energie bestaat 
uit een oneindige hoeveelheid van de allerkleinste deeltjes van energie. 
Omdat alles en iedereen is opgebouwd uit een massa van deze 
allerkleinste, identieke deeltjes van energie, is in essentie, alles en 
iedereen gelijk aan elkaar. Alles lijkt echter uniek met een eigen unieke 
verschijningsvorm omdat alles zijn eigen trillingsgraad, zijn eigen 
trillingsfrequentie heeft en daarom ook zijn eigen, unieke 
verschijningsvorm heeft. Maar alles en iedereen is en blijft nog altijd een 
manifestatie van een massa van de allerkleinste, identieke deeltjes van 
energie.  

In essentie ben ik dus identiek aan jou. Wij zijn opgebouwd uit dezelfde, 
identieke bouwstenen. Ons verschil is slechts het verschil van de 
trillingsfrequentie van onze energie. Omdat wij allemaal zijn opgebouwd 
uit dezelfde substantie en omdat de ruimte tussen jou en mij ook is 
opgebouwd uit een massa van dezelfde allerkleinste energiedeeltjes, zijn 
wij dus allemaal met elkaar en met alles verbonden. Er is geen “jou” 
zonder “mij” en er is geen “mij” zonder “jou”. Je zou kunnen zeggen dat 
wij verbonden zijn met draden van energie die aanwezig is in de ruimte 
tussen jou en mij. Dit betekent, dat door deze verbinding alles wat ik doe, 
altijd en overal onbewust gevoeld en ervaren zal worden door iedereen. 

Dit betekent dus dat alles wat ik doe, altijd alles en iedereen zal 
beïnvloeden. 
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Zelfs al zie je geen enkel resultaat van wat je doet, je zult absoluut 
altijd alles en iedereen beïnvloeden. 

Dit betekent dat als jij mij slaat en ik reageer door jou te slaan, deze 
reactie alles en iedereen zal beïnvloeden. Dit betekent ook dat als jij mij 
slaat en ik reageer door mijn andere wang toe te keren, ook deze reactie 
alles en iedereen zal beïnvloeden. De invloeden van mijn beide reacties 
op alles en iedereen zijn echter absoluut verschillend. 
Dus door onze manier van ageren en reageren, beïnvloeden wij alle 
andere mensen, al het leven op deze wereld en door onze manier van 
ageren en reageren, beïnvloeden wij absoluut de richting van al het 
leven op deze wereld.  

Wij zijn allemaal met elkaar verbonden in één enorm “web van 
energie”, in één enorm “energetisch web”. 

Omdat wij allemaal zijn opgebouwd uit dezelfde substantie en 
omdat wij allemaal met elkaar zijn verbonden, is er dus slechts en 
uitsluitend “éénheid” van alles wat is. 

Deze éénheid gaat terug naar de bron van de ketting van Leven. Deze 
éénheid gaat terug naar de Schepper van al het Leven. Deze éénheid 
gaat terug naar God. Wij allemaal zijn verbonden met God. 

Deze éénheid wordt altijd ervaren met het gevoel van Liefde, van 
onvoorwaardelijke Liefde.  
Het tegenovergestelde besef van éénheid is het besef van afsplitsing en 
dualiteit, van het afgesplitst zijn van al het Leven. Dit besef van 
afsplitsing zal altijd ervaren worden het tegenovergestelde gevoel van 
onvoorwaardelijke Liefde en dit gevoel is angst.  

Aangezien deze wereld al voor een ongelooflijke lange tijd wordt 
geregeerd door het besef en het bewustzijn van afsplitsing en van 
dualiteit, leven wij onafgebroken met de gevoelens van angst, ook 
al beseffen wij ons dat niet altijd bewust. 

De mens heeft het vermogen om te scheppen, wij zijn de 
medescheppers op deze wereld en van deze wereld. 
Omdat wij het vermogen hebben om te scheppen, scheppen wij onze 
eigen wereld en leven wij dus in onze eigen werelden. 
Wij leven in werelden die zijn gebouwd en gevormd door onze eigen 
gedachten, door onze eigen overtuigingen. Dat, waar wij ons op richten, 
zullen wij scheppen. Dat, waar wij ons op focussen, waar wij van 
overtuigd zijn, zullen wij scheppen en zullen wij ervaren. Wij bouwen dus 
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de werelden om te ervaren. 
Als ik vind dat jij een slecht persoon bent, dan zal alles wat jij doet, mij 
het bewijs geven dat jij een slecht persoon bent. Ik zal het horen door 
wat je zegt. Ik zal het zien door wat je doet en ik zal het zelfs ruiken. 
Als iemand anders vindt dat jij een goed persoon bent, dan zal dat   
bevestigd worden door dezelfde acties en reacties van jou, acties en 
reacties die mij bevestigen dat jij niet deugt en dus slecht bent. 

Omdat het universum werkt als een spiegel dat alles reflecteert wat wij 
doen en denken en omdat wij het leven moeten ervaren, scheppen wij 
(onbewust) de omstandigheden in onze eigen levens, die wij moeten 
ervaren. Door deze ervaringen krijgen wij de gelegenheid om te leren. 

Als we deze visie verder volgen dan betekent dit dat ik in de ogen van 
andere mensen niets anders ben dan de duizenden en duizenden 
etiketten waarmee ik geëtiketteerd ben door andere mensen. Ik ben in 
jouw ogen en in jouw oren precies die etiketten, waarmee jij mij hebt 
bestempeld en beplakt.    

Dit betekent dus ook dat wij leven in onze eigen geëtiketteerde werelden. 
Wij leven in dozen vol met onze etiketten (onze meningen en 
overtuigingen) of anders gezegd, wij leven in onze zelf gecreëerde 
mentale gevangenissen. 
Dit betekent ook dat in deze dualistische wereld niets is wat het lijkt 
te zijn.  

Dit betekent dus ook dat jij jouw wereld kan veranderen als jij bereid bent 
jouw etiketten te veranderen.  
Het betekent dus ook dat als jij bereid bent om te stoppen om situaties 
en mensen van etiketten te voorzien, jouw doos met etiketten leeg zal 
worden, waardoor je in staat bent om buiten jouw eigen doos te kijken. 
Dit betekent ook dat als je in staat bent om buiten jouw eigen doos te 
kunnen kijken, je in staat bent om jouw horizon te verleggen. 
Als je in staat bent om je horizon te verleggen, ben je ook in staat om te 
groeien in bewustzijn en dus meer “bewust zijn” te verkrijgen. 

Dit punt is dus heel belangrijk.  

Mijn gedachten, mijn eigen overtuigingen, creëren mijn eigen wereld, 
mijn eigen illusies. Deze gecreëerde illusies hebben een hele hoge 
werkelijkheidsgraad. Daarom is “mijn wereld” voor mij ook absoluut 
hetzelfde als “de wereld”. 
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Dit betekent dus ook dat ik de wereld op deze manier, op mijn manier, 
zie en omdat mijn wereld (mijn illusie) zo een ongelooflijk hoge 
werkelijkheidsgraad heeft, betekent dit dat ik maar één ding kan 
concluderen, namelijk, dat ook jij de wereld net zo zult zien en moet zien 
als ik de wereld zie. 

Maar omdat jij in jouw eigen leeft, in jouw eigen geëtiketteerde doos, in 
jouw eigen mentale gevangenis, zul jij absoluut niet in staat zijn om de 
wereld te zien zoals ik de wereld zie. Jij bent slechts in staat om de 
wereld (jouw wereld) te zien zoals jouw wereld is getekend en 
geschilderd door jouw etiketten. 

Ook jij leeft in jouw eigen wereld, in jouw eigen illusies, met dezelfde 
hoge realiteitsgraad. 

Hiermee ontstaat dus een groot probleem in het leven van ieder mens. 
Omdat mijn eigen gecreëerde wereld zo een hoge werkelijkheidsgraad 
heeft, zal, kan en moet ik verwachten dat ook jij ziet wat ik zie en dat jij 
hoort wat ik hoor. Ik zal, kan en moet verwachten dat mijn wereld voor 
jou net zo duidelijk is als mijn wereld voor mij is. 

Dus mijn vermogen om mijn eigen wereld te scheppen die zo 
werkelijk en waarachtig is, betekent dat hier reacties uit 
voortkomen.  
Deze reacties zijn verwachtingen. 

Omdat mijn eigen gecreëerde wereld een zo hoge werkelijkheidsgraad 
heeft en omdat jij, levend in jouw eigen gecreëerde wereld met dezelfde 
hoge werkelijkheidsgraad dus niets begrijpt van mijn wereld, van mijn 
illusies en omdat ik niet begrijp dat jij dat niet begrijpt, zullen mijn 
verwachtingen onmiskenbaar leiden tot teleurstellingen. 

Andere mensen zullen dus niets begrijpen van wat ik zie en wat ik hoor, 
omdat ze mijn wereld, mijn illusies niet begrijpen. Zij zullen dus ook mijn 
verwachtingen niet begrijpen en zij zullen dus ook mijn teleurstellingen 
niet echt begrijpen. 
 
Eigenlijk betekent dit dat wij allemaal in onze eigen gecreëerde en 
totaal verschillende werelden leven, dit betekent dat wij eigenlijk 
allemaal teleurgesteld zijn in de niet begrepen en niet beantwoorde 
verwachtingen die wij van elkaar hebben. Wij begrijpen elkaar niet 
en zijn ook niet in staat om elkaar te begrijpen, omdat wij allemaal 
in onze eigen werelden leven. 
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Ieder mens leeft dus eigenlijk in eenzaamheid en voelt zich heel 
vaak niet begrepen. Dit niet begrepen worden, leidt tot angst. 

Verwachtingen leiden dus altijd tot teleurstellingen en gevoelens van 
angst. Verwachtingen genereren altijd de volgende wet: 

“Niets maar dan ook niets in het leven is dus wat het lijkt te zijn, 
zodat het hebben van verwachtingen zinloos is”. 

Dit volgend, levert dat het voordeel op dat als je geen verwachtingen 
hebt in het leven je dus ook nooit meer teleurgesteld zult en kunt zijn. 

Al de dingen in mijn leven zijn niets anders de dingen waarvan ik denk, 
waarvan ik vind en weet dat ze zo moeten zijn, omdat ik heb besloten 
dat het alleen maar zo kan zijn, omdat ik het zo heb geleerd van mijn 
ouders, zo heb geleerd door mijn opvoeding, omdat ik het zo heb 
geleerd op school en omdat ik heb geleerd dat het uitsluitend zo is vanuit 
mijn religie. Al deze instituten hebben mij gedurende mijn hele leven de 
etiketten aangeboden die ik moet gebruiken om de vormen en de 
kleuren van mijn leven te bepalen. Deze etiketten zijn de inhoud, de 
vorm en de kleur die mijn leven gaan bepalen. Al deze etiketten zijn mijn 
illusies gaan vormen en bepalen. Al deze etiketten zijn samengepakt in 
mijn geëtiketteerde doos, in mijn mentale gevangenis. 

Ons vermogen om te scheppen heeft zelfs nog meer gevolgen. Als je 
gaat begrijpen dat alles in jouw wereld er alleen maar kan zijn en er dus 
alleen maar is, omdat jij alles zelf hebt geschapen, geschapen door jouw 
gevoel van identiteit, geschapen door jouw gedachten en geschapen 
door jouw gevoelens, betekent dit dus ook dat ieder ander alleen maar 
dat kan zijn, waarvan jij denkt dat die ander het wel moet zijn en het dus 
ook is. Ieder ander zal moeten beantwoorden aan de etiketten die jij hebt 
gecreëerd en die altijd de enige werkelijkheid in jouw leven lijken te zijn. 

Dit betekent niet dat de mensen gelijk zijn aan de etiketten die jij er 
op plakt, dat zij gelijk zijn aan de werkelijkheid die jij voor jouzelf 
hebt bepaald. 

Dit betekent in elk geval wel iets anders. 

Hoe ik ook denk over ieder ander, hoe ik ook praat over ieder ander, dit 
vertelt totaal niets over die ander, maar vertelt alles over mij. 

Als ik mij irriteer aan iemand anders, dan betekent dat alleen maar dat 
alles wat die andere persoon doet, mij raakt. Het raakt mijn gevoel van 
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identiteit, het raakt de manier waarop ik denk en de dingen waarover ik 
denk en het raakt mijn gevoelens. Het raakt mijn gevoel en mijn ideeën 
dat het niet juist is, dat het niet overeenkomt met de dingen zoals ik ze 
heb geleerd. 

Het kan mij ook raken omdat mijn ego het niet kan accepteren, omdat ik 
te trots, te achterdochtig of te jaloers ben. 

Er blijft voor mij dus maar één oplossing over en dat is de acties of de 
reacties van die andere persoon veroordelen. Dit betekent per definitie 
dat ik daardoor die andere persoon zal moeten veroordelen. 

Ik voel mij ziek en vervelend door wat die andere persoon gedaan heeft, 
dus is die andere persoon schuldig. Schuldig aan mijn ellende. 

Omdat jij dus schuldig bent, zul jij moeten veranderen. Als jij je verandert 
en weer gewoon gaat doen, doen zoals ik gewoon vind, gaat mijn 
ellende wel weer over. Als mijn ellende dan over gaat en jij je best weer 
gaat doen om met wat je doet, te passen in mijn illusies, kan jij misschien 
opnieuw mijn vriend worden. 

Maar je kunt mij niet blij en gelukkig maken omdat jij niets begrijpt van 
mijn gevoel van identiteit, niets begrijpt van mijn gedachten en niets 
begrijpt van mijn gevoelens en dus niets begrijpt van mijn oordelen over 
wat goed en juist is of wat slecht is. Goed, juist en slecht, omdat ik het zo 
heb geleerd.  

Jouw opvoeding was anders, jouw school was anders, jouw religie is 
anders, jouw gevoel van identiteit, jouw gedachten en jouw gevoelens 
zijn anders. Jouw etiketten zijn allemaal anders en jouw doos met 
etiketten is absoluut anders dan mijn doos met etiketten. 

Jouw en mijn mentale gevangenis zijn absoluut niet gelijk. 

Dus misschien ben ik wel schuldig maar ik kan jou absoluut niet 
helpen. Jij zult jezelf moeten helpen. 

Jij zult jouw etiketten moeten veranderen of wat nog veel beter is, jij zult 
jouw doos met etiketten moeten leegmaken. Geen etiketten betekent 
geen verwachtingen. Geen verwachtingen betekent geen 
teleurstellingen. 

Daarnaast zul je jouw ego moeten loslaten en moeten laten gaan. 
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Als jij jouw ego volledig hebt losgelaten en als jij in jouw doos geen 
enkele etiket meer over hebt dan is er niets meer in jouw systeem wat 
geraakt kan worden door de acties of de reacties van wie dan ook. Als je 
niets meer in jouw systeem over hebt dat geraakt kan worden, heb je 
dus ook geen teleurstellingen meer. 

Als je niets meer in jouw systeem over hebt en dus helemaal leeg bent, 
heb je ook niets meer te verliezen. Als je niets meer te verliezen hebt, 
heb je ook niets meer te verdedigen. 

Als je niets meer over hebt en dus niets meer te verliezen hebt en dus 
ook niets meer te verdedigen hebt en niet meer teleurgesteld kunt 
worden, ben je spiritueel vrij. 

Als je spiritueel vrij bent, ben je in staat om te slapen zonder 
dromen en te ontwaken zonder zorgen. 

De grootste last die wij dragen is het feit dat wij schuldig zijn. Wij hebben 
geen andere keus en zijn schuldig, iedereen is schuldig en dus belast 
met een niet te dragen en vooral met een niet te verwerken last. Want wij 
waren gisteren schuldig, wij zijn het vandaag en wij zullen het vooral 
morgen zijn.  
  
Omdat wij hebben gezien dat ieder mens het gevoel moet hebben om 
niet begrepen te worden en zelf ook niet begrijpt wat alle andere mensen 
moeten voelen en bedoelen, worden onze verwachtingspatronen 
constant niet vervuld en zijn wij dus continu teleurgesteld.  
  
Wij hebben gezien dat wij bijna geen andere keus hebben dan dat wij 
moeten beslissen, dat ieder ander in onze ogen faalt en wel moet falen 
en dus ook schuldig is aan mijn en jouw ongeluk, aan mijn en jouw 
gevoel van ongelukkig zijn door het feit dat jij en ieder ander, mij 
constant niet begrijpt. In ons verdriet zijn wij ook nog in staat om te 
beslissen dat je het wel expres zult doen en dus deug je al helemaal niet 
en ben je ernstig schuldig. Ik ben schuldig in de ogen van alle anderen 
en alle anderen zijn schuldig in mijn ogen.  
  
Hierbij komt nog het aspect dat wij in onze maatschappij steeds meer en 
steeds beter moeten presteren, beter moeten zijn dan anderen en ons 
dus steeds meer moeten afsplitsen van anderen. Ik moet jou verslaan, 
wil ik nog een kans hebben om te overleven. Niet genoeg presteren, zal 
mij een schuldgevoel geven en een gevoel geven van „onder de maat‟ te 
zijn. Onder de maat die de maatschappij heeft vastgesteld. De meetlat 
voor die maat komt steeds hoger te liggen en dus wordt het steeds 
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moeilijker om hier nog aan te kunnen voldoen.  
  
Er zal vaker gefaald worden om de maat te halen en het schuldgevoel 
zal daardoor steeds meer toenemen en toenemen. Door het 
toenemende schuldgevoel, gestapeld op alle gevoelens van schuldig 
zijn, die wij toch al hadden, wordt de last die wij te dragen hebben steeds 
zwaarder en zwaarder en wordt onze weerstand steeds meer en meer 
aangevreten. Onze veren, die toch al veel te strak staan, worden nog 
verder en verder uitgetrokken. Wij zijn dus schuldig. Wij zijn ernstig 
schuldig en zullen hier bijna letterlijk onder bezwijken.  
  
Verder zijn er, los van de intermenselijke problemen van het wel of niet 
voldoen aan het verwachtingspatroon van anderen, nog duizenden 
andere factoren, waardoor ik mij schuldig zou kunnen of moeten voelen. 
Om er even een paar te noemen, ik ben te dik en dat is niet goed want 
het is niet mooi en niet gezond, dus als het niet verandert, ben ik 
schuldig. Ik ben te dom en daarmee voldoe ik niet of onvoldoende aan 
de eisen van de „prestatierace‟ van onze maatschappij en dus ben ik 
schuldig. Ik ben niet mooi genoeg en als vrouw voldoe ik niet aan het 
schoonheidspatroon dat door de reclame naar voren wordt geduwd, dus 
ben ik schuldig. Iedereen is in staat, zonder echt diep na te denken, om 
hier nog vele en vele redenen naast te zetten, waardoor ik zou kunnen of 
moeten beslissen, waarom ik volgens onze maatstaven, volgens de 
maatstaven van onze maatschappij en cultuur, schuldig ben. 
 
Ik heb besloten om niet meer schuldig te zijn. Ik heb besloten om niet 
meer schuldig te zijn aan iets waar ik geen invloed op kan uitoefenen. Ik 
heb besloten om niet meer schuldig te zijn, zonder dat ik wist wat 
daarvan voor mij de gevolgen waren in deze maatschappij. Zonder dat ik 
wist wat de gevolgen waren voor mijn leven. Natuurlijk heb ik het niet 
van de daken geroepen, maar heb ik het in stilte besloten.  
  
Ik heb besloten dat ik mij niet meer schuldig zal voelen over het feit dat 
anderen mij veroordelen omdat ik nooit aan hun verwachtingspatroon 
voldoe en dat nooit zal kunnen doen en omdat ik dus daardoor niet deug.  
  
 
 
Ik heb besloten om mij niet meer schuldig te voelen om het feit dat ook ik 
niet meer in staat ben om de maatschappelijke maat, waarop de huidige 
maatschappelijke meetlat is vastgesteld, te halen.  
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Ik heb besloten om mij niet meer schuldig te voelen omdat ik aan welke 
andere regel dan ook, niet zal voldoen. Ik heb besloten dat ik het 
eigenlijk allemaal wel geloof. Ik doe wat ik kan, geleid door mijn eigen 
maat van wat ik niet wil dat anderen mij aandoen, ik ook nooit anderen 
zal aandoen. Ik heb besloten dat wanneer ik deze maat overschrijd, ik 
actie zal moeten ondernemen om de schade, die ik daardoor heb 
aangericht, te herstellen.  
  
Verder heb ik besloten, dat ik het allemaal wel geloof. Ik heb besloten 
dat ik geen energie meer wens te pompen in een strijd die zinloos is en 
die ik, net als jij en jij, toch niet kan winnen.  
  
Hierdoor geef ik misschien anderen het gevoel dat ik niet genoeg mijn 
best doe en dat ik niet hard genoeg werk om te passen in het spel van 
het leven. Hierdoor zou mijn schuldgevoel moeten toenemen, maar ook 
daar weiger ik in mee te gaan.  
  
Natuurlijk speel ik het spel, maar zonder schuldgevoelens. Ik heb 
besloten om niet meer schuldig te zijn, niet meer belast en niet meer 
bezwaard te zijn door het gewicht van de schuld. Ik heb besloten dat ik 
„vrij‟ ben, net zoals jij „vrij‟ bent en jij en jij. Het resultaat van het ten 
uitvoer brengen van dit besluit is verbluffend. Het resultaat dat deze actie 
opleverde, is rust. Ik kreeg het gevoel dat ik, stappend uit het lawaai van 
het oorlogsgeweld, de stilte van de natuur betrad. De stilte die dat 
opleverde en de rust die er in mij kwam, doen hun werk. Je kunt zelf wel 
invullen welke gevolgen dat ook op jouw leven zou kunnen hebben.  
  
“Jij bent niet schuldig ook al geeft iedereen je dat gevoel. Stap net als ik 
uit de wereld van het schuldig zijn en betreed de wereld van het vrij zijn. 
De wereld waarin je vrij bent”.  
  
Dit betekent echter wel dat alles wat voor jou geldt ook geldt voor ieder 
ander. Ik ben niet schuldig, jij bent niet schuldig en eigenlijk is dus 
niemand, maar dan ook niemand, schuldig. Als je je tevens realiseert dat 
dus niemand schuldig is, hoeven we ook geen moeite meer te doen om 
te proberen anderen te vergeven.  
  
Een ander facet van het schuldig voelen is dat er een directe relatie ligt 
van dit gevoel van schuld naar het gevoel van geluk. Het is onmogelijk 
om je gelukkig te voelen als je je schuldig voelt, of dit gevoel nu bewust 
is of onbewust. Zorg dat je jouw eigen gevoelens van schuld elimineert 
en je legt voor jou de weg open voor de mogelijkheid om je gelukkig te 
kunnen voelen. Zolang je je realiseert dat je op welke manier dan ook 
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schuldig bent, is gelukkig zijn, onmogelijk.  
  
“Besef dus ook jouw onschuld en jouw vrijheid en wordt vooral 
gelukkig”. 

 

Natuurlijk blijft het duidelijk dat als ik iets doe waarvan ik mij besef dat ik 
iets niet juist heb gedaan en weet dat ik daarmee een ander heb 
gekwetst, ik de schade die ik heb aangericht zal moeten herstellen en 
dat ik altijd de verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor de dingen 
die ik doe. 

Alle dingen die wij in het leven kunnen doen, worden versterkt door de 
wet en het bewustzijn van “éénheid”, van het éénzijn van alles wat De 
wet en het bewustzijn van “éénheid”, van het éénzijn van alles wat is zal 
er zorg voor dragen dat alles wat wij doen , door onze eenheid en 
verbondenheid met alles wat is, alles en iedereen zal beïnvloeden. 

 

“Een indruk van het paradijs op Aarde” 
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Hoe zou de wereld worden als wij ons allemaal gaan realiseren dat er 
niemand schuldig is en dat er dus nooit meer welke rekening dan ook 
gepresenteerd hoeft te worden en alle rekeningen ter vereffening van 

alle schulden, op de brandstapel kunnen?  
Ik teken voor zo een wereld. 

Liefde, onvoorwaardelijke Liefde en verwachtingen gaan niet samen.  
Verwachtingen zijn altijd de “bottleneck” in de relaties tussen mensen 

onderling en in de relaties tussen mensen en God. 
 

Laat dus al jouw verachtingen los en laat alle ego‟s los en laten we een 
nieuwe wereld scheppen met het bewustzijn van éénheid, éénheid die 

ons zal leiden naar de ervaring van onvoorwaardelijke Liefde. 
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DDDeeeccclllaaarrraaatttiiiooonnn   ooofff   ooouuurrr   GGGoooddd   gggiiivvveeennn   

RRRiiiggghhhtttsss   
  

We the People of Planet Earth do this day declare that we have the 
God Given Rights to a World where we are free to follow Divine 
Direction from our hearts and give to Life our God Flames so that we 
may discover THE MORE and BE that MORE. 

I AM THAT I AM  taking dominion on Earth today! 

 
We declare that on this day we stand up for our Rights and say to the 
Power Elite who have run our planet for so long to our detriment that, 
"Your time is done! You have no power!" We the People do declare that 
we want a God Governed country, a God Governed World that is not 
at the mercy of a few power mad egos but, rather, peopled by strong, 
spiritual beings who have bowed their knee to the Christ in them and 
surrendered their egos to their greater Self, the I AM within them. 

May the Will of God be done on Earth! 

 
 
We also demand our Rights to a peaceful world, where war is a thing 
of the past. We demand that the countries that have no need for their 
military lay down their weapons and trust in their defense to the hands 
of God. When a few lands make this move then others will follow, and 
those lands that are warring still will see that it is time to move on and 
leave these childish ego games that God has never wanted nor ever 
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commanded take place. We are all children of God no matter what our 
origins are, and as children of God, when we harm another we harm 
ourselves. 
 
We claim our right to a planet where there are no frontiers causing 
division between us, as in God Reality we are All One in Spirit and 
Love. 
 
Thus we call to all our brothers and sisters on this planet and say, 
"Wake up and bring forth the Golden Age! Stand up and shed the lie 
that you are not perfect, not able to be your God Flames and shine 
forth the God in You!" 
 
We also accept that the majority of us in disconnecting ourselves from 
God have created an ego, the indwelling antichrist, which thinks it 
knows better than God but in reality can never be right. The ego will do 
all it can to stop us reconnecting with the God in ourselves, and deny 
his existence but We do this day declare to our own ego and the egos of 
all on earth, "Your day is done! Get thee behind me! You have no 
power! " 
 
We declare our right to transcend ourselves, and a right to a society 
that is also in constant transcendence as we move in an upward spiral 
in a Golden Age. For when a society stops transcending itself as its 
residents become too comfortable with the status quo, it will enter into 
a downward spiral that will result in its ultimate failure. 

For the love of God, and the love of our countries and fellow citizens,  
 
 

WE DEMAND GOD GOVERNMENT ON EARTH! 

 



 99 

 
 

HHHeeettt   LLLeeevvveeennn   
  

Er zijn voor mensen twee mogelijkheden om in het leven te staan.  

De eerste mogelijkheid is dat je jezelf ziet als een fysiek wezen. 
Uitsluitend en alleen fysiek. Je hebt een lichaam, bestaande uit botten, 
spierweefsel, organen en hersenen waar je mee denkt. Als je dood gaat, 
gaat het boek definitief dicht en is dat het einde van het verhaal. 

De tweede mogelijkheid om in het leven te staan is het feit dat je 
onderkent dat er naast een fysieke uiting van het leven ook een spirituele 
uiting is. Kortom, er is meer dan alleen het stoffelijke, het materiële. Er is 
ook nog iets als iets geestelijks, iets spiritueels. Je kunt dan 
onderkennen en aanvoelen dat je naast een lichaam ook een “spirit” 
bent. Het is dan ook waarschijnlijk om aan te kunnen nemen dat het 
leven nog verder gaat, in welke vorm dan ook,  als je hier op deze wereld 
voor goed je ogen sluit. 

Voor de eerst genoemde mogelijkheid om het leven te ervaren blijft 
weinig over. Dood is dood en het absolute einde. 

Voor de tweede mogelijkheid van ervaring van het leven, wordt het veld 
aanzienlijk breder. 

Laten we deze mogelijkheid eens verder bekijken en zien hoe we de 
mogelijkheden vanuit het spirituele deel van het leven verder kunnen 
ontleden. 

Wij hebben ooit, in een duizelingwekkend diep verleden, geweigerd 
ons leven verder te laten leiden door ons BEWUSTE IK, de IK waarmee 
we verbonden zijn met de ketting van Leven en waarmee we dus een 
continue verbinding onderhouden met onze eigen BRON. Deze bron is 
uiteindelijk de Schepper van al het Leven, de Schepper van alles wat is. 

Daardoor hebben we ons afgesplitst van onze bron, afgesplitst van de 
ketting van Leven, afgesplitst van alles en iedereen. 
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Omdat wij ons hadden afgesplitst, ons hadden losgekoppeld van alles en 
iedereen en ons bewuste IK hadden teruggedrongen, is ons EGO 
ontstaan. Ons EGO is dus uitsluitend gebouwd op het besef van 
afsplitsing. Omdat het ego leeft in uiterste eenzaamheid (afgesplitst van 
alles en iedereen), leeft het ego in continue angst (afsplitsing staat altijd 
gelijk aan angst). Om zich relatief veilig te voelen, streeft het ego altijd 
naar superioriteit van alles en iedereen en probeert dus altijd en 
iedereen te overheersen. Als dit niet lukt, neemt het ego een 
onderdanige houding aan. Zo ontstaan de eeuwig wisselende rollen van 
meester en slaaf. 
Zoals afsplitsing en dualiteit uitsluitend ervaren wordt door angst zo 
wordt het tegenovergestelde van afsplitsing en dualiteit, namelijk het 
besef van éénheid, van het éénzijn van alles wat is, uitsluitend ervaren 
door het gevoel van liefde, van onvoorwaardelijke liefde. 

Uit het besef en bewustzijn van afsplitsing, waar het ego uit is ontstaan 
en  waarmee het ego dus ook uitsluitend kan leven en uit de eeuwige 
strijd die het ego voert in zijn wisselende "meester-slaaf" rol, is het besef 
van uitersten gegroeid en ontstaan. Het ego is of de overheerser of de 
ondergeschikte. De situatie is dus of goed of slecht. Waarbij de ene 
situatie alleen bestaat op basis van het feit dat er dus ook een andere, 
een tegengestelde situatie is. Als ik de overheerser ben, moet er ook 
iemand zijn die ik kan overheersen. Zo zijn er ontzettend veel 
tegenstellingen die in ons leven een rol spelen en waar alles in het leven 
dus om draait. Zo is er goed en slecht, groot en klein, lief en stout, 
aanvaardbaar en onacceptabel en zo kan ik de rij nog eindeloos lang 
maken.  
Uit dit besef van uitersten, waarbij het ene uiterste alleen bestaat als er 
een ander uiterste is, waarbij het ene uiterste altijd een nieuw, ander 
uiterste zal scheppen. Uit dit besef en bewustzijn van UITERSTEN is het 
besef en bewustzijn van DUALITEIT ontstaan. Afsplitsing en dualiteit 
gaan dus altijd samen. 

Onze maatschappij en cultuur is doordrenkt van het besef en bewustzijn 
van afsplitsing en dualiteit. Het regeert ons leven en dus wordt ons leven 
geregeerd door angst. 

Omdat er afsplitsing en dualiteit is, moet ik de mogelijkheid hebben om 
te kunnen laten zien dat ik de beste, de sterkste, de mooiste, de slimste 
en de machtigste ben, dus hieruit is het begrip COMPETITIE gegroeid 
en in onze wereld gekomen. Om de competitie in het leven tot 
uitdrukking te kunnen laten komen, accepteren wij en eisen wij dat wij 
met zijn allen zullen en moeten PRESTEREN. Presteren, presteren en 

../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptDualiteit.htm
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nog eens presteren. Presteren tot we er bij neervallen (en dat zie je op 
dit moment in onze maatschappij ook op grote schaal gebeuren). 

Daarnaast zijn wij scheppende wezens en scheppen met onze 
gedachten, onze overtuigingen, onze "Ik Vindjes", onze eigen wereld. 
Het universum spiegelt namelijk dat waar wij van overtuigd zijn naar ons 
terug en creëert deze wereld, omdat we die blijkbaar willen beleven en 
ervaren. Er wordt aan onze (onbewuste) wensen voldaan. Wensen, 
gedachten en overtuigingen die uitsluitend gebaseerd zijn op afsplitsing 
en dualiteit. 
(Zie ook: de film “The Secret” (dit zijn de eerste twintig minuten van de 
film op Youtube) en het artikel “The Secret”).  

Iedereen leeft dus in zijn eigen, zelf gecreëerde wereld. Deze wereld is 
dus niet echt maar is een illusionele wereld. Omdat we allemaal onze 
eigen, unieke overtuigingen hebben, leven we allemaal in verschillende 
werelden, in onze eigen illusies. Deze illusies zijn en lijken zo echt dat 
we niet begrijpen dat anderen onze wereld niet zien en niet begrijpen. 
We voelen ons daardoor niet begrepen.Tevens begrijpen wij ook de 
anderen met hun eigen wereld niet en niemand heeft in de gaten dat we 
het allemaal eigenlijk over wat anders hebben. Zo wordt het leven alleen 
maar steeds meer en meer een bedreiging. In deze dreiging moeten we 
ook nog blijven presteren en moeite blijven doen om superieur te blijven 
aan alles en iedereen.  
 
IN DEZE ,OP AFSPLITSING EN DUALITEIT GEBOUWDE WERELD 
WAAR NIEMAND ONS ECHT BEGRIJPT EN WIJ EIGENLIJK ALLE 
ANDEREN OOK NIET ECHT BEGRIJPEN, IS DUS NIETS, MAAR DAN 
OOK NIETS, WAT HET LIJKT TE ZIJN. 

Zo zijn de eindeloze strijden, de eindeloze oorlogen, de eindeloze 
angsten en de eindeloze ellende in deze wereld terecht gekomen. We 
voeren een eeuwige strijd die nooit gewonnen kan worden en die nooit 
tot een oplossing leidt. Zo lopen we onafgebroken wedstrijden die geen 
finish hebben. Het leidt alleen maar tot de dualistische wet van: Oog om 
oog, tand om tand. 

De enige oplossing om uit al deze ellende te ontsnappen, is om terug te 
keren naar het besef en naar het bewustzijn van EENHEID. Eenheid van 
alles wat is. Terugkeren naar de verbinding met de Ketting van Leven, 
terugkeren naar onze eigen bron en om ons eigen Bewuste Ik weer het 
roer van het schip van ons leven in handen te laten nemen. Hierdoor valt 
in één keer iedere dreiging in deze wereld weg en is het begrip "strijd" 
absoluut ondenkbaar geworden. Het reeds duizenden en duizenden 

http://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8
../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptSecret%20Artikel.htm
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jaren durende gevoel van ANGST zal dan vervangen worden door het 
gevoel van onvoorwaardelijke LIEFDE. 

Als iedereen in zijn of haar leven weer wordt geleid door het gevoel, door 
de ervaring en het besef van liefde, voelt iedereen zich ook weer 
gelukkig. Wat je voelt en waar je overtuiging op gericht is, zul je 
scheppen in jouw wereld. Als dus steeds meer mensen dit gevoel 
kunnen terugkrijgen door zich weer te gaan richten op het besef van 
éénheid en om daarnaast ook nog hun ego los te laten en hun Bewuste 
Ik weer het roer van het schip van hun leven in handen te geven, zal 
deze wereld door deze Bewustere mensen omgevormd worden tot een 
nieuw paradijs en zal er een nieuwe “Gouden Eeuw” voor ons aanbreken 
en ontstaan. 
Aangezien wij allemaal in deze wereld in één enorm energetisch web 
met elkaar verbonden zijn en door deze verbinding ook op ieder ander 
en op al het leven invloed hebben, zullen steeds meer mensen in dit 
hogere bewustzijn worden meegetrokken, waardoor deze verandering 
uiteindelijk in een stroomversnelling terecht zal komen. 

Door te blijven streven naar steeds meer besef van éénheid en naar een 
steeds groter Bewustzijn, zal deze groei niet meer te stoppen zijn en 
kunnen wij voor de lange toekomst een nieuwe wereld creëren. 

Stop dus ook om je te richten op de dualiteit, op de uitersten. Niets is 
alleen maar goed of slecht, acceptabel of onacceptabel. Als je je laat 
leiden door je Bewuste Ik, zul je weten wat de waarheid is en zul je 
weten wat een illusie is. Laat je leiden door je GEWETEN, want dat is de 
bron, jouw Christus Bewustzijn wat gekoppeld is en verbonden is met de 
Ketting van Leven en waar voor jou alle waarheden naar voren zullen 
komen. 

Maak je los uit het al miljoenen durende besef en bewustzijn van 
afsplitsing en dualiteit. Richt je op het besef van éénheid en stijg op, ver 
boven de druk van het collectieve bewustzijn. Hoe meer mensen de 
dualiteit en afsplitsing loslaten, hoe minder energie er in dit monster 
gestoken wordt, waardoor het uiteindelijk, uitgehongerd en uitgemergeld 
en verstoken van iedere vorm van energie, zal sterven.  

Dan zal de wereld en zullen de mensen en al het leven bevrijdt zijn van 
het juk dat al jaren op al onze schouders rust. De wereld en de natuur 
zal zich herstellen en we zullen leven in overvloed op alle fronten. 
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We hebben alle reden om gelukkig te zijn want ieder mens heeft het 
vermogen in zich om terug te keren naar het natuurlijke Pad, naar 
de Weg, naar de Tao.  
Het is ons geboorterecht. Maak er gebruik van. Jij hebt dat 
vermogen in je en je hoeft er alleen maar een keus voor te maken. 
KIES VOOR HET LEVEN.  
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“““TTThhheee   SSSeeecccrrreeettt”””   ooofff   llliiifffeee   

  

De hamvraag van het Leven is: 

Waar gaat het uiteindelijk om in het leven? 

In het leven gaat het erom dat je “bent”. “Zijn” is het enige dat essentieel 
is. De grootste mantra in het hele universum bestaat uit twee woorden:  
“Ik ben”.  

“I AM THAT I AM”. 

Of zoals Shakespeare zei: “To be or not to be”. 

Wat ben je? 

Je bent als een GOD, nog niet of nog niet helemaal, maar je bent een 
GOD in wording (zie mijn boek "Een wonderbaarlijke reis"). 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat je scheppingskracht hebt. Je bent medeschepper. 
Medeschepper van deze wereld, van het universum en dus helemaal 
van jouw eigen leven. 

Wat betekent dit en hoe werkt deze scheppingskracht. 

Alles wat er is, is uitsluitend energie. Energie in zijn zuiverste vorm is het 
scheppingsmateriaal van alles wat is. Bij de schepping sprak God: Laat 
er licht zijn. Het licht (Mater- licht) is het levende, vormeloze materiaal 
van alles wat gevormd is, zichtbaar en onzichtbaar. 
De trillingsfrequentie van deze oerenergie bepaalt de verschijningsvorm. 
De boom in het park is dus opgebouwd uit dezelfde oerenergie 
(bouwstenen) als jij, maar door een andere trillingsfrequentie is die boom 
een boom en ben jij diegene die jij bent. De trillingsfrequentie maakt alles 
dus uniek. 
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Deze oerenergie, dit licht, daalt onafgebroken ons systeem binnen. Wij 
nemen deze energie in een onafgebroken stroom tot ons. Het is de 
energie die ons leven brengt en ons in leven houdt. 

Ons systeem bestaat uit vier lichamen. Deze vier lichamen zijn: 

1.    Het identiteitslichaam (Hier zetelt het besef van wie ik ben, hoe ik 
mij zie in het universum, dus van mijn kijk op de wereld). 

2.    Het mentale lichaam (Hier worden mijn gedachten bepaald. Deze 
gedachten worden mede bepaald door het besef van wie ik ben). 

3.    Het emotionele of gevoelslichaam (Hier komen mijn emoties tot 
stand. Deze emoties worden weer bepaald door mijn gedachten, die 
weer mede bepaald worden door het besef van wie ik ben). 

4.    Het fysieke lichaam (Het is op dit niveau dat mijn gevoelens 
vertaald worden in handelingen en de handelingen zullen bepaald 
worden door de richting en de intensiteit van de erachter liggende 
gevoelens. Vanzelfsprekend wordt de richting en intensiteit van mijn 
gevoelens weer bepaald door mijn gedachten en mijn gedachten 
worden weer bepaald door mijn gevoel van identiteit en mijn kijk op de 
wereld). 

Het identiteitslichaam heeft de hoogste trillingsfrequentie en heeft dus 
de minst vaste vorm. Het fysieke lichaam heeft de laagste 
trillingsfrequentie en heeft dus de meest vaste vorm (materie) en valt 
voor ons binnen de trillingsfrequentie die onze zintuigen kunnen 
waarnemen. 

Zie de eerste drie lichamen als het celluloid van filmstrips. Zie het licht 
(de energie) die ons systeem binnenkomt als het licht van een 
filmprojector. Het licht (de energie die ons systeem binnenkomt) valt 
eerst door de filmstrip van ons identiteitslichaam, dan door de filmstrip 
van ons mentale lichaam en tenslotte door de filmstrip van ons 
emotionele lichaam. 

Op deze filmstrips staan beelden (vormen en kleuren) die wij er zelf op 
hebben aangebracht. Ze zijn tot stand gekomen door mijn kijk op de 
wereld, door mijn gedachten en door mijn gevoelens.  

Uiteindelijk projecteren alle beelden en alle kleuren die op deze drie 
filmstrips door het Mater-licht (oerenergie) belicht zijn, een beeld op het 
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filmdoek van mijn leven. Deze film komt tot stand en tot uiting in mijn 
fysieke leven en bepaalt dus mijn leven.  

Ik heb dus zelf de film van mijn leven geregisseerd door mijn kijk op de 
wereld, door mijn gedachten en door mijn gevoelens.  

Ik heb dus mijn eigen leven geschapen en ben dus volledig 
verantwoordelijk voor mijn eigen leven, dus voor alles wat er in mijn 
leven gebeurt.  

Dit klinkt vreemd, misschien eng en zeker voor veel mensen 
onacceptabel, maar toch is dit absoluut waar. 

Aangezien iedereen een uniek identiteitslichaam, een uniek mentaal 
lichaam en een uniek gevoelslichaam heeft, is voor ieder mens de film 
van zijn leven uniek. 

Geen film van wie dan ook is gelijk aan de film van wie dan ook. 

Wij leven dus in unieke, zelf geregisseerde, zelf geschapen werelden. 

Dit betekent dus ook dat als jij jouw kijk op de wereld verandert, als jij 
jouw gedachten en jouw gevoelens verandert, de film van jouw leven 
zich zal veranderen en zich zal aanpassen aan jouw nieuwe kijk op de 
wereld, jouw nieuwe gedachten en jouw nieuwe gevoelens. 

Dit betekent dus ook dat niets, maar dan ook niets in het leven is wat het 
lijkt te zijn.  
Je kunt oordelen over de film van een ander maar je begrijpt er geen 
snars van omdat je niets begrijpt van de kijk van die ander op de wereld, 
van de gedachten van die ander en van de gevoelens van die ander. 

Dit hele verhaal komt dus neer op het feit dat wij ons leven kunnen 
sturen. Wij kunnen de dingen die in ons leven gebeuren, sturen en 
regelen door te gaan manoeuvreren met onze kijk op de wereld, met 
onze gedachten en met onze gevoelens. 

Hoe doe je dit het eenvoudigst? 

Het is heel moeilijk om je gedachten onder controle te krijgen. Het is 
daarentegen veel eenvoudiger om te beslissen wat je voelt. Je zelf te 
gaan opleggen wat je wilt voelen en dat je het dus daardoor ook gaat 
voelen. Door diegene te zijn die je wilt zijn en je te gaan voelen als 
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diegene die je wilt zijn. Ben dus diegene die je wilt zijn en je zult diegene 
zijn, die je wilt zijn. “To be or not to be, that is the question”. 

Als je die gevoelens bewust onder controle kunt krijgen, betekent dat, 
dat je de weg naar boven ook onder controle gaat krijgen. Je gevoelens 
komen tot stand door het beeld van wie je bent (identiteit) en door je 
gedachten (mentale vlak). 

Als je je oplegt dat je je gaat voelen als diegene die je wilt zijn (de 
gelukkige mens, de gezonde mens), dan heeft dat andersom ook invloed 
op jouw gedachten en op het beeld van wie je bent. Beide wegen (van 
beneden naar boven en van boven naar beneden) zullen uiteindelijk op 
elkaar gaan inwerken en elkaar gaan versterken. 

Hiermee verander je dus de beelden op het celluloid van de filmstrips 
van je identiteitslichaam, van je mentale lichaam en van je 
gevoelslichaam.  

Het onmiskenbare resultaat zal zijn dat de film van jouw leven , dus de 
inhoud van jouw leven gaat veranderen. 

Jij bent per definitie, bij de werking van een kosmische wet, heerser over 
jouw eigen leven. 
Jij bent de kapitein over het schip van jouw leven. 

Het universum werkt dus als een spiegel en geeft je terug wat je 
uitzendt, zodat je de mogelijkheid krijgt om dat te beleven en te ervaren 
wat er in jouw identiteitslichaam, jouw mentale lichaam en jouw 
gevoelslichaam omgaat. Kortom wat er dus in jou omgaat. 

Door te ervaren van wat je vindt, kun je leren. Door dit leerproces kun je 
groeien. 

Het leven, het universum, projecteert dus rechtstreeks alles wat jij vindt 
en voelt in jouw leven of zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: “What 
goes around, comes around”. 

Dit geheim is het grootste geheim van het leven. 

Dit geheim is inmiddels bekend onder steeds meer mensen en 
beschreven en verteld in het boek en de film “The Secret”. 
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Essentie van “The Secret” 

Alles kunnen hebben wat je hart begeert, alles bereiken in je leven zoals 
je het wilt. Het enige wat jij hiervoor moet doen, is het te vragen.  

Is het dan werkelijk zo simpel? Ja, dat is het zeker, zegt een steeds 
groter wordende groep mensen, afkomstig uit een breed scala van 
disciplines. Zij hebben allemaal “The Law of Attraction” (de Wet van 
Aantrekking) toegepast en ervaren.  

De film "The Secret" kwam vorig jaar uit op internet. Een aantal mensen 
zijn hier aan het woord die vertellen hoe zij het leven naar eigen hand 
hebben weten te zetten, hoe zij een heftige ziekte te boven kwamen en 
zichzelf genezen hebben of bakken met geld verdienden. Niet door het 
toeval of hard werken, maar het gebruiken van de Wet van Aantrekking. 
Zij noemen deze wet de meest krachtige universele wet. Kort gezegd 
komt het er op neer dat je dat aantrekt in je leven waar jij je op focust. 
Bewust of onbewust, positief of negatief.  

Het initiatief van deze film komt af van Rhonda Byrne. Er is een moment 
in haar leven gekomen dat zij het niet meer ziet zitten. Haar vader is net 
overleden, relaties die ze heeft gehad zijn een puinhoop, kortom 
ellendig. Dit is het begin van de film.  

Ze komt in aanraking met The Secret en al snel wil zij meer weten.  

Is zij de enige, die het zo ervaart? En zo stuit zij op meer mensen die 
weten van the Law of Attraction, zelfs grootheden uit de geschiedenis 
wisten ervan, zoals Einstein, Martin Luther King, Winston Churchill en 
nog vele anderen. Haar zoektocht naar de waarheid brengt haar met 
meer mensen in contact die van The Secret weten. Zo komen tijdens de 
film psychologen, filosofen, kwantumfysici, schrijvers en ondernemers 
aan het woord, die uitleggen hoe The Secret werkt en hoe iedereen het 
in zijn eigen leven kan gebruiken.  

Het boek “the Secret” heeft de wereld al veroverd. Er zijn al miljoenen 
exemplaren verkocht over de hele wereld.  

Kort gezegd verkondigt het boek dat je je eigen wereld kunt 
scheppen door je met jouw gedachten te richten op datgene wat je 
wilt hebben of wilt veranderen in jouw wereld, in jouw leven, waarna 
deze wens voor jou werkelijkheid zal worden. De richtlijnen die het 
boek aangeeft, zijn kort samengevat als volgt: 
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Wens 
Formuleer heel duidelijk je vraag: Wat wil je echt.  
Breng je wens helder en heel specifiek onder woorden en vermijd 
negatieve en ontkennende woorden. Dus niet "ik wil niet langer zo 
onzeker zijn" maar "ik voel me zeker en sta vol vertrouwen in het leven". 

 

Tijd 

Kies de juiste tijd en plaats.  
Spreek je wens uit wanneer je tijd hebt en niet op de klok hoeft te kijken. 
Ga in een ruimte zitten waar je je op je gemak voelt en waarin je 
gemakkelijk kunt zitten of knielen. Na een tijdje oefenen kun je ook in 
gedachten deze ruimte betreden en zo je wens uitzenden. 

Voorbereiding 

Bereid je voor.  
Ga in een gemakkelijke houding zitten, adem langzaam en ritmisch en 
concentreer je op één object. Vergeet het verleden en de toekomst, leef 
in het nu. Stem je af op de juiste frequentie door je te concentreren op 
gevoelens van mededogen en geluk. 

 

Visie 

Imaginair (in je hoofd) repeteren, ofwel visualiseren.  
Maak je een voorstelling van je wens en probeer daar iets bij te voelen 
en te ervaren. Ervaar jezelf bijvoorbeeld in een nieuwe baan, als dat je 
wens is. Schrijf je wens op, teken of schilder hem. Denk na over alle 
gewaarwordingen die je bij je wens kunt hebben en zet daarbij je 
zintuigen in: voel, proef, ruik, beleef. 

 

Geloof 
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Geloof dat het werkt.  
Concentreer je op een goed resultaat, probeer elke vorm van cynisme 
'bij mij zal het wel niet lukken' te vermijden. Zoek het goede gevoel op, 
maak daarvoor bijvoorbeeld een lijst met dingen die je al hebt verworven 
en die je een goed gevoel geven. Maak gebruik van een 
geheugensteuntje om je gedachten op je wens gefocust te houden. Een 
prikbord waar je foto's of memo's op kan hangen bijvoorbeeld, kan je 
helpen je bij de les te houden. 

 

Ontvang 

Doe een stap opzij.  
Leg je verzoek letterlijk bij het universum en vertrouw erop dat dit het 
overneemt. Stel je open voor nieuwe dingen en vergroot zo je capaciteit 
om dat wat je gegeven wordt ook te herkennen. Soms ligt het antwoord 
vlak voor je, maar zie je het niet omdat je het veel te ver zoekt, of juist te 
dicht bij huis. 

 

Het volgende stukje vond ik ergens op het internet en geeft ook nog 
eens prachtig weer, hoe het Leven terugspiegelt wat wij zelf 
uitzenden: 

 

De echo van het leven 

Een man en zijn zoon lopen in de bergen. Plotseling struikelt de 
jongen en - omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: „Au!‟ Verrast 
hoort hij een stem vanuit de bergen roepen: „Au!‟ Nieuwsgierig 
roept hij: „Wie ben jij?‟, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt 
is: „Wie ben jij?‟ Hij wordt kwaad en roept: „Jij bent een lafaard!‟, 
waarop de stem antwoordt: „Jij bent een lafaard!‟ Daarop kijkt de 
jongen naar zijn vader en vraagt: „Papa, wat gebeurt hier?‟ „De man 
antwoordt: „Zoon, let op!‟ en roept vervolgens: „Ik bewonder jou!‟ 
De stem antwoordt: „Ik bewonder jou! De vader roept: Jij bent 
prachtig! en de stem antwoordt: Jij bent prachtig! Daarop legt de 
vader uit: De mensen noemen dit een ECHO, maar in feite is dit het 
LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij geeft. Het leven is een 
spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer 
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liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! 
Wil je dat mensen geduldig, begripvol en respectvol met je omgaan, 
geef dan geduld, begrip en respect! Deze natuurwet gaat op voor 
elk aspect van ons leven omdat wat je geeft, gespiegeld wordt in 
wat je terugkrijgt van het leven.‟ 
 
(auteur onbekend) 
 
 
Wat je ook nog moet weten. 
 
De mogelijkheden hebben om te scheppen, de kracht hebben om te 
kunnen scheppen, een mede-schepper te zijn in dit universum, het feit 
dat je continu aan dit scheppingsproces meedoet, heeft ongelooflijke 
consequenties. 
 
Dit betekent namelijk dat alles wat je vind, alles waar je je met jouw 
gedachten op richt, jouw besef van wie je bent en wat je bent, zowel op 
bewust niveau als op onbewust niveau, een "actie" van scheppen is. 
 
Niet alleen de leuke dingen die in jou omgaan, niet alleen de leuke 
dingen voor jou waar jij je op richt, niet alleen de prettige dingen die jij 
graag in jouw leven verwezenlijkt zou willen zien, worden door jou in 
jouw leven geschapen, tot leven gebracht. 
Het universum is als een appelboom. Iedereen die zijn hand uitstrekt, 
een appel in zijn handen neemt en trekt, krijgt een appel. De appelboom 
maakt zich geen zorgen om wie je bent en wat je bent, of je de appel om 
welke reden dan ook waardig bent of niet. Je krijgt altijd de appel. 
Zo geeft het universum je alles waar je je op richt. Als je verdriet hebt of 
vind dat je om welke reden dan ook verdrietig moet zijn, wordt deze 
omstandigheid voor jou, in jouw leven, door het universum weerspiegelt 
en tot leven gebracht in jouw leven. Deze situatie wordt dus door jou 
gericht zijn op, in jouw leven versterkt. Als je iemand haat, worden ook 
deze vibraties in jouw leven geprojecteerd en zul je leven in deze 
vibraties van haat. Ook deze omstandigheid of situatie van haat wordt 
dan in jouw leven versterkt. 
De uitspraak: "Datgene waar je jouw aandacht op richt, trek je aan" is 
dus op dit principe gebaseerd. 
 
Aangezien : "DE WERELD" een totaal is, een totale optelsom is van alle 
individuele werelden die door ons zelf gebouwd en gemaakt zijn, door de 
vibraties die wijzelf uitstralen, zal DE WERELD dus ook niets anders zijn 
dan datgene wat wij zijn. 
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Kijk om je heen en zie hoe de wereld is.  
Kijk dus om je heen en zie hoe wij zijn.  

(Zie ook het artikel: "Is er een keus?")  

 
Als jij en ik nu ons vibratieveld veranderen en bewuster gaan leven en 
ons meer gaan realiseren dat onze wereld is zoals wij zijn. Als jij en ik nu 
gaan proberen om dit vibratieveld te laten vibreren op het niveau van 
acceptatie, tolerantie, liefde en het besef van het éénzijn van alles wat is, 
zal DE WERELD ook dit beeld gaan vertegenwoordigen en dus ook dit 
beeld zijn. 

 

Doe jij mee aan deze verandering?  
Doe jij mee aan het veranderen van onze WERELD door 

bewuster te gaan leven en bewustere keuzes te gaan maken van 
hoe wij willen zijn, hoe wij willen gaan leven en hoe wij dus 

gaan bepalen hoe onze WERELD zal zijn?  
 

Hiermee kunnen dan jij en ik onze WERELD voor altijd  
veranderen. 

Dus 

Droom jouw Droom en Leef jouw Droom, opdat  
jouw Droom jouw Leven zal worden. Dus Droom, 

Schep en Leef ! 

 

Als je jouw droom laat bepalen door jouw Christusbewustzijn en niet 
door de kracht van jouw ego dan zullen jouw dromen geen kwade 
dromen zijn. Het zullen dromen zijn, die jou, alle andere mensen, al het 
andere leven en de wereld zullen dienen. Jouw Christusbewustzijn zal 
voor jou als een dromenvanger (dreamcatcher) zijn. 

http://www.wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com/Is%20er%20een%20keus.htm
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De legende van de dreamcatcher (oorspronkelijke noord-
Amerikaanse indianen) gaat als volgt: 

Een spin was rustig bezig om binnen zijn eigen ruimte een web te 
weven. 
Het was naast de slaapplaats van Nokomis, de oude grootmoeder. 
Iedere dag bekeek de grootmoeder de spin met veel plezier terwijl hij 
rustig doorging met het weven van zijn web. 
Op een dag terwijl zij rustig het werk van de spin zat te bekijken kwam 
haar kleinzoon binnen. "Nokomis-iya"  schreeuwde hij terwijl hij naar 
de spin staarde. 
Hij stormde op de spin af met in zijn hand een schoen om hem te 
vermorzelen.  
"No-keegwa" fluisterde de oude dame, doe hem geen pijn.  
"Nokomis waarom bescherm je de spin vroeg de kleine jongen?  
De oude vrouw glimlachte maar gaf geen antwoord. Toen de kleine 
jongen weg was kwam de spin naar de oude vrouw toe en bedankte 
haar voor het redden van zijn leven. Hij zei " al vele dagen heb je mij 
een web zien weven en je bewonderde mijn werk. Als dank voor het 
redden van mijn leven wil ik je een cadeau geven. Hij glimlachte en ging 
verder met het weven van zijn web. 
Al snel scheen het maanlicht op het prachtige web dat de spin zo 
kunstig had geweven. 
"Kijk zei de spin, zie je hoe ik het web weef en ieder draadje aan de 
volgende vastmaak? Dit web maak ik om slechte dromen te vangen. 
Alleen de goede dromen kunnen door de ruimtes tussen de webdraden. 
Dit is mijn geschenk aan jou. 
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Gebruik het zodat je alleen de goede dromen zult onthouden, de slechte 
zullen vast blijven zitten voor eeuwig in het web. 
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IIIsss   eeerrr   eeeeeennn   kkkeeeuuusss???   

      

   

DDDEEE   CCCIIIRRRKKKEEELLL   VVVAAANNN   HHHEEETTT   LLLEEEVVVEEENNN   
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Houd voor het komende verhaal even deze “cirkel van het leven” in 
gedachten. 

Op het moment lees je en hoor je steeds vaker dat de mens in staat is 
om zijn eigen leven te scheppen. De mens wordt zich daar steeds meer 
van bewust. 

Is het waar dat wij zelf in staat zijn om ons eigen leven, situaties en 
omstandigheden in en van ons eigen leven, te scheppen? 

Ja, dat is inderdaad waar. Wij scheppen zelf ons eigen leven, wij 
scheppen zelf de omstandigheden waarin wij hij leven. 

Het universum werkt als een spiegel en alles waar jij je op richt, waar je 
aan denkt, waar jij je op concentreert, waar jij jouw emoties op richt, zal 
door het universum in jouw leven worden teruggespiegeld en zul jij 
ervaren, omdat je het door jouw "gericht zijn", gevraagd hebt. 
Waar je om vraagt, zul je krijgen.  
Waar je je op richt, zul je beleven en ervaren. 
Door het te ervaren en te beleven, zul je leren. 

Onder andere door het boek en de film “The Secret” is de mens zich op 
brede schaal bewust geworden van dit natuurlijke fenomeen. 

Dit fenomeen is niet nieuw. Dit fenomeen bestaat, heeft altijd bestaan en 
zal altijd blijven bestaan. 
Dit fenomeen is slechts een natuurwet. 

De mens ziet met deze kennis mogelijkheden. 
Ik ben immers ontevreden over mijn leven. Ik ben niet tevreden over mijn 
relatie. Ik ben niet tevreden over mijn baan. Ik ben niet tevreden over 
mijn plaats in de maatschappij. Ik ben niet tevreden over mijn 
bankrekening. Ik wil toch eigenlijk wel een andere, duurdere en snellere 
auto. 

Volgens het verhaal van “The Secret” hoef ik mij er slechts op te richten. 
Ik moet het kunstje leren en het mij bewust worden, ik moet er in geloven 
en mijn geluk kan niet meer op. 
Het is een prachtig verhaal en het is nog waar ook. 

Waarom is er dan een gevoel diep in mij, dat mij zegt dat er iets niet 
klopt? 
Waarom kan ik niet mee jubelen en onmiddellijk zelf gaan starten om 
mijn relatie te verbeteren, mijn baan te veranderen, mijn maatschappelijk 
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aanzien te verhogen, mijn bankrekening te vergroten en mijn geluk tot 
ongekende hoogten op te schroeven? 
Wat is dat gevoel en waarom krijg ik er geen grip op? 

Onlangs liep ik met mijn hond en zwierf door de bossen. Terwijl ik genoot 
van de prachtige natuur, schoot de oplossing van het beeld en het 
verhaal van “The Secret” in mijn systeem. Het was daar gewoon, ineens, 
compleet, als een totaal plaatje. De puzzel viel volkomen op zijn plaats. 
Een nieuwe “Aha Erlebnis”, een nieuw antwoord van het “Levende 
Woord”. 

De “missing link” was niet meer “missing”. 

Het verhaal is prachtig maar het verhaal is niet compleet en daarom 
deugt het niet. De wet die er achter werkzaam is, is absoluut realiteit en 
is de natuurlijke werking van het Leven. Het verhaal dat erbij verteld 
wordt, het verhaal dat wij moeten geloven, is slechts een deel van het 
totaal en daarom misleidend. 

Waarom het niet deugt is een lang verhaal en ik zal proberen het zo kort 
mogelijk te houden. 

Ik kom terug op het oude verhaal. Alles wat er is, is energie, uitsluitend 
en alleen energie. Deze energie bestaat uit hele kleine deeltjes. Ergens 
is er een allerkleinste deeltje. Het is de basis bouwsteen waaruit alles, 
maar dan ook alles is opgebouwd. Dit bouwsteentje draagt de blauwdruk 
van het leven in zich. Dit bouwsteentje vertegenwoordigt de basis van 
alles en is het Goddelijk aspect van het Leven. Alle natuurlijke, 
goddelijke wetten liggen in dit allerkleinste deeltje opgeslagen. Dit 
allerkleinste bouwsteentje bezit Goddelijk Bewustzijn en is dus Bewust 
op Goddelijk niveau. 

Alles wat is, is opgebouwd uit een ongelooflijke massa van dit 
allerkleinste, Goddelijk Bewuste bouwsteentje. Aangezien jij en ik zijn 
opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van dit zelfde, allerkleinste 
bouwsteentje, is er in essentie dus geen enkel verschil tussen jou en mij 
en zijn wij eigenlijk een onlosmakelijk deel van elkaar. Wij zijn in essentie 
absoluut één en dezelfde. Tussen jou en mij bestaat uitsluitend éénheid 
en uitsluitend het éénzijn van jou en mij. 
Als er slechts éénheid is tussen jou en mij, is het ook niet anders als 
vanzelfsprekend dat ik jou behandel als mijzelf, dat ik van jou houd als 
van mijzelf.  
Het enige wat kan gelden is dus: 
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"Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet". 

Energie heeft de eigenschap dat het op een bepaalde frequenties trilt. 
Als energie van trillingsfrequentie verandert, wordt de verschijningsvorm 
anders. Jij en ik lijken verschillend omdat de trillingsfrequentie van 
dezelfde energie van jou en mij anders is en daardoor zijn onze 
verschijningsvormen dus ook verschillend. 

Kijk naar het leven en alles wat je ziet en ook alles wat je niet ziet, zoals 
de lucht die je inademt, bestaat uit energie. Deze energie is weer 
opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van de allerkleinste, Goddelijk 
Bewuste deeltjes. Dat alle dingen die je in het leven waarneemt 
verschillend lijken, komt omdat deze dingen allemaal hun eigen, unieke 
trillingsfrequenties hebben. 

Omdat alles wat je ziet en omdat alles om je heen en alles wat is, is 
opgebouwd uit dezelfde identieke, Goddelijk Bewuste allerkleinste 
deeltjes, is er dus slechts éénheid en het éénzijn van alles wat is. 

De uiting van dit allerkleinste, Goddelijke Bewuste deeltje, de ervaring 
die wij hiervan ontvangen, het beleven van het Bewust afgestemd zijn op 
dit allerkleinste Goddelijke Bewuste deeltje, is een ervaring van liefde, 
een ervaring van “onvoorwaardelijke Liefde”. 

Naarmate wij in staat zijn om ons Bewustzijn te verhogen en om ons 
meer en meer af te stemmen op deze éénheid, op het éénzijn van al het 
leven, van alles wat is, zullen wij in ons hele systeem, deze 
“onvoorwaardelijke liefde” steeds meer en steeds intenser gaan ervaren. 

Kijk naar het Leven om je heen, kijk naar de natuur en wat zie je? 

Je ziet dat de natuur “zichzelf verzorgend” is. 

Er is voor al het leven voldoende voedsel. Iedere vorm van leven is 
uitgerust om zo optimaal en efficiënt mogelijk te kunnen bestaan. Leven 
dat gewond is, wordt door de natuur zelf geheeld en genezen. Als jij ziek 
bent, begint het lichaam zelf het genezingsproces op te starten. 
Medicijnen genezen niet, medicijnen ondersteunen het genezingsproces 
van het lichaam. Het zijn allemaal eigenschappen die in het leven zijn 
ingebakken. 

Je ziet dat de kerneigenschappen van het Leven, de elementaire 
natuurlijke wetten, de Goddelijke wetten, die in het Leven, in het 
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allerkleinste Goddelijk Bewuste deeltje zijn opgeslagen, een aantal zeer 
duidelijke eigenschappen hebben. 

Deze eigenschappen, die door het Leven zelf gestuwd worden, die 
voortkomen uit de wetten van het Leven zelf, die zijn opgeslagen en 
voortkomen uit de natuur zelf zijn onder andere: 
Het leven is dragend. 
Het Leven is voedend. 
Het Leven is verzorgend. 
Het Leven is beschermend. 
Het Leven is genezend. 
Het Leven is vooral overvloedig. 
Het Leven is onvoorwaardelijke Liefde. 

Daarom kun je deze wetten, die het leven vertegenwoordigen, die 
God vertegenwoordigen, VADER-MOEDER-LEVEN-LIEFDE noemen. 
God is dus VADER-MOEDER-LEVEN-LIEFDE. 

Zie de uitvoerige beschrijving van deze wetten, van 

deze "Laws of Existence " in de "Christ Letters" van Christ's Way.  

(Nederlandstalige site: "Christus keert terug"). 

Hoe meer wij in staat zijn om ons te richten op ons eigen Christus 
Bewustzijn, onze eigen verbinding met de bron van al het Leven, hoe 
meer wij in staat zijn de frequentie van ons eigen Bewustzijn te 
verhogen.  

Hoe meer wij in staat zijn de frequentie van ons eigen Bewustzijn te 
verhogen, hoe meer wij in staat zijn de onvoorwaardelijke liefde van het 
Leven, van de natuur te ervaren en te beleven. 

Hoe meer wij in staat zijn de onvoorwaardelijke liefde van het Leven, van 
de natuur te ervaren en te beleven, des te meer wij ons zullen gaan 
richten en afstemmen op de wetten van het Leven. 
De wetten van dragend zijn, voedend zijn, verzorgend zijn, beschermend 
zijn, genezend zijn en van overvloedig zijn. De wet van het bewust 
ervaren van “onvoorwaardelijke liefde”. 

Een eeuwige stroom van energie met deze kenmerken en 
eigenschappen vloeit altijd en onafgebroken door ons heen, om ons 
heen en in ons. Hoe meer wij ons op de eigenschappen van deze 
Goddelijke en natuurlijke wetten kunnen afstemmen, hoe meer profijt wij 
van deze eigenschappen van het Leven zullen hebben en de werking 
van deze wetten in ons eigen Leven zullen ervaren. 

http://www.christsway.co.za/
http://www.christuswijs.nl/
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Door ons te richten op de éénheid van al het Leven, door al het Leven 
onvoorwaardelijk lief te hebben, gaan wij vanzelf mee met de stroom van 
de rivier van het Leven en baden wij letterlijk in alle hiervoor genoemde 
kenmerken en Eigenschappen van het Leven. 

Als wij ons allemaal op het Bewustzijn van deze éénheid van al het leven 
zouden afstemmen, zou deze aarde opnieuw een paradijs worden, een 
paradijs waar geen oorlog meer heerst, een paradijs waar geen honger 
meer wordt geleden, een paradijs waar geen ziekte meer heerst, waar 
geen afgunst, geen jaloezie, geen woede, geen wanhoop en geen angst 
meer zullen  heersen. 

De natuur zou dan ook perfect in evenwicht zijn en het klimaat zou 
optimaal zijn. 
Helaas is het tegenovergestelde het geval. Helaas is het 
tegenovergestelde de realiteit van deze wereld en in deze wereld. 

Hoe komt dit? 
Dit komt omdat wij ons hebben losgemaakt van de Ketting van 
Leven.  
Wij hebben ons afgesplitst van al het Leven.  
Wij hebben ons afgesplitst van elkaar en wij hebben besloten dat 
wij zijn afgesplitst van God. Wij zien onszelf als unieke wezens, los 
van elkaar en wij zien ons als wezens die niets met elkaar te maken 
hebben. Hierdoor hebben wij besloten dat wij elkaar schade kunnen 
doen, dat wij elkaar kunnen kwetsen en dat wij elkaar kunnen 
doden, zonder dat dit voor onszelf enige gevolgen heeft. Wij hebben 
besloten dat wij de natuur kunnen tergen en uitbuiten, zonder dat 
dit voor ons dus enige gevolgen heeft. 

Het gevolg van dit alles is, dat wij ons hebben afgesloten voor de 
werking van de natuurlijke wetten van het Leven. Wij hebben ons 
Bewustzijn verlaagd en daardoor hebben wij de frequentie van onze 
energie verlaagd. Hierdoor hebben wij geen aansluiting meer op de 
hogere frequenties van de werking van de Goddelijk Bewuste, 
natuurlijke werking van de wetten van het Leven. 
 
Wij hebben deze werking geblokkeerd. 
Wij hebben ons afgesloten van de werking van de wetten van het 
Leven, die dragend zijn, voedend zijn, verzorgend zijn, 
beschermend zijn, genezend zijn, overvloedig zijn en ons 
doordringen met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde. 
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Het gevolg is dat door het verlagen van ons bewustzijn en door het 
missen van de aansluiting met de Ketting van Leven, door onze 
afsplitsing van al het andere Leven, door het missen van de werking 
van de wetten van het Leven, wij nu het 
tegenovergestelde van deze wetten in onze Levens ervaren. Wij 
ervaren dat het Leven niet meer dragend is, niet meer voedend is, 
niet meer verzorgend is, niet meer beschermend is, niet meer 
genezend is, niet meer overvloedig is en ons niet meer doordringt 
met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde. 

Hierdoor ervaren wij nu het Leven als een leven waar ieder voor 
zich leeft en God voor ons allen. Een leven lijdend aan 
hongersnoden. Een leven lijdend aan gebrek aan alle middelen die 
wij nodig hebben, een leven dat bedreigend is in alle facetten, een 
leven lijdend aan allerlei vormen van enge en dodelijke ziektes, een 
leven met structurele tekorten en vooral een leven met een altijd 
aanwezige angst die wij zowel bewust als onbewust ervaren. 

Deze angst uit zich in grote vijandigheid ten opzichte van elkaar. 
Deze vijandigheid leidt al duizenden en duizenden jaren tot het 
voeren van oorlogen tegen elkaar en heeft in de loop van de 
menselijke geschiedenis al vele tientallen miljoenen slachtoffers 
geëist. 
 
Hierdoor is de wereld veranderd in de geweldige puinhoop die je 
overal om je heen ziet.  
Hierdoor zie je dat de wereld dus veranderd is in een plaats waar an
gst, wanhoop en ziektes heersen. 

Onze stuwende kracht in dit leven met een Bewustzijn van afsplitsing 
van al hel leven en in het leven met een permanent Bewustzijn van 
dualiteit, is ons EGO.  

Ons EGO is de drijfveer achter het leven in afsplitsing, achter het leven 
in het Bewustzijn van dualiteit, achter het leven in wanhoop, achter het 
leven lijdend aan ziektes, achter het leven lijdend aan structurele 
tekorten, en vooral achter het leven lijdend aan een continu gevoel van 
wanhoop en angst.Het leven geleid door ons Ego, dat dus gericht is op 
het besef van afsplitsing van al het leven en op het besef van dualiteit, is 
absoluut een leven, levend in permanente wanhoop, in permanente 
angst en in permanent ongeluk. 
 

 

../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptDualiteit.htm
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Bewustzijn van afsplitsing en 
dualiteit. 

Geblokkeerde werking van de 
"LAWS OF EXISTENCE" 

Bewustzijn van éénheid en het 
éénzijn van al het leven. 

Volledige werking van de "LAWS 
OF EXISTENCE" 

Altijd moeten kiezen. Je hoeft nooit te kiezen. Alles wat 
is, is. 

Bijna nooit voldoende. Altijd voldoende. 

Soms tevreden, meestal 
ontevreden. 

Altijd tevreden. 

Soms gelukkig, meestal ongelukkig. Altijd gelukkig. 

Op de aarde gericht, collectief 
bewustzijn. 

Goddelijk (spiritueel) bewustzijn. 

Ziektes. Permanente genezing. 

Bijna nooit stoppende angst. Onvoorwaardelijke liefde. 

Gericht zijn op aardse dingen Bewust deel zijn van de spirituele 
sferen 

Eenzaamheid. Bewust deel zijn van de Ketting van 
Leven. 

Stuwing is het EGO. Stuwing is het 
Christusbewustzijn, de bron of het 
Geweten. 

Hier wordt aan onze WENSEN 
voldaan. Voldoen aan onze 
wensen is EGO GERICHT. De vrije 
stroming van de natuurlijke, 
Goddelijke wetten is hier 
geblokkeerd en wij kunnen dus 
niet vanuit deze bron gevoed 
worden. 

Hier worden vanzelf onze 
BEHOEFTES  vervuld. Omdat de 
kracht van Vader-Moeder-Leven-
Liefde perfect weet welke 
behoeftes voor jou vervuld moeten 
worden, ontvang  je hier altijd 
precies datgene  wat je nodig hebt 
en waar je werkelijk behoefte aan 
hebt. Dit is mogelijk omdat hier 
onbelemmerd en zonder blokkades 
de kracht van de 
natuurlijke, Goddelijke  wetten 
kunnen stromen. 

De waarheid is een individuele 
waarheid en is slechts een illusie, 
deze wordt gevormd en geschapen 
door de scheppingskracht van de 
wens van het ego. 

Er is slechts één 
WERKELIJKHEID, die uitstijgt 
boven alle waarheden van het ego 
en wordt aangereikt door het 
Chtistusbewustzijn. 
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Jij hoeft dus slechts te kiezen om voor jouw Leven te bepalen wat 
voor jouw Leven zal gelden. 

Jij kiest, dus jij bepaalt. 

 

Het leven geleid door ons Christusbewustzijn of door ons Geweten, 
gericht op het Bewustzijn van het éénzijn en de éénheid van alles wat 
is, is absoluut een leven, levend in permanente vreugde, levend in een 
onafgebroken gevoel van onvoorwaardelijke liefde en levend in 
eeuwigdurend geluk.Wat kies jij?  
Is voor jou de keus moeilijk? 
Om de keus wat makkelijker te maken, zet ik de verschillen nog even 
naast elkaar.  

 

Nu komen we weer terug op de werking van de wetten zoals 
aangegeven in het boek en de film van “The Secret”. 
Hoe zat het ook alweer? 
Ik was immers ontevreden over mijn leven. Ik was niet tevreden over 
mijn relatie. Ik was niet tevreden over mijn baan. Ik was niet tevreden 
over mijn plaats in de maatschappij. Ik was niet tevreden over mijn 
bankrekening. Ik wilde toch eigenlijk wel een andere, duurdere en 
snellere auto. 

Volgens het verhaal van “The Secret” hoef ik mij er slechts op te richten, 
ik moet het kunstje leren en het mij bewust worden, ik moet er in geloven 
en mijn geluk kan niet meer op. 

Het is een prachtig verhaal en het is nog waar ook. 
Nu weet ik en begrijp ik waarom ik er niet mee hoef te starten en nu weet 
ik en begrijp ik waarom het een onvolledig verhaal is, nu begrijp ik 
waarom het een leugen is en waarom het verhaal niet deugt. 

Alles wat ik wil op deze manier zijn slechts wensen die voortkomen uit de 
stuwing en de gedrevenheid van mijn eigen EGO. Alles wat te maken 
heeft met de stuwing en de gedrevenheid van mijn EGO is per definitie 
gekoppeld en gebonden aan het Bewustzijn van afsplitsing en dualiteit. 
Alles in het Leven wat voortkomt uit het Bewustzijn van afsplitsing en 
dualiteit leidt slechts tot het ervaren van het Leven als een leven 
waarvoor geldt:  
Ieder is uitsluitend voor zich zelf en God is voor ons allen.  
Dat het Leven een leven is, lijdend aan hongersnoden.  
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Dat het Leven een leven is, lijdend aan gebrek aan middelen die wij 
nodig hebben.  
Dat het Leven een leven is dat bedreigd wordt in alle facetten.  
Dat het Leven een leven is, lijdend aan allerlei vormen van enge en 
dodelijke ziektes.  
Dat het Leven een leven is, lijdend aan structurele tekorten en vooral,  
Dat het Leven een leven is, lijdend aan een altijd aanwezige angst die wij 
zowel bewust als onbewust ervaren. 

Hoe je je ook, gedreven en gestuwd door jouw EGO, laat verleiden om 
door jouw gerichtheid en om door jouw geloof, de kwaliteit van jouw 
leven te verbeteren, het zal nooit leiden tot een permanent gevoel van 
geluk en een permanent besef van onvoorwaardelijke liefde.  

Natuurlijk zul je momenten van intens geluk hebben, maar deze 
momenten zijn nooit blijvend. Het EGO is nooit of bijna nooit tevreden. 
Als ik vandaag een nieuwe, grotere en duurdere auto heb, ben ik er 
morgen al weer aan gewend en wil ik overmorgen een nog grotere, een 
nog duurdere en een nog snellere auto bezitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbool voor de rivier van het Leven, soms bruisend en snel stromend, dan weer 
rustig en traag stromend, maar altijd in beweging 
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Je zult dus nooit een permanent gevoel van geluk en een permanent 
besef van onvoorwaardelijke liefde ervaren, omdat jouw EGO zich 
bevindt op de helft van de cirkel van het Leven, waar dit onmogelijk is. 

Hoe kom ik op de helft van de cirkel van het Leven, dat gericht is op de 
éénheid, op het éénzijn van alles wat is? 
Hoe kom ik op de helft waarvoor geldt dat het Leven dragend is, 
voedend is, verzorgend is, beschermend is, genezend is, overvloedig is 
en ons doordringt met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde. 
Wat moet ik hiervoor doen? Moet ik hiervoor iets doen? 
Wat moet ik hiervoor laten? Moet ik hiervoor iets laten? 
Het enige wat je hoeft te doen is alert te zijn.  
Door alert te zijn en je continu af te vragen wat er in jou leeft en wat jij 
wilt, kun je er achter komen of wat je wilt een gedrevenheid is van jouw 
EGO of van jouw Christusbewustzijn.  

Kom je erachter dat het een eis of een wens is van jouw EGO, laat het 
dan los en verbreek de verbinding met die eis of wens. Gooi het omhoog 
en laat de wind het van je wegvoeren.  

Kom je erachter dat het een gedrevenheid is van jouw 
Christusbewustzijn, laat het dan vloeien naar jouw hart en sluit het 
daarop. 

Op deze manier stap je in de rivier van het Leven die eeuwig en zonder 
onderbreking stroomt. Zolang jij je in deze rivier bevindt, beweeg je mee 
met de stroom en transcendeer je naar hogere en hogere 
Bewustzijnsvormen en verhoog je dus de trillingsfrequentie van jouw 
Bewustzijn. Soms is de stroom van deze rivier traag en soms kom je 
letterlijk in een stroomversnelling terecht, maar je blijft altijd in beweging. 
 
Zolang je je richt op het éénzijn van alles wat is, op de éénheid van al 
het Leven, ben je afgestemd op de werking van de wetten van de 
Goddelijk Bewuste, Natuurlijke elementen van het Leven. Je richt je op 
de trillingsfrequentie van het Bewustzijn van deze wetten. 
Zolang je hier op bent afgestemd, stroomt deze energie in je, door je en 
om je. 
Zolang je hier op bent afgestemd ervaar je het Leven als: 
Dragend, voedend, verzorgend, beschermend, genezend, overvloedig 
en als onvoorwaardelijke liefde. 
Er zal je aan niets ontbreken. 
Dit hoef je niet te scheppen door je er op te richten, door je er op te 
focussen en er in te geloven. 
Deze situatie is omdat hij is. Hij is gelijk aan de trillingsfrequentie van het 
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Bewustzijn van het besef van het éénzijn van al het Leven. deze situatie 
openbaart zich dus als vanzelf in jouw leven. 
Je hoeft het geluk niet zelf te scheppen, je hoeft je er alleen maar op te 
richten. 
Je richt je er op door je af te stemmen op het Bewustzijn en het besef 
van het éénzijn van al het Leven. Dan gaan deze wetten in jou stromen 
en komen in jou en in jouw Leven tot werkelijkheid. Dan zul jij ervaren 
dat “Het Koninkrijk Gods in jou is”. 

Dan gaat jouw innerlijke zon branden en schijnen en zul jij met jouw licht 
de weg voor jouzelf en voor anderen verlichten. 
Word die zon en richt je op het eeuwige geluk. Je hoeft hier alleen maar 
jouw EGO voor af te leggen. Nu je weet wat dat betekent en wat het voor 
jou oplevert, kun je er alleen maar voor kiezen en zou ik voor mijzelf 
beslissen dat ik een dwaas was, als ik er niet voor koos. 

Is het fout om je te richten op de wensen en de eisen van het EGO?  
Is het fout om de wetten en de werking van de levenssfeer van de aarde 
te willen beleven? 
Is het fout om te gaan voor een betere of een andere relatie, een betere 
baan, het winnen van een grote prijs en mijn bankrekening ernstig te 
verhogen, het verkrijgen van een groot, mooi en lux huis, het verkrijgen 
van een andere, grotere, duurdere en snellere auto? 

Goed en fout bestaat niet. 

Wat bestaat en waar het om gaat, is groei en groeien kun je als je weet 
waar je heen wilt, als je weet welke richting je wilt gaan en als je weet 
waar je uiteindelijk heen wilt. 
Dit weet je als je alles hebt geprobeerd en alles hebt ervaren.  
Als je uiteindelijk uit al die ervaringen de beste over houdt, kun je 
uiteindelijk kiezen voor de Weg die jij wilt gaan. 
"Onderzoek dus alles en behoud het goede”. 

Dit is dus niet slecht en niet verkeerd. Het is slechts ervaring, opgedaan 
door het onderzoeken van het Leven.  
Aangezien jij en ik wel volkomen verantwoordelijk zijn voor alles wat wij 
in ons Leven doen, betekent dit, dat wij wetten van oorzaak en gevolg 
kunnen scheppen, die ons in onze groei een tijd kunnen afremmen. 
Op welk deel van de cirkel jij je ook bevindt, het is slechts een 
"plaatsbepaling". 
Het is de plaats die jij of ik innemen op weg naar HUIS. 
Ben ik slecht als ik minder ver op weg ben dan jij en minder hard reis? 
Het antwoord is: "Nee, ik ben slechts minder ver". 
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Je kunt je echter maar op één helft van de cirkel, van het Leven, tegelijk 
begeven. Je kunt geen twee meesters tegelijk dienen. Als je begint te 
ervaren dat alle ellende van het leven genoeg is en dat voor jou dus gaat 
gelden dat “genoeg genoeg is”, kun je je gaan richten op de helft van de 
cirkel van het Leven die gericht is op het besef en het Bewustzijn dat er 
geen afsplitsing is, dat de Weg van de dualiteit een doodlopende Weg is 
en dat de enige Weg die Leven geeft de Weg is van het besef en het 
Bewustzijn dat er slechts éénheid bestaat, dat er slechts een éénzijn is 
van al het Leven en van alles wat is. 

Al het Leven dat zich afspeelt op de linkerhelft van de cirkel van het 
Leven, op de helft van de cirkel van het Leven waarvoor geldt dat het 
gericht is op het besef en het Bewustzijn van afsplitsing van al het Leven 
en op het besef en Bewustzijn van dualiteit, is een leven gelijk aan een 
illusie. 

Al het Leven dat zich afspeelt op de rechterhelft van de cirkel van het 
Leven, op de helft van de cirkel van het Leven waarvoor geldt dat het 
gericht is op het besef en het Bewustzijn van het éénzijn van al het 
Leven, is de enige werkelijkheid van het Leven. 

Om nog even terug te komen op de “Law of Attraction” zoals beschreven 
in het verhaal van “The Secret”, deze “Law of Attraction” werkt 
inderdaad. 
Zie artikel "The Secret". 

 

Zoals Henry Ford ooit zei: 

“Welk doel je ook voor ogen neemt om in jouw leven te behalen, als je 
beslist dat je in staat bent om dat doel te bereiken of als je beslist dat je 
niet in staat bent om dat doel te bereiken, jij hebt altijd gelijk”. 

Welk doel neem jij voor ogen?  

Welke meester ga jij dienen? 

 

 

 

../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptSecret%20Artikel.htm
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Hoe verkrijg ik  echte vreugde, vreugde zonder verdriet? 

 

Waarom is de wereld zoals hij is.  
Alle ellende, alle chaos, alle verdriet en alle angst komt voort uit de 
werking van het ego.  
De enige weg om de ellende te verlaten, is om de weg van het ego te 
verlaten.  
Als de weg van het ego verlaten wordt, als het ego wordt losgelaten, 
vallen de sluiers van de illusie weg en blijft er uiteindelijk over wat er is, 
altijd is geweest en altijd zal zijn. Dan is datgene wat overblijft, onbedekt 
en schittert als een diamand. Dat wat onbedekt is, is het innerlijke Hoger 
Zelf, ook wel genoemd de intuïtie, het geweten of de Christusgeest. Het 
is het diep in ons gelegen, met het Goddelijk Bewustzijn (de bron) 
verbonden instrument wat ons leidt en richting geeft, altijd 
manoeuvrerend binnen de Natuurlijke, Goddelijke wetten. 

Meet alles en voer alles uit met het bewustzijn van het ego en er is 
chaos. Deze chaos wordt veroorzaakt door de dualiteit. Het ego kan niet 
leven zonder dualiteit. Dualiteit kent vreugde, maar alleen vreugde in 
relatie tot de dualistische tegenhanger. Deze tegenhanger is verdriet en 
angst. Beide wisselen elkaar in het dualistisch krachtveld continu af en 
het één roept per definitie het andere weer op.  

Meet alles en voer alles uit met het bewustzijn van het geweten, van de 
Christusgeest en er is liefde en vreugde. Wat op het vlak van het 
bewustzijn van de Christusgeest ontbreekt, is het bewustzijn van 
dualiteit. Het besef van liefde en vreugde is hier zonder (dualistische) 
tegenhanger omdat het dualisme ontbreekt. Het besef van liefde en 
vreugde is daarom duurzaam en zonder de afwisselende dalen van het 
verdriet en de angst. 

Op het gebied van de cirkel van het leven waar het ego zich bevindt, 
scheppen wij datgene waar wij naar verlangen. Wij verlangen naar 
geluk, relaties, rijkdom en gezondheid. We proberen dit te realiseren 
door ons er met onze positieve gedachten op te richten, door ons er op 
te focussen. Ook al zijn de gedachten positief, het is en blijft gericht op 
het eigen belang, gericht op de bevrediging van het ego. Hoe wij ook 
proberen gelukkig te worden, het blijft zich afspelen op het bewustzijn 
van het ego en dus van het dualisme. Het bewustzijn van dualisme roept 
per definitie bij iedere geschapen toestand (bijvoorbeeld vreugde) altijd 
weer de tegenpool op en zal deze dus ook altijd weer scheppen. Dit 
betekent dat na vreugde weer verdriet zal ontstaan evenals na de regen 
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ook weer de zonneschijn komt. Maar na deze zonneschijn zal de regen 
onherroepelijk weer toeslaan. Vanuit het ene uiterste wordt binnen het 
dualisme per definitie het andere uiterste weer gevormd en geschapen. 

Op het gebied van de cirkel van het leven waar het geweten zich 
bevindt, hoeven we niets meer te scheppen, maar is er een toestand 
waar datgene is wat er per definitie is. Hier gelden de wetten van het 
Leven en stromen de energieën van deze wetten vrij en onbelemmerd, 
hier stroomt de rivier van het leven vrij en onbelemmerd. Door de hoogte 
van ons bewustzijn zijn we in staat om deze energieën te absorberen en 
in ons systeem tot werking te laten komen. 

Hier werkt dus onophoudelijk de kracht van bescherming, van overvloed, 
van vermeerdering, van genezing, van verzorging en van 
onvoorwaardelijke liefde. 

Als je kiest voor die gerichtheid van het Leven waarvoor geldt dat al het 
Leven gericht is op éénheid, op het éénzijn van alles wat is, als je kiest 
voor de meester van de Christusgeest die in ieder van ons, diep van 
binnen aanwezig is, dan richt je je op: 

De schepping van een nieuwe wereld. 
Op het beeld van een wereld die een paradijs is voor al het 

Leven. 
Op een nieuwe Gouden Eeuw. 

Neem dat beeld op in jouw overtuiging en schep het. 
Dan schep je voor jouzelf en voor al het Leven een nieuw 

begin, een nieuwe wereld, 

Een wereld met Vrede, Vreugde en Liefde. 

Nog één opmerking die belangrijk is om de Weg van de 
Christusgeest, het Christusbewustzijn, het Geweten of de Intuïtie te 
volgen en te kunnen blijven volgen. 
 

Is het volgen van deze Weg moeilijk? 
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Het antwoord ligt opgeslagen in één van de punten (punt 16) die wordt 

gegeven in het evangelie van Thomas: 

Jezus sprak: "Wellicht denken de mensen dat ik gekomen ben om 

vrede op de wereld te werpen, en weten zij niet dat ik gekomen 

ben om tweespalt op aarde te werpen, vuur, zwaard en oorlog. 

Want er zullen er vijf in één huis zijn; drie zullen tegen twee zijn, 

de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En ze zullen 

daar alleen staan".  

  

Verklaring: 

Jezus wist dat als zijn boodschap ingang zou vinden er 
een scheiding der geesten zou plaatsvinden. Wie niet 
voor hem is is tegen hem. Wie niet voor zichzelf is, is 
tegen zichzelf. In de maatschappij zijn alle relaties op 
macht en beïnvloeding gebaseerd. Tussen man en 
vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen leiders en 
volgelingen, tussen priesters en gelovigen. Verbeten 
vechten de mensen onderling, gedreven door het ego, 
om macht over anderen te hebben. Als jij verandert en 
anders wordt, pas je niet meer in het plaatje en wordt je 
ter verantwoording geroepen. Je bent niet meer 
voorspelbaar binnen de etiketten die het ego plakt en 
dus word je en ben je een bedreiging. 
  

Dit betekent dat als jij de Weg volgt, jouw Bewustzijn zal stijgen. 

Als jouw Bewustzijn stijgt, zal de frequentie van jouw energie stijgen. 

Vele van de mensen die nu op aarde leven, leven in het Bewustzijn van 
het Ego. 

Als jouw Bewustzijn stijgt en als jouw frequentie dus zal toenemen, 
ontstaan er verschillen of grote verschillen in de frequenties van jou en 
van de mensen met wie jij samenleeft. 

Anderen kunnen hierdoor in een toestand komen dat zij jou niet meer 
zullen gaan begrijpen. Ze zullen jouw reacties niet meer gaan begrijpen 
en ze zullen jou dingen gaan kwalijk nemen. Hierdoor kun jij andere 
mensen en dierbaren gaan verliezen. 
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Als er een verschil is tussen de hoogte van de luchtdruk tussen twee 
gebieden op aarde, ontstaan hierdoor stormen op de grenzen van deze 
gebieden. 
Deze stormen kunnen en zullen absoluut ook in jouw leven gaan 
ontstaan. 

Hoe sterk ben jij om dit te onderkennen, de consequenties hiervan te 
nemen en te dragen en onverstoorbaar jouw Weg te vervolgen? 

Vroeg of laat lopen wij hier allemaal tegenaan. 

Onderken of durf te onderkennen dat dit proces er bij hoort en probeer 
dit probleem te dragen. Iedere tegenslag is een test van jouw 
doorzettingsvermogen en een test of jouw kracht groot genoeg is. 

De winst die het uiteindelijk voor jou oplevert is ongekend, maar je moet 
dit zelf gaan begrijpen, beseffen en ervaren. 

Een prachtige beschrijving van een manier om "op de Weg" te 
komen en hem te blijven volgen, van een manier hoe je jouw 
bewustzijn kunt verhogen en daardoor jouw leven kunt veranderen, 
van een manier om werkelijk deel te worden van de verandering van 
deze wereld en van een manier om terecht te komen in dat deel van 
de cirkel van het Leven waarvoor geldt, dat:  
 

Het Leven permanent dragend is. 
Het Leven permanent  voedend is. 
Het Leven permanent  verzorgend is. 
Het Leven permanent  beschermend is. 
Het Leven permanent  genezend is. 
Het Leven permanent  vooral overvloedig is. 
Het Leven permanent onvoorwaardelijke Liefde is. 
 

Deze beschrijving kun je vinden op de site van """   CCChhhrrriiisssttt   RRReeetttuuurrrnnnsss   """  van 

Christ‟s Way (((CCChhhrrriiisssttt   LLLeeetttttteeerrrsss   )))...    Klik hier.    

 

(Kllik voor de onderwerpen op de gekleurde klavertjes). 

 

 

 

http://www.christsway.co.za/members/mempage.php
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Hiervoor is het wel belangrijk dat je eerst de brieven leest. Deze brieven 

zijn te vinden op het internet op de site van """   CCChhhrrriiisssttt   RRReeetttuuurrrnnnsss   """   van 

Christ‟s Way , in de  "Christ Letters  ".   

 

(Nederlandstalige site: "Christus keert terug  ").  

 

http://www.christsway.co.za/
http://www.christuswijs.nl/
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HHHoooeee   vvveeerrraaannndddeeerrr   iiikkk   mmmiiijjjzzzeeelllfff   eeennn   hhhoooeee   

vvveeerrraaannndddeeerrr   iiikkk   dddeee   wwweeerrreeelllddd   
  

We hebben tot nu toe heel veel gelezen of hier op deze website heel 
veel kunnen lezen over hoe de wetten in en op deze wereld werken. Hoe 
de natuurlijke of Goddelijke wetten van het leven werken op jouw leven 
en op mijn leven.  

We hebben gelezen dat er van God niets, maar dan ook helemaal niets 
moet, dat de mens het recht heeft van de VRIJE WIL. Dit recht is 
onvoorwaardelijk opgenomen in de schepping. Iedereen en iedere religie 
die zegt dat van alles moet, dat je je moet houden aan allerlei van buiten 
opgelegde regels, heeft het dus niet begrepen. 

Waarom worden deze regels dan opgelegd. In de eerste plaats is het 
binnen de religies een prachtig machtsmiddel. Je doet wat God wil (zo 
staat het geschreven in het heilige boek) en je doet dus wat wij 
(machtshebbers van de kerk) willen en zo hebben de machtshebbers de 
gelovigen meteen in “de grip”. Ze kunnen met deze regels macht over 
jou en mij uitoefenen en als je niet doet wat God (machtshebbers) 
wil(len) dan zul je gestraft worden. Ofwel gestraft door God, ofwel 
gestraft door de machthebbers van de kerk. 
Een tweede reden van het opleggen van al deze uiterlijke regels en 
richtlijnen (wetten) is dat wij, ONZE EGO’S, duidelijkheid en zekerheid 
willen. Als wij regels hebben en wij houden ons daaraan, zijn wij veilig. 
Zowel veilig hier op aarde als veilig voor wat betreft het behalen en 
verkrijgen van onze plek in het hiernamaals (hemel). Ik heb mij immers 
aan de Goddelijke wetten en regels gehouden, dus kan er mij niets meer 
gebeuren. 
Wij hebben het recht van de VRIJE WIL. Dat betekent echter niet dat 
alles wat wij besluiten om te doen, alles wat wij doen, waarvan wij vinden 
dat het goed is voor ons, goed is voor ons EGO, ook zonder meer 
zonder gevolgen is of zal zijn.  
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Alles wat wij doen of juist niet doen, al ons handelen, al onze 
beslissingen, hebben absoluut en altijd consequenties. Alles wat wij 
doen, alles wat wij bedenken, ieder manier waarop wij reageren, brengt 
altijd de wet van OORZAAK EN GEVOLG in werking. Dus alles wat jij 
doet of niet doet, alles wat jij bedenkt of niet bedenkt, iedere manier 
waarop jij ageert of reageert heeft voor jouw leven altijd en 
onmiskenbaar directe gevolgen. Ditzelfde geldt precies zo voor mijn 
leven en ditzelfde geldt dus precies zo voor wie dan ook. 
Het universum is als een spiegel en spiegelt alles wat je doet of niet 
doet, alles wat je bedenkt of niet bedenkt, alles wat je verzint of niet 
verzint, altijd maar dan ook altijd, rechtstreeks naar jou terug en maakt 
datgene wat jij het universum instuurt, manifest in jouw leven. Je zult het 
exact zo als jij het wegstuurt, zelf ervaren en beleven. Dit is geen straf 
maar een ervaringsmogelijkheid zodat je kunt leren van het zijn van wie 
je bent en van wat je bent zodat je mogelijk daardoor de impuls kunt 
krijgen om jezelf te veranderen en door daardoor dus te transcenderen 
en te groeien. 
 
DIT BETEKENT DUS DAT IK, JIJ EN IEDEREEN, NIEMAND 
UITGEZONDERD, VOLKOMEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR 
ALLES WAT ER IN MIJN EN JOUW LEVEN GEBEURT. IK MAAK EN 
VORM DUS VOOR HONDERD PROCENT MIJN EIGEN WERELD EN 
MIJN EIGEN LEVENSOMSTANDIGHEDEN. WIL IK MIJN 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN VERANDEREN, DAN ZAL IK DUS 
MIJZELF MOETEN VERANDEREN, WAARDOOR MIJN 
LEVENSOMSTANDIGHEDEN ALS GEVOLG DAARVAN WEER 
ZULLEN VERANDEREN. 
 
NIET JIJ BEPAALT DUS MIJN VREUGDE OF MIJN ELLENDE, IK 
BEPAAL HET VOOR MIJZELF EN NIEMAND, MAAR DAN OOK 
NIEMAND ANDERS HEEFT DAAR ENIGE INVLOED OP. 
 
Het fijt dat ik door deze stelling en levenswet jou niet meer de schuld kan 
geven van mijn ellende doet misschien pijn, maakt het voor mij een heel 
stuk oncomfortabeler, maar is absoluut het enige werkelijke gevolg van 
de wetten van oorzaak en gevolg. 
Aan de andere kant geeft mij dit, als ik het mij ga beseffen, een 
ongelooflijk voordeel. Als ik de kwaliteit en de situaties van mijn leven wil 
veranderen, ben ik dus niet meer van jou afhankelijk, maar ben ik 
volkomen en uitsluitend van mijzelf afhankelijk. Ik kan dus weer de 
kapitein worden over het schip van mijn eigen leven. Ik heb jou daar dus 
niet voor nodig en niet bij nodig en ik ben dus eigenlijk volkomen 
onafhankelijk van wie dan ook. 
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Dit te beseffen is niet gering, maar het vereist wel, dat als ik mijn eigen 
leven wil veranderen, ik daarin dus zal moeten investeren. Ik moet actief 
worden en er zelf aan gaan werken. Als ik niets doe, gebeurt er dus ook 
niets. 
Ik heb het hier over jou en ik heb het over mij. Ik heb het erover wat jij 
moet doen en wat ik moet doen en wat de gevolgen zijn van het feit dat 
jij iets doet of iets bedenkt en dat ik iets doe of iets bedenk. Het gaat dus 
om jou “Jouw JIJ Zijn” en het gaat dus om mij “Mijn IK Zijn”. Wie ben jij 
en wie ben ik? Wat ben jij en wat ben ik? Waaruit ben jij opgebouwd en 
waaruit ben ik opgebouwd? 
Als ik weet wie ik ben en weet wat ik ben, kan ik misschien beter en 
meer aan mijzelf werken om mijn eigen leven te veranderen. Hadden we 
niet gezien dat ikzelf volledig en volkomen verantwoordelijk ben voor 
alles, maar dan ook werkelijk alles wat er in en met mijn leven gebeurt? 
Als ik mijn leven wil veranderen zal ik dus zelf de beitel en de hamer 
moeten pakken en mijn eigen leven opnieuw moeten gaan beeldhouwen, 
gaan bewerken om mijn leven, mijn eigen beeldhouwwerk, aan te 
passen. Waar moet ik slaan om de juistheid van mijn “IK” op de juiste en 
enige effectieve manier te raken? Waar zit ik in mijzelf en wie ben ik? 
Waar moet ik slaan op mijzelf en waar moet ik niet slaan? 
  
Wie ben ik en waar ben ik uit opgebouwd? 
Om dat te kunnen beantwoorden, moeten we nog eenmaal het volgende 
gegeven de revue laten passeren. We moeten ons nog éénmaal 
beseffen dat alles, maar dan ook alles in de hele schepping bestaat uit 
energie. Alles is energie. Al het zichtbare en al het onzichtbare, al het 
tastbare en al het ontastbare, al het hoorbare en al het onhoorbare, 
alles, maar dan ook alles is uitsluitend en alleen opgebouwd uit energie. 
Energie heeft de eigenschap dat het beweegt. Het trilt. Het heeft een 
trillingsfrequentie, een trillingsgraad. De hoogte van de trillingsfrequentie 
bepaalt de vorm van de energie. Alles is dus opgebouwd uit energie en 
de hoogte van de trilling van datgene wat is opgebouwd uit energie, 
bepaalt dus de verschijningsvorm van datgene wat is opgebouwd uit 
energie.  
Energie bestaat uit steeds kleinere en steeds kleinere deeltjes. Ergens is 
er een kleinste, een allerkleinste deeltje. Dit is het basis bouwsteentje 
van alles wat is. Dit basis bouwsteentje, dit allerkleinste energiedeeltje is 
GOD. Dit is de bron van het leven. Dit allerkleinste energiedeeltje, dit 
basisbouwsteentje draagt alle kenmerken, alle eigenschappen, alle 
wetten van de natuur, van het Goddelijke in zich. Dit allerkleinste deeltje 
draagt bijvoorbeeld de wetten van “oorzaak en gevolg” en de wetten van 
“het bestaan” ( de “laws of existence”) in zich. Dit allerkleinste deeltje 
draagt de blauwdruk van al het leven in zich. 
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Alles en iedereen wat zich in de complete schepping bevindt, is 
opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van deze allerkleinste 
energiedeeltjes, van deze elementaire bouwstenen van de complete 
schepping. Alles en iedereen is dus opgebouwd uit dezelfde, identieke 
bouwstenen. Dit betekent dus dat alles en iedereen in essentie absoluut 
gelijk is aan al het andere wat zich in de schepping bevindt. Ik ben dus 
gelijk aan jou en ik ben gelijk aan de vis in het water, ik ben gelijk aan 
mijn hond in zijn mand, ik ben gelijk aan de boom in het park en aan het 
beton van mijn huis. Het feit dat ik een compleet andere 
verschijningsvorm heb dan het beton van mijn huis, komt doordat de 
trillingsfrequentie van mij absoluut en compleet anders is dan de 
trillingsfrequentie van het beton van mijn huis. 
Dit betekent dus dat alles wat er is slechts bestaat uit éénheid. Er is dus 
slechts het éénzijn van alles en iedereen. Er is dus slechts het éénzijn 
van alles wat is. 
Als alles wat er is, alles wat geschapen is, één is met al het andere wat 
er is, dan is er dus uitsluitend een onvoorstelbare verbondenheid van 
alles en iedereen, van alles wat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wat geschapen is, is één en verbonden met al het andere wat geschapen is. Deze 
verbondenheid is als het éénzijn en het verbonden zijn van alle druppels water in een 
oneindige oceaan met alle andere druppels in deze oneindige oceaan. Alle druppels 

samen vormen de oceaan. Deze oceaan is alles wat is. Deze oceaan in dit voorbeeld is 
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God. Die druppel ben jij en ik, als deel van God. Door onze verbondenheid met al het 
leven, met alles wat is, zijn wij één met God en zijn wij dus God en zijn wij dus de 

oceaan. 

  

Deze verbondenheid en het éénzijn van alles wat is, moet je je 
voorstellen als de verbondenheid van iedere druppel water in de oceaan 
met iedere andere druppel water in de oceaan. Alle druppels in de 
oceaan zijn één en verbonden met elkaar. Bovendien geldt hier dan ook 
nog dat de oceaan in het voorbeeld van de éénheid van alles wat is in de 
schepping, oneindig is. 
 
Alle druppels samen vormen de oceaan. Alles wat geschapen is in de 
schepping vormt “DE SCHEPPING” en is dus uitsluitend één. 
Als alles wat is, alles wat geschapen is, één is met al het andere wat er 
is en is verbonden met van alles en met iedereen, met alles wat is, dan 
is er dus ook een onvoorstelbare beïnvloeding van alles en iedereen, 
van alles wat er is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bomen op de voorgrond zijn dus opgebouwd uit dezelfde energie als het 
onmetelijke heelal en de sterren en de planeten in dit onmetelijke heelal. 
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Wij zijn dus opgebouwd in uitsluitend éénheid en het éénzijn van 
alles wat er is, van alles en iedereen, daardoor zijn wij altijd en 
overal onlosmakelijk met elkaar verbonden en door deze 
verbondenheid, hebben wij dus ook een onvoorstelbare en altijd 
aanwezige invloed op alles wat er is en op iedereen die bestaat, 
altijd, overal, in ieder plekje van dit onmetelijke universum. 
 
Alles is dus opgebouwd uit energie en de hoogte van de trilling van 
datgene wat is opgebouwd uit energie, bepaalt dus de verschijningsvorm 
van datgene wat is opgebouwd uit energie.  
Trillingsfrequentie staat gelijk aan bewustzijn. 

Hoe hoger de trillingsfrequentie, hoe hoger het bewustzijn.  

Hoe hoger de trillingsfrequentie en dus hoe hoger het bewustzijn, hoe 
minder de dichtheid van de verschijningvorm is. 

Nogmaals de vraag: Wie ben ik? 

Het antwoord op de vraag wie ik ben is als volgt: 

Ik ben een manifestatie van Goddelijke-, basis-, oer- of puur natuurlijke 
energie. Ik ben een manifestatie van Goddelijke energie, van Goddelijk 
Bewustzijn. Ik ben opgebouwd uit uitsluitend Goddelijke energie. Dit 
betekent dus dat ik en deze energie, ik en God één zijn. Ik ben God en 
God is mij. Het enige verschil is het onvoorstelbare verschil in 
Bewustzijn, het onvoorstelbare verschil in “Bewust Zijn”, het 
onvoorstelbare verschil in trillingsfrequentie, het onvoorstelbare verschil 
in dichtheid van ons ZIJN. Ik ben dus voortgekomen uit het Goddelijk 
Bewustzijn. Dat Bewustzijn is de bron van mijn Zijn. 

Wij zijn dus een deel van het Goddelijke en op Weg om Bewuste Goden 
te worden. Wij zijn dus “Goden in wording”. Dit maakt meteen duidelijk 
waarom wij net als God een (voor ons beperkte) mogelijkheid hebben 
om te scheppen. Wij zijn medescheppers van ons leven. Wij zijn 
medescheppers van deze wereld. Wij zijn medescheppers van dit heelal. 

Nu nog een antwoord op de vraag: Wat ben ik? 

Ik besta in principe, in grote hoofdlijnen, uit twee verschillende vormen, 
uit twee verschillende manifestaties van het “IK”. Er zijn dus twee 
“IKKEN” die mij, mijn handelen, mijn doen en laten, regeren. 



 139 

Deze twee vormen. Deze twee “IKKEN” zijn het EGO en het 
CHRISTUSBEWUSTZIJN of ook wel genoemd: de bron, de intuïtie of 
het geweten.  

Waarom ben ik, waarom zijn wij in het bezit van deze twee vormen, deze 
twee manifestaties van het “IK”? Wat heeft dit voor zin? Deze twee 
IKKEN werken niet samen, deze twee IKKEN liggen eigenlijk lijnrecht 
tegenover elkaar dus wat moet ik ermee en waarom heb ik deze twee 
IKKEN en wat heb ik eraan? 
Wat is het Ego en waarom heb ik dat nodig? 
Het ego is in de schepping bepaald om specifiek onze individuele 
identiteit aan te geven. Het ego is de beschermer van onze 
individualiteit. Wij zijn ervaringsinstrumenten van de bron waar wij uit 
voortkomen. Wij zijn ons in eerste instantie niet bewust dat wij 
voortkomen uit de Goddelijke bron, uit het Goddelijk bewustzijn omdat 
wij ons ego hebben verkregen, die dus de beschermer is van onze 
individualiteit. Wij zijn Goden zonder dat wij ons dat beseffen. Door te 
leven, te ervaren, te leren, te transcenderen en te groeien, door alles te 
onderzoeken en het goede te behouden, komen wij stukje bij beetje 
verder op het Pad naar Huis, op het Pad waar wij uiteindelijk het 
Bewuste God Zijn zullen ervaren.  
Wij moeten ons specifieke gevoel van onze individuele identiteit 
afleggen, zonder dat wij daarbij onze individualiteit zullen verliezen. Wij 
moeten dus ons ego afleggen, waardoor wij ons gedreven individualisme 
zullen afleggen en waardoor wij ons weer gaan beseffen dat wij slechts 
éénzijn en verbonden zijn met alles wat is, met alles en iedereen, 
verbonden zijn met de onmetelijke Ketting van Leven. 
Het bewuste gevoel van het éénzijn en verbonden zijn met alles wat is, 
wordt door ons ervaren als een gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Als 
wij dit gevoel ervaren en deze verbondenheid met alles wat is zo voelen, 
kennen wij geen angst, geen verdriet, geen chaos en geen ziektes meer. 
Dan is er uitsluitend liefde en vrede in deze wereld. 
De tegenovergestelde ervaring van het gevoel van éénzijn en verbonden 
zijn van alles wat is, is het gevoel van afgesplitst te zijn van alles wat is. 
Dit gevoel van afsplitsing wordt door ons dus ervaren als een gevoel dat 
ligt tegenover het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en dit gevoel is 
het gevoel van angst. Altijd aanwezige, nooit stoppende angst. Bij dit 
gevoel gaan ook de gevoelens van verdriet, eenzaamheid en chaos 
samen. Door deze nooit stoppende gevoelens worden wij ziek en lijden 
wij honger en dorst en beleven wij de ene oorlog na de andere. 
Ooit, in een duizelingwekkend diep verleden, zijn wij vergeten hoe wij 
moesten omgaan met ons ego en wij weten al heel lang niet meer, dat 
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wij moeten leren ons ego, in een heel vroeg stadium van onze 
ontwikkeling, af te leggen. 

Wij hebben ons ego nodig. Ons ego beschermt ons al er gevaar dreigt. 
Hij geeft ons de impuls om te vluchten als dat nodig is. Als wij honger of 
dorst hebben, is het ons ego die ons ertoe drijft om actie te gaan 
ondernemen en te zorgen dat er voedsel en drinken komt en dat wij dat 
dan tot ons zullen nemen. Je kunt in het aardse, stoffelijke leven dus niet 
leven zonder het ego.  
Het ego werkt bij de kracht van de onafgebroken impulsen van 
"aantrekking en afstoting". Dit hebben wij nodig om in leven te blijven. 
Zonder deze impuslen kunnen wij niet overleven. De impuls van 
aantrekking trekt de dingen naar ons toe die wij willen hebben. Het 
versterkt het “Ik” en het besef van “Mijn”. 
De impuls van afstoting verwerpt wat wij niet willen. Wij wikken, wegen, 
oordelen, veroordelen en verwerpen. 

De rol van het ego is echter doorgeslagen en het ego heeft de volledige 
besturing van al ons handelen op zich genomen en regeert dus volledig 
ons handelen. Het ego drijft ons voort en voort. Het ego is altijd onzeker 
en probeert in de angst van het gevoel en besef van afsplitsing van al 
het andere leven, altijd alles en iedereen te overheersen. Als het ego het 
gevoel heeft dat het de macht bezit en kan heersen over anderen, dan 
geeft dit het ego een gevoel van zekerheid. Deze zekerheid is echter 
niets anders dan een schijnzekerheid. Als het ego geen kans ziet om de 
macht te pakken en te heersen over anderen, zal het ego net zo 
makkelijk de rol van onderdanige spelen. Dit zal het doen zolang ook dat 
maar een gevoel van (betrekkelijke) zekerheid en veiligheid zal geven.  
Om dit alles te kunnen realiseren, redeneert en handelt het ego volgens 
het principe van het dualisme, volgens het principe van de dualiteit. Bij 
dualiteit wordt uitsluitend uitgegaan van twee uitersten. Het beste 
voorbeeld is dat er slechts één goed is en dat daar dus een niet goed 
tegenover ligt. Dit niet goede is dus het slechte of het kwade. Het ego 
definieert één uiterste en het andere uiterste is ingevuld. 
Om een gevoel van zekerheid of veiligheid te verkrijgen en te behouden, 
zal het ego ook alles in het werk stellen om het voor anderen zo goed 
mogelijk te willen doen, in de hoop dat datgene dan, in die situatie 
veiligheid en zekerheid zal geven. Zo spelen dus alle ego‟s al duizenden 
en duizenden jaren de wisselende rol van meester en slaaf en pakt ons 
ego probleemloos die rol die de meeste zekerheid en dus de meeste 
veiligheid geeft voor het beschermen van het individu. 
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Het ego is nooit tevreden. Gedreven door angst zoekt het altijd naar 
nieuwe middelen om zich te bevredigen en om een betrekkelijke 
zekerheid en veiligheid te vinden.  
Het ego drijft ons zo ver in zijn gedrevenheid naar bevrediging en naar 
het zoeken van veiligheid, dat het daarbij probleemloos het individu, de 
persoon waar het ego aan vastzit, de vernieling in helpt en ombrengt.  
Verslaving aan alcohol, drugs en seks zijn allen een gedrevenheid van 
het ego, die daarin nooit genoeg zal krijgen. 
Controle over het ego is dus van levensbelang en als we op ons 
levenspad willen groeien en transcenderen, zullen we ons ego dus 
volledig onder controle moeten krijgen en langzaam moeten loslaten en 
laten gaan. 
 
Het langzaam loslaten en het laten gaan van het Ego is dus eigenlijk 
de grootste levensopdracht die je zult moeten uitvoeren om verder 
te komen op de Weg naar Huis. Dit geldt voor jou en dit geldt voor 
mij. Dit geldt dus voor iedereen en als je er nu niet aan begint, dan 
kun je het morgen doen of volgende maand of over tien jaar of 
misschien zelfs wel in één van jouw volgende levens. 
  

Wat is het CHRISTUSBEWUSTZIJN of de bron, de intuïtie of het 
geweten? 

Wij zijn voortgekomen uit de bron van al het leven. God heeft zich 
gesplitst en met de meest elementaire basisbouwstenen van de 
Goddelijke energie, van het Goddelijk bewustzijn, zijn wij geschapen en 
gevormd. Wij zijn dus opgebouwd en verbonden met onze bron, met de 
bron van alles wat is. De manifestatie van deze verbinding is ons 
Christusbewustzijn. Dit Christusbewustzijn is verbonden met het 
Goddelijke bewustzijn en is daarom in staat ons altijd te verbinden met 
de werkelijkheid. Met de werkelijkheid van alles wat is. Deze 
werkelijkheid staat tegenover de waarheid van onze eigen, zelf 
geschapen werelden. Deze waarheden zijn illusies, die via een 
ondoordringbare sluier afgesplitst zijn van het volledige besef en weten 
van de werkelijkheid van al het leven. (Zie mijn boekje ”Een 
wonderbaarlijke reis” waar ik dit uitvoerig heb beschreven). 

De werkelijkheid die is gebouwd op het Goddelijk bewustzijn. Het 
Goddelijk bewustzijn kan uitsluitend tot ons komen via ons 
Christusbewustzijn, ons geweten of onze intuïtie.  

De stem van ons Christusbewustzijn, ons geweten of onze intuïtie is 
zacht, komt van ver en is nauwelijks hoorbaar. De stem van ons Ego is 
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schreeuwerig en overstemt op groffe wijze de fijne, zachte stem van ons 
Christusbewustzijn, van ons Geweten. 

Daarom is het belangrijk het schreeuwerige ego onder controle te krijgen 
en langzaam los te laten en af te leggen. Alleen de basisprincipes, het 
primair overleven van ons systeem mag geregeld worden door ons ego, 
maar dan nog uitsluitend gecontroleerd door ons Christusbewustzijn. 

Als wij in staat zijn om ons ego af te leggen, zal de kracht van ons 
Christusbewustzijn vanzelf toenemen en zullen wij de werking hiervan in 
ons leven gaan merken. Wij zullen anders gaan handelen. Ook anderen 
zullen dit merken. 

Door onze eenheid en verbondenheid met alles wat is en door het feit 
dat wij daardoor iedereen en alles zullen beïnvloeden, zullen anderen 
dus merken dat wij gaan handelen naar de stem en de richting van ons 
Christusbewustzijn. 

Doordat wij gaan veranderen, hebben wij een andere invloed op onze 
omgeving. Door deze veranderde invloed op onze omgeving hebben wij 
invloed op het veranderen van anderen in onze omgeving. Dit geldt 
uiteraard altijd, alleen en uitsluitend zonder enige vorm van drang omdat 
iedereen het recht heeft van de VRIJE WIL. Iedereen beslist zelf wat hij 
of zij doet met de krachten die op hem of haar inwerken, inclusief de 
eigen krachten, de werking van het eigen ego en het eigen 
Christusbewustzijn. Dat is niet jouw of mijn verantwoording maar deze 
verantwoording draagt iedereen voor zichzelf.  

Alles is energie. Omdat alles energie is, zijn ook gedachten energie. Met 
mijn gedachten en overtuigingen bouw ik een wereld voor mijzelf waar ik 
datgene zal ervaren waarvan ik overtuigd ben. Als ik overtuigd ben van 
welk detail dan ook, dan zal dat detail tot vorm worden gegoten en zich 
manifesteren in mijn wereld. Mijn gedachten en overtuigingen hebben 
invloed op mijn omgeving. Deze invloed werkt dus ook op mijn stoffelijke, 
mijn materiële omgeving. Ik kan met mijn overtuigingen invloed hebben 
op mijn eigen stoffelijke lichaam en mijzelf dus ziek maken en genezen. 
Ik kan anderen schade toebrengen met mijn gedachten en overtuigingen 
die ik over die anderen heb. Als ik anderen schade toe kan brengen, kan 
ik ze op dezelfde manier ook verheffen en optrekken met mijn gedachten 
en overtuigingen. 

Als ik op deze manier zoveel invloed kan uitoefenen op mijn omgeving, 
beïnvloed ik ook de toestand van de aarde, van de atmosfeer en van het 
klimaat in mijn omgeving. Als je goed om je heen kijkt en ziet hoe de 
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aarde, de atmosfeer en het klimaat wereldwijd van slag zijn, kun je dus 
nagaan wat wij met ons allen aan het doen zijn en waar wij mee bezig 
zijn. Energie is bewustzijn. Energie met een lager bewustzijn heeft een 
verdichtend effect op de materie. Kijk naar het sputteren van de aarde 
met aardbevingen, tsunamies en problemen in de atmosfeer zoals 
orkanen en wervelstormen. Ze nemen in omvang en in kracht toe. Ook 
de tijdsduur tussen twee opeenvolgende rampen wordt steeds korter. De 
enige manier om deze weg te stoppen is om ons bewustzijn te 
veranderen, ons bewustzijn op te trekken naar een hogere 
energiefrequentie. Hierdoor wordt de trillingsfrequentie dus hoger en 
heeft dit een effect op de materie waardoor de dichtheid van de materie 
minder wordt en de last voor de aarde, de atmosfeer en het klimaat 
minder wordt en deze zich dus kunnen herstellen. 

Wij moeten onze gedachten, onze projecties dus anders richten. Ik geef 
even wat voorbeelden van wat er nu in onze wereld speelt. De afgelopen 
tientallen jaren is de wereld in steeds toenemende mate overspoelt met 
golven van energie verlagende en materie verdichtende acties, met als 
enig doel het zich verrijken van de producenten van de acties. Dit zijn 
allemaal acties met een lage energiefrequentie en dus een laag 
bewustzijn. De entertainmentindustrie produceert in ongekende 
hoeveelheden films waarin het geweld per film toeneemt. Denk hierbij 
aan oorlogsfilms, films over terreur, films over moordenaars, 
massamoordenaars, moordende psychopaten, verkrachters, 
massaverkrachters, griezelfilms, horrorfilms en seksfilms. De totale 
porno-industrie is ook debet aan het verlagen van de energiefrequentie 
van ons bewustzijn.  
Ook de spelcomputerindustrie produceert bijna uitsluitend spellen met 
moorden en geweld. 

Ik heb geen enkele behoefte om de moraalridder uit te hangen maar het 
gaat hier om actie en reactie. Het gaat hier om de werking van een 
natuurlijke wet met alle gevolgen van dien. Niemand hoeft gestudeerd te 
hebben om te begrijpen dat ongelooflijk geweld, moorden, 
verkrachtingen, misbruik van vrouwen, porno en kinderporno praktijken 
zijn die het daglicht niet echt kunnen zien. Per slot van rekening zijn zelfs 
het uitvoeren van vele van deze onderwerpen volgens de wetten van 
bijna alle landen strafbaar. Iedereen begrijpt wat de trillingsfrequentie 
van deze afstemmingen zijn. Luister maar gewoon op een stil moment 
naar je geweten en ook jij begrijpt wat ik bedoel.  

Kijk dus wat al deze entertainment aanricht. De entertainment lokt het uit 
en wij stemmen ons er op af. Wij scheppen en beeldhouwen daarmee 
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onze omgeving. Er is dus maar één oplossing. Zorg dat je je gaat 
afstemmen op gedachten en overtuigingen met een hogere 
trillingsfrequentie en dus met een hoger bewustzijn. Als jij op deze 
website rondneust, weet jij ontzettend goed wat ik bedoel. Hoe meer 
mensen hun gedachten en overtuigingen proberen te zuiveren, hoe beter 
de aarde en alles wat er bijhoort zich weer gaat voelen en hoe groter de 
kans wordt dat wij de overgang naar de eenentwintigste eeuw gaan 
overleven. 

Het feit dat al het aangeboden geweld, alle porno, alle films over 
moorden en verkrachtingen zo een gretige afzet vindt in deze wereld, 
betekent dat de trillingsfrequenties van al deze onderwerpen, dat het 
bewustzijnsniveau van al deze onderwerpen een afstemming vindt op de 
trillingsfrequentie en op het bewustzijnsniveau van het massabewustzijn. 

Wij moeten dus proberen het trillingsniveau van het massabewustzijn op 
te trekken. 

Wij zijn dus geen slachtoffers van de natuurrampen maar de 
veroorzakers van deze rampen. Daar waar je je op focust, waar je je 
geestelijk op richt en op afstemt, wordt geschapen en gemanifesteerd in 
de materiële wereld. Je kunt je dus wel voorstellen welk geweld en welke 
ellende wijzelf naar ons toetrekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In plaats van alle volgebouwde en vervuilde plekken op deze aarde kan de natuur weer 
terugkeren en in zijn volle omvang onze aarde weer groen maken. 
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Als wij in staat zijn door een andere gerichtheid ons bewustzijn op te 
trekken, zullen we vanzelf gaan begrijpen dat wij ook met onze industrie 
de atmosfeer en de aarde minder moeten vervuilen en zullen we bereid 
zijn om naar oplossingen te zoeken en om daarin te investeren. 

Ook dit proces is alleen maar mogelijk als wij in staat zijn en bereid zijn 
om de werking van onze ego‟s los te laten en onze ego‟s af te leggen. 
De kracht van de werking van ons Christusbewustzijn zal dan vanzelf 
toenemen en hierdoor zal ons bewustzijn toenemen. Hierdoor zullen we 
ook in staat zijn om oplossingen te zoeken voor problemen die een 
hoger bewustzijn hebben dan het bewustzijn van de problemen waar we 
een oplossing voor zoeken. 

Spiritualiteit is het enige wondermiddel wat de toestand in deze wereld 
en dus jouw en mijn toestand en levensomgeving kan veranderen. 
Spiritualiteit is hier het verhaal van de baron von Münchhausen, die zich 
aan de randen van zijn eigen laarzen uit de modder trok. Iets wat 
officieel niet kan maar wat wel een redmiddel was voor deze baron von 
Münchhausen. Spiritualiteit is voor ons het enige middel om ons aan de 
randen van onze laarzen uit de modder en de drek van deze wereld te 
trekken. Spiritualiteit die gericht is op het afleggen en loslaten van ons 
ego en op het versterken van de kracht van ons Christusbewustzijn.  

Hierdoor zijn wij in staat om de automatische telefoonlijn met onze bron 
opnieuw te herstellen en zullen wij via deze telefoonlijn antwoorden 
krijgen, die alle problemen in deze wereld weer kunnen oplossen en het 
leefklimaat voor ons allemaal weer kan verbeteren. 
 
De kerken hebben eeuwen en eeuwen onze spirituele voeding en 
verzorging onderhouden en verzorgd. Kijk naar het resultaat. Er is nog 
nooit zo een spirituele armoede in de wereld geweest. Conclusie: hun 
verzorging werkt niet en deugt niet. Willen we een betere wereld dan 
zullen we ons spiritueel niet meer moeten richten op externe, gesloten 
religieuze systemen, waar alleen de vertegenwoordigers van deze 
systemen het recht hebben om als intermediair tussen God en de 
mensen te staan. Zoek een ander systeem. Zoek het niet buiten jouzelf 
maar zoek het in jezelf. Het Christusbewustzijn, de verbinding met de 
bron van het Leven, jouw geweten of jou intuïtie, ligt in jou en ligt in mij. 
Zoek daar waar het Koninkrijk van God is, namelijk in jou en in mij en 
dus in iedereen. 

De basis voor al deze acties is dus dat je de volledige afstemming moet 
zien te vinden met “The source of your Being”. Als je een volledige 
afstemming hebt gevonden met “The source of your Being”, dan leef je in 
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de wetten en met de wetten van het leven. Dan ervaar je en ben je deze 
wetten. Dan leef je in de “Laws of existence” (Zie het artikel “Is er een 
keus”). Als je leeft in deze wetten leef je “zonder weerstand” en ervaar je 
de vrije en onbelemmerde werking van de “Laws of existence”. Dan 
ervaar je de wetten van het feit dat het LEVEN van nature en van 
zichzelf dragend is, voedend is, verzorgend is, beschermend is, 
genezend is en overvloedig is. Dan ervaar je bewust de wet en het besef 
van “onvoorwaardelijke liefde”. 
Zodra je weerstand in het leven legt, blokkeer je de werking van deze 
natuurlijke wetten. Alles wat je ondervond van het leven volgens de 
“Laws of existence” valt dan van je weg. De weerstand die je in het leven 
legt, komt uitsluitend voort uit de werking en de drijfveer van het ego.  

OPNIEUW KUNNEN WE CONCLUDEREN DAT JE JOUW EGO DUS 
VOLLEDIG ZULT MOETEN AFLEGGEN. 
(In mijn boekje “Een wonderbaarlijke reis” probeer ik aan te geven hoe 
je grip kunt krijgen op de werking van het ego en hoe je het ego 
uiteindelijk kunt loslaten en kunt laten gaan). 

Probeer rust te vinden en alles los te laten. Mensen die onder druk 
staan, hebben een ego dat buitengewoon alert is, omdat het ego de 
verdediger van de individualiteit van ieder mens is. Hoe meer druk er op 
het ego ligt, hoe meer weerstand het ego zal bieden. Zorg dus dat je zelf 
zo weinig mogelijk onder druk komt te liggen en leg ook anderen niet 
onder druk. 
Als je jouw ego hebt afgelegd zul je uitsluitend zachtaardig en liefdevol 
zijn. Dit betekent niet dat je met je zult laten spelen. Je weet wat je wilt 
maar je hebt geen ingrediënten meer in jouw systeem waardoor jij 
geraakt kunt worden door de pijlen van het gedrag van een ander. 

Je hebt in jouw systeem de volgende eigenschappen afgelegd: 

Kritiek, sarcasme, continu oordelen en veroordelen, afwijzing, 
vernedering, vijandigheid, intolerantie, haat, jaloezie, agressie, 
gewelddadige reacties, diefstal, valsheid, misleiding, laster en roddel. 
Allemaal eigenschappen van het ego en handelingen die voortkomen uit 
de gedrevenheid van het ego. 

Je bent zachtaardig op basis van weten, je bent niet zachtaardig op 
basis van angst. Zachtaardig zijn op basis van angst is kruiperigheid. Je 
kent geen angst meer, je kent alleen het besef en gevoel van liefde, van 
onvoorwaardelijke liefde. 

../../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptIs%20er%20een%20keus.htm
../../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptIs%20er%20een%20keus.htm
../../../Mijn%20documenten/WINSTONReistestNIEUWE%20TOTALE%20SITEALLES13ptInleiding.htm
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Als je jouw ego hebt afgelegd en je voor het oog van anderen 
zachtaardig bent geworden, zal de kracht van jouw Christusbewustzijn 
steeds meer toenemen. Deze kracht is niet zichtbaar, misschien is deze 
kracht voor gevoelige mensen voelbaar. Deze kracht is onvoorstelbaar 
veel groter dan de kracht van de werking van het ego, die uitsluitend op 
het besef van dualiteit en dus van angst is gebaseerd.  
Als de kracht van het Christusbewustzijn toeneemt en groeit, weet je dat 
je bent opgebouwd uit de allerkleinste energiedeeltjes die de blauwdruk 
van het leven, van het Goddelijk Bewustzijn, in zich dragen. Je weet dan 
dat jij en de vader één zijn. Je weet dan dat niet jouw wil (opgelegd door 
jouw ego) zal geschieden, maar dat uitsluitend de wil van de vader (jouw 
Christusbewustzijn) zal geschieden. Je weet dan dat het Koninkrijk van 
God in jou is, je bent immers opgebouwd uit de bouwstenen die dit 
koninkrijk vormen. 
De kracht van het Christusbewustzijn is de kracht die, als die tot 
volle bloei is gekomen jou de kracht geeft om water te veranderen 
in wijn, om te kunnen lopen op het water en om zieken te genezen. 
Als deze kracht in jou volkomen tot ontplooiing is gekomen, zul jij 
een manifestatie zijn van de Christus op aarde. 
 
Dan zul jij weten dat jij bent als God (het alpha aspect van jouw 
Christusbewustzijn) en dat jij jouw naaste slechts zo lief kan 
hebben als jij jezelf lief hebt (het omega aspect van jouw 
Christusbewustzijn). 
Daarom kun je vanuit dit alpha aspect ook alleen maar zijn wie je 
bent en wat je bent en kan dit dus ook alleen maar betekenen dat jij 
uitsluitend toestaat en stimuleert dat ieder ander ook is wie hij is en 
wat hij is en dat ieder dus ook de kans krijgt om te kunnen zijn wie 
hij is en wat hij is, hierbij uitsluitend zijn vrije wil volgend. Jouw 
opdracht vanuit het alpha aspect is te weten wie je bent en wat je 
bent en te weten dat jij en de Vader dus één zijn. “Jij bent God”. 
Vanuit het omega aspect zul je moeten weten dat jij ieder ander zult 
liefhebben als jezelf. Je zult dus ook niet meer kunnen accepteren 
dat ieder ander pijn lijdt, verdriet lijdt, honger lijdt en dorst lijdt. Jij 
zult er zorg voor moeten dragen dat je je overal en altijd afvraagt of 
jouw manier van handelen de beste manier van handelen is om God 
volledig uit te drukken. Ook hierbij weer volledig rekening houdend 
met de vrije wil van de ander. 
  

Laten we voor de laatste keer nog één keer de omgekeerde Weg 
bekijken.  
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Vind jij dat alle ellende die zich in jouw leven afspeelt, alle verdriet, 
alle angsten, alle onzekerheden, alle ziektes, kortom, alle puinhopen 
die zich in jouw leven afspelen, normaal zijn en er maar gewoon 
bijhoren? 
 
Vind jij ook dat het nou eenmaal niet anders is en dat wij het maar 
moeten nemen zoals het komt en maar moeten hopen en moeten 
proberen om het beste van al die chaos te maken? 
 
Vind jij ook dat alle ruzies, alle angsten, alle onzekerheden, alle 
oorlogen in deze wereld gewoon zo horen en gewoon een deel zijn 
van het Leven? 
 
Vind jij ook dat wij ieder voor onszelf er maar het beste van moeten 
maken en hoop jij dan ook dat God probeert er iets voor ons 
allemaal van te maken? 

Eén ding is in elk geval onvoorstelbaar en onmiskenbaar zeker.  
 
 

Als de mens individueel en de wereld in zijn totaliteit geen behoefte 
heeft aan alle angsten, alle verdriet, alle hongersnoden, alle ziektes, 
alle chaos, alle puinhopen, alle ruzies en alle oorlogen, als we daar 
niet naar streven, dan hebben alle huidige systemen die wij ooit 
hebben gehanteerd, ernstig gefaald. 

Dan hebben alle politieke systemen en al hun leiders, door de hele 
menselijke historie heen, ernstig gefaald. 

Dan hebben alle culturele systemen en al hun leiders, door de hele 
menselijke historie heen, ernstig gefaald. 

Dan hebben alle religieuze systemen, alle geloven en al hun leiders, 
door de hele menselijke historie heen, ernstig gefaald. 

Dan hebben alle systemen die gebouwd zijn en voortgedreven 
worden  door de werking van onze ego’s, die weer steunen op het 
dualistisch principe, door de hele menselijke historie heen, ernstig 
gefaald. 

En natuurlijk kunnen we blijven roepen dat het nu eenmaal zo hoort, 
dat het nu eenmaal niet anders is en we kunnen door blijven gaan 
om niets te doen, om er naar te kijken en om dan vast te stellen dat 
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we het zo niet redden en dat we langzaam op onze totale ondergang 
afstevenen. 

Vind jij ook dat we maar door moeten blijven gaan op de oude Weg, 
die zichzelf heeft bewezen absoluut niet te werken en die alleen 
maar ellende, verdriet, chaos, angst, ziekte, ruzies en oorlogen 
oproept en veroorzaakt? 

Of ben jij bereid buiten jouw eigen mentale gevangenis te kijken?  
 
Ben jij bereid jouw eigen doos met etiketjes te legen en te kijken 
wat er dan met jouw gebeurt? 
 
Ben jij bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen 
leven en met jouw scheppingsvermogen de oude koers een halt toe 
te roepen en de koers van het schip van jouw leven te verleggen? 
 
Ben jij bereid om voor jouw leven het roer om te gooien en de 
verantwoordelijkheid van het geluk, van de vrede en de liefde in 
jouw leven zelf in eigen hand te nemen? 

Ben jij bereid een “spiritual warrior” te worden en jouw leven te 
veranderen? 
 
Door de verbondenheid die jij en ik met iedereen hebben, hebben 
wij ook invloed op iedereen en op alles wat er is. 
Door deze invloed die wij op alles en iedereen hebben, hebben wij 
dus invloed op de wereld, door juist onszelf te veranderen.  
 
Als jij en ik veranderen en de dualiteit de rug toekeren, verandert de 
wereld. 
 

“ Verander de wereld, elimineer de dualiteit en begin met 
jezelf! ” 

Jij en ik bepalen de koers van die verandering. 
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Jij en ik zijn juist diegenen die er toe doen bij die 
verandering. Bij de verandering van het leefklimaat van 
deze wereld.  

 

 

Jij en ik zijn dus ontzettend nodig om nu, op dit moment, 
een begin te maken met het veranderen van deze wereld. 

 
Ik hoop dat al mijn verhalen, al mijn geschrijf en al mijn 

pogingen om jou duidelijk te maken dat er iets moet 
gebeuren, bij jou iets heeft los gemaakt, waardoor ook jij 
gaat begrijpen en de moed kunt gaan opbrengen om het 

roer van jouw leven om te gooien. 
 

Als jij jouw koers verandert, als jij de dualiteit elimineert, 
dan verander jij dus de Wereld. 

Als de Wereld verandert, hebben onze kinderen en alle 
mensen die nog na hen zullen komen, weer kans op een 
leven, wat als het Paradijs op Aarde zou kunnen zijn. 

 

Zij, jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen en 
hun kinderen, zullen jouw dankbaar zijn. 

 

Jij zal jezelf dankbaar zijn, omdat jouw verandering de 
frequentie van jouw energie zal verhogen, daardoor zal  
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jouw bewustzijn verhogen en daardoor zul jij in nieuwe 
werelden worden binnengeleid. 

 

 

Ik wil dit artikel graag eindigen zoals ik de inleiding van mijn website ben 
begonnen. De adelaar of de arend is voor de oorspronkelijke indianen 
van Noord-Amerika het symbool voor de boodschapper tussen de goden 
en de mensen. Als wij in staat zijn om onze eigen vleugels uit te slaan 
als deze arend, zijn wij ook zelf in staat om deze boodschappen van de 
Goden te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen door je vleugels uit te slaan en op te stijgen, verhef 
je je boven het  

" Bewustzijn van de massa " . 



 152 

Hierdoor krijg je inzicht in hoe de dingen anders 
kunnen en anders moeten.  

Het intensere licht van dit ander, hoger Bewustzijn zal 
ons helpen duidelijkheid te geven in de problemen van deze 
wereld. en ons helpen naar nieuwe oplossingen te zoeken. 

Vanuit dit ander, hoger Bewustzijn kunnen wij dan 
een nieuwe wereld  

scheppen waar de rust, de balans, de vrede en de liefde 
weer opnieuw zullen terugkeren en onze wereld zullen 

gaan regeren.  
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If there is to be peace in the world, 
There must be peace in the nations. 

If there is to be peace in the nations, 
There must be peace in the cities. 

If there is to be peace in the cities, 
There must be peace between neighbours. 

If there is to be peace between neighbours, 
There must be peace in the home. 

If there is to be peace in the home, 
There must be peace in the heart. 

PPPeeeaaaccceee   iiinnn   ttthhheee   hhheeeaaarrrttt   ooofff   eeevvveeerrryyy   hhhuuummmaaannn   bbbeeeiiinnnggg    

 

 Chinese philospher - Lao-Tse - 6th century BC 
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DDDeee   kkkrrraaaccchhhttt   vvvaaannn   dddeee   wwweeerrrkkkiiinnnggg   vvvaaannn   hhheeettt   
„„„zzziiijjjnnn   vvvaaannn   dddeee   ssspppiiieeegggeeelll   ‟‟‟   vvvoooooorrr   eeeeeennn   aaannndddeeerrr   
 
 
 
 
 
 
Wat betekent het om de kracht te kunnen zijn van de werking van de 
spiegel? 
De werking van de spiegel heeft alles te maken met de houding die wij 
hebben naar andere mensen. 
De werking van de spiegel heeft alles te maken met de manier waarop 
wij omgaan met andere mensen. 
De manier waarop wij omgaan met andere mensen is de spiegel die wij 
anderen voorhouden en waarin zij dus zichzelf zullen en kunnen 
herkennen in wie zij werkelijk zijn en in wat zij werkelijk zijn. 
 
Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe anderen zich gespiegeld 
zien, hoe andere mensen zich dus zien en hoe zij dus, afhankelijk van 
hoe zij zich zien, beïnvloed raken met hoe zij in het leven staan en hoe 
zij zich zullen profileren. Kortom, met hoe zij werkelijk zijn op dat moment 
en hoe zij zich dus zo zullen voelen. 
 
Op welke manier kan ik omgaan met andere mensen? 
Laat ik uitgaan van de uiterste houdingen. 
Ik kan mensen “afbreken” met de manier waarop ik ze benader en ik kan 
mensen “vermeerderen” door de manier met hoe ik met ze omga. 
 
 
Een klein voorbeeld kan misschien het een en ander duidelijk maken. 
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Onlangs kwam er een vrouw op mij af en we raakten in gesprek over iets 
dat opgelost moest worden. Door iets wat zij deed of wat zij zei, 
antwoordde ik haar dat zij “de beste was, dat zij briljant was en dat zij 
absoluut het verschil maakte in de oplossing van het probleem”. 
Verbaasd vroeg zij: “Meen je dat? 
Ja”, antwoordde ik, “dat meen ik absoluut en dat meen ik met alles wat ik 
je kan bieden”. En nogmaals zei ik: “Jij bent echt de allerbeste”. 
De vrouw glimlachte en zei: “Dank je”. 
Vervolgens verdween zij uit het vertrek, waar ook anderen aanwezig 
waren. 
Iemand zei: “Jij bent een charmeur”. 
Iemand anders zei: “Nee, jij bent een slijmerd. 
Nee”, zei ik, “Ik ben noch een charmeur, noch een slijmerd, ik ben een 
„vermeerderaar‟. Zij is met „meer‟ weggegaan dan dat zij binnen kwam. 
Zij is weggegaan met het gevoel en het besef dat zij beter is dan het 
gevoel dat zij over zichzelf had, toen zij binnenkwam en als je goed 
keek, had je kunnen zien, dat zij lopend binnen kwam en dat zij dansend 
weg ging, door een kortstondige blik in de spiegel”. 
 
Het is eng en verboden om anderen met datgene te bestempelen wat wij 
juist zelf willen zijn en hoe wij juist zelf zouden willen, dat anderen ons 
zien.  
Oh jee, laat een ander vooral niet beter zijn dan dat ik ben of geef 
anderen vooral niet het besef en het gevoel van beter te zijn dan dat ik 
mij voel, gezien door de ogen van anderen. Dat is eng en dat is 
bedreigend. 
Dat is vooral eng en bedreigend voor mijzelf. 
 
De meeste mensen in deze maatschappij lopen niet over van 
zelfvertrouwen. De meeste mensen krijgen dagelijks te horen dat zij het 
niet goed doen, niet of nauwelijks deugen en dat zij zich zullen moeten 
aanpassen en moeten veranderen om iets beter te zijn dan dat zij zijn. 
De meeste mensen leven in het besef van “the struggle for life” en in het 
besef dat de wereld en het leven een jungle is waar je moet strijden om 
te kunnen eten en enorm moet oppassen dat je niet gegeten wordt. 
 
Door de bedreiging die ons ego ervaart over het feit dat anderen 
misschien beter zijn dan wijzelf, laten wij maar wat graag anderen 
merken en voelen dat zij in elk geval minder zijn dan dat wij zelf zijn. 
Wij zijn maar wat graag zelf briljant en de allerbeste.  
Wij zijn maar wat graag diegenen, die het verschil maken, op welk vlak 
dan ook. 

HHHiiieeerrr   zzziiittt   dddeee   eeennnooorrrmmmeee   dddeeennnkkkfffooouuuttt   vvvaaannn   ooonnnsss   EEEgggooo...   
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Is het niet zo dat wij zullen oogsten wat wij zaaien of zoals de Engelsen 
zeggen, is het niet zo dat „What goes around, comes around‟? 
 
Zo is de natuurwet en dit betekent dat als wij anderen de spiegel kunnen 
tonen waarin zij zich als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots 
kunnen zien en kunnen herkennen, anderen ons ook weer die spiegel 
zullen tonen en voorhouden, waarin wij ons als briljant, subliem, uniek en 
onvoorstelbaar groots kunnen zien en kunnen herkennen. 
 
Door alles wat we uitzenden, door alle energieën die wij uitzenden, 
zullen wij, door het feit dat energie per definitie een elektromagnetische 
werking heeft en door deze magnetische werking, ook weer energieën 
van gelijke soort, van gelijksoortige frequenties, aantrekken. 
 
Er zijn maar weinig mensen die weten wie zij werkelijk zijn en wat zij 
werkelijk zijn. Er zijn maar weinig mensen die weten dat zij onlosmakelijk 
verbonden zijn met “DE bron van Zijn”, die uitsluitend bestaat uit “het 
éénzijn van alles wat is”, dat zich uitsluitend manifesteert door een 
gevoel van “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”. 
 
Als je je dus afstemt op de frequentie van LIEFDE en ieder mens zo 
tegemoet treedt, zul je daarmee bij ieder ander de herkenning terug 
geven van hun verbondenheid met “De bron van Zijn”. 
 

DDDeee   eeennniiigggeee   bbbeeellleeemmmmmmeeerrriiinnnggg   iiinnn   dddeee   hhheeerrriiinnnnnneeerrriiinnnggg   eeennn   dddeee   hhheeerrrkkkeeennnnnniiinnnggg   vvvaaannn   
ooonnnzzzeee   “““   BBBrrrooonnn   vvvaaannn   ZZZiiijjjnnn   ”””   iiisss   dddeee   wwweeerrrkkkiiinnnggg   vvvaaannn   ooonnnsss   EEEgggooo   bbbeeewwwuuussstttzzziiijjjnnn,,,   iiisss   
dddeee   wwweeerrrkkkiiinnnggg   vvvaaannn   ooonnnzzzeee   EEEgggooo   gggeeedddrrreeevvveeennnhhheeeiiiddd...   
 
Door de manier waarop wij ons dus opstellen tegenover anderen, door 
de manier waarop wij omgaan met anderen, kunnen wij dus bij anderen 
het vage en mistige spiegelbeeld laten veranderen in een helder beeld 
van herkenning van wie zij werkelijk zijn en wat zij werkelijk zijn. 
Als je daarbij oprecht meent wat je zegt en oprecht de intentie hebt om 
een ander te „vermeerderen‟ en terug te brengen naar wie hij of zij is en 
wat hij of zij is, zul jijzelf door anderen worden vermeerderd om jouw 
herinnering en herkenning te laten groeien. 
 
Zo vermeerderen wij elkaar en zo vermeerderen en verhogen wij de 
frequentie van de energie van deze wereld. Hierdoor zal onmiskenbaar 
het leefklimaat op deze wereld aanzienlijk verbeteren. 
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IIIkkk   bbbllliiijjjfff   ddduuusss   aaannndddeeerrreeennn   wwwiiijjjzzzeeennn   oooppp   wwwiiieee   zzzeee   zzziiijjjnnn   eeennn   wwwaaattt   zzzeee   zzziiijjjnnn...   
IIIkkk   bbbllliiijjjfff   ddduuusss   mmmeeennnssseeennn   vvveeerrrttteeelllllleeennn   hhhoooeee   gggeeewwweeellldddiiiggg   eeennn   bbbrrriiillljjjaaannnttt   zzziiijjj   zzziiijjjnnn...   
IIIkkk   bbbllliiijjjfff   mmmeeennnssseeennn   vvveeerrrttteeelllllleeennn   dddaaattt   zzziiijjj   dddeee   bbbeeesssttteee,,,   dddeee   llliiieeefffsssttteee   eeennn   dddeee   mmmooooooiiisssttteee   
zzziiijjjnnn...   
IIIkkk   bbbllliiijjjfff   mmmeeennnssseeennn   vvveeerrrttteeelllllleeennn   dddaaattt   jjjuuuiiisssttt   zzziiijjj   dddiiieeegggeeennneeennn   zzziiijjjnnn   dddiiieee   hhheeettt   
vvveeerrrsssccchhhiiilll   mmmaaakkkeeennn   eeennn   dddaaattt   jjjuuuiiisssttt   hhhuuunnn   iiinnnbbbrrreeennnggg   vvvaaannn   llleeevvveeennnsssbbbeeelllaaannnggg   iiisss...   
 

 
Als jij vindt dat dit charmeren of een slijmen is, dan verschillen wij van 
mening.  
Als je niet in staat bent om de grootsheid en het briljante van een ander 
te zien. sta jij nog onder grote invloed van jouw Egobewustzijn dat niet 
zal toestaan dat een ander beter is dan dat jij bent of je alleen maar dat 
gevoel geeft. 
 
 
De enige gedrevenheid van dit besluit van het Egobewustzijn is angst, 
voortkomend uit de onwetendheid van het feit dat wij allemaal met elkaar 
zijn verbonden en dat er slechts één, immens lichaam bestaat en dat het 
besef van afsplitsing alleen maar leidt tot angst, strijd, chaos en ziekte.  
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TTToooooonnn   dddeee   aaannndddeeerrr   hhheeettt   ssspppiiieeegggeeelllbbbeeeeeelllddd   vvvaaannn   wwwiiieee   dddeee   aaannndddeeerrr   wwweeerrrkkkeeellliiijjjkkk   iiisss   eeennn   
wwwaaattt   dddeee   aaannndddeeerrr   wwweeerrrkkkeeellliiijjjkkk   iiisss,,,   dddoooooorrr   dddeee   jjjuuuiiisssttteee   sssnnnaaaaaarrr   ttteee   bbbeeessspppeeellleeennn,,,   dddiiieee   bbbiiijjj   
iiieeedddeeerrr   vvvaaannn   ooonnnsss   iiisss   iiinnngggeeebbbaaakkkkkkeeennn...   HHHiiieeerrrdddoooooorrr   zzzaaalll   hhheeettt   ssspppiiieeegggeeelllbbbeeeeeelllddd   wwweeeeeerrr   

„„„HHHeeeeeelll   mmmooooooiii‟‟‟   wwwooorrrdddeeennn...   
LLLaaaaaattt   vvvoooooorrr   iiieeedddeeerrr   aaannndddeeerrr   hhheeettt   vvvaaagggeee   bbbeeeeeelllddd   eeennn   dddeee   mmmiiisssttt   iiinnn   dddeee   ssspppiiieeegggeeelll   

oooppplllooosssssseeennn   eeennn   hhheeettt   bbbeeeeeelllddd   sssttteeeeeedddsss   ddduuuiiidddeeellliiijjjkkkeeerrr   wwwooorrrdddeeennn...   
HHHiiieeerrrmmmeeeeee   dddoooeee   jjjeee   hhheeettt   mmmeeeeeesssttt   bbbrrriiillljjjaaannnttteee   wwwaaattt   jjjeee   kkkuuunnnttt   dddoooeeennn:::   IIIeeemmmaaannnddd   

ttteeerrruuuggggggeeevvveeennn   aaaaaannn   ZZZiiiccchhhzzzeeelllfff...   
HHHiiieeerrrdddoooooorrr   zzzuuulll   jjjiiijjj   dddoooooorrr   aaannndddeeerrreeennn   oooppp   eeeeeennn   gggeeellliiijjjkkksssoooooorrrtttiiigggeee   mmmaaannniiieeerrr   

bbbeeehhhaaannndddeeelllddd   wwwooorrrdddeeennn   eeennn   hhhiiieeerrrdddoooooorrr   zzzuuulllllleeennn   wwwiiijjj   aaalllllleeemmmaaaaaalll   hhheeettt   
llleeeeeefffkkkllliiimmmaaaaaattt   vvvaaannn   dddeeezzzeee   wwweeerrreeelllddd   ooonnnvvvoooooorrrsssttteeelllbbbaaaaaarrr   oooppptttrrreeekkkkkkeeennn   eeennn   

vvveeerrrbbbeeettteeerrreeennn...   
 

(Voor een animatie van deze afbeelding zie dit artikel op de website) 
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UUUiiitttsssppprrraaakkkeeennn   ooommm   nnniiieeettt   ttteee   vvveeerrrgggeeettteeennn   
  

 

Dit artikel geeft uitspraken die iets te zeggen hebben, die aangeven wat 
er werkelijk toe doet, die voor de juiste toehoorder de ziel raakt en die 
blijven hangen. 
 
 

Als je niets meer bent en niets meer hebt, heb je niets meer te verliezen. 
Als je niets meer hebt te verliezen, heb je niets meer te verdedigen. 
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is er rust en vrede op 
deze wereld en zal het nieuwe paradijs uit de mist naar voren komen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij scheppen met onze overtuigingen onze eigen waarheid, onze eigen 
wereld, onze eigen illusies. 
Aangezien ieder mens zijn eigen unieke overtuigingen heeft, schept ieder 
mens zijn eigen unieke wereld, zijn eigen unieke illusie. 
Daarom is niets maar dan ook niets in het leven iswat het lijkt te zijn. 
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Wij denken allemaal dat de dingen zo zijn omdat ze zo horen te zijn. 
Het hoort niet zo, het hoort niet eens een beetje zo te zijn. 
 
 
 
 
 
 
De wetenschap beantwoordt vragen waarbij ieder nieuw antwoord 
nieuwe vragen doet oproepen. Geen enkel antwoord, beantwoordt door 
de wetenschap,heeft in onze achter ons liggende geschiedenis geleidt tot 
de rust, de vrede en de liefde in deze wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
Als je een doel voor ogen hebt en dit steeds niet kunt bereiken en 
verwezenlijken, moet je je af durven vragen of de Weg naar dit doel wel 
de juiste is en het lef durven hebben om de Weg er naar toe te 
veranderen. 
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Wie naar kennis streeft 
leert dagelijks bij. 
Wie naar Tao, de natuurlijke Weg streeft, 
leert dagelijks af. 
Lao-Tse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie is als een hoofd zonder vulling, leeg en zonder gedachten, is als een 
mens zonder verwachtingen. Wie is als een mens zonder verwachtingen, 
is als een mens zonder teleurstellingen. Wie is als een mens zonder 
teleurstellingen is als een god onder de goden. 
 
 
 
 
 
 
Het zijn niet de dingen zelf die de mensen in verwarring en uit hun 
evenwicht brengen, maar hun meningen omtrent die dingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

Het zijn niet de mensen die oorlog met elkaar voeren maar het zijn de 
meningen die oorlog met elkaar voeren. Het trieste is alleen, dat aan 
iedere  mening altijd mensen vastzitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze maatschappij moeten we vooral van alles vinden. De werking 
van het hoofd is belangrijker dan de werking van het gevoel. Ons gevoel 
hebben we platgeslagen. Laten we vooral niets voelen want dat is eng, 
dus weg ermee. Iets voelen is voor niemand bedreigend, iets vinden kan 
een ander zijn dood betekenen. Ik vind dat jij niet deugt en dus moet je 
er aan geloven.  
Het gebeurt al duizenden en duizenden jaren en het gebeurt in alle 
uithoeken van de wereld en ook vandaag gebeurt het nog overal op deze 
wereld. Duizenden onschuldige mensen sterven omdat anderen van alles 
vinden. 
 
 
 
 
 
 
„Zijn‟ is slechts een vel van wit en leeg papier en „vinden‟ is het potlood 
waarmee je jouw wereld invult en dus maakt.  
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Realiseer je dat je leeft in een wereld, die wordt bepaald door wat jij 
vindt, door jouw overtuigingen. Jouw overtuigingen worden weer 
gevormd door jouw gedachten. Jouw gedachten zijn in jouw hoofd 
rondtollende woorden. Jouw woorden bepalen dus voor jou, jouw 
wereld. Kies dus de juiste woorden en je kiest voor jou de juiste en enige 
wereld om in te leven. Als je geen woorden uitspreekt, geen woorden 
hanteert, kies je niets en wordt jouw wereld leeg. Als jouw wereld leeg 
wordt, trekt de mist in jouw wereld op. Als de mist in jouw wereld is 
opgetrokken, zie je slechts dat wat is, altijd is geweest en uitsluitend en 
altijd zo hoort te zijn.  
Inderdaad, zo simpel en slechts zo simpel is het. 
Pas dan, als wij weer in staat zijn om ons te kunnen herinneren wie we 
zijn en wat we zijn, als de aansluiting met de bron diep van binnen in 
ons weer is hersteld, is liefde weer mogelijk, omdat de angst dan 
verdwenen zal zijn en pas dan zullen relaties in de meest sublieme vorm 
weer mogelijk zijn. 

 
 
 
 
 
 
Genees jouw lichaam door allen maar  jouw overtuigingen te genezen. 
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Waarheid en werkelijkheid 
 
De wwwaaaaaarrrhhheeeiiiddd is datgene dat wij met onze scheppingskracht creëren. 
Onze overtuigingen scheppen waarheden, die echter illusies zijn. Er zijn 
dus net zoveel waarheden als de mens in staat is om met al zijn 
overtuigingen te scheppen. 
 
De wwweeerrrkkkeeellliiijjjkkkhhheeeiiiddd is dat wat naar boven komt door de verbinding die wij 
leggen met onze bron, diep in ons. De werkelijkheid luistert naar de 
natuurlijke en kosmische wetten. De werkelijkheid kent als basis het 
besef van éénheid en het éénzijn van alles wat is en is gebouwd op de 
rotsachtige ondergrond van onvoorwaardelijke liefde. De werkelijkheid 
wordt ons ingefluisterd en toegefluisterd door ons geweten en komt 
voort uit “Onze Bron van Zijn”. 
 
Iedereen heeft zijn eigen innerlijke Meester, zijn eigen onfeilbare 
innerlijke Gids en een waarachtig mens valt samen met zijn innerlijke 
Meester, zoals alle kleine kinderen dat doen.  
Een waarachtig en echt mens heeft zijn Zelf (zichzelf) teruggevonden 
en valt samen met zichzelf en hij aanvaardt wat hij altijd al geweten 
heeft, ingefluisterd door zijn geweten.  
Een waarachtig mens kan je dus uitsluitend vertellen wat je altijd al 
diep in je hart geweten hebt, maar waar je uit angst niet naar durfde te 
luisteren omdat je bang was om afgewezen te worden, of om uit de 
groep te vallen, of om voor gek te worden uitgemaakt en dus 
uiteindelijk , voor de lieve vrede, maar niet naar wilde luisteren. 
Een waarachtig mens vertelt de werkelijkheid en de werkelijkheid is 
gruwelijk voor het Ego en dat wil zeggen dat als je de woorden van een 
waarachtig mens hoort, je ervaart dat je Ego klem komt te zitten tussen 
het gepersonifieerde Zelf en je eigen hogere Zelf en dat dat voor het Ego 
uiterst bedreigend en angstig voelt.  
 
Over de werkelijkheid kan het volgende gezegd worden: 
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 Als de werkelijkheid leuk zou zijn had allang iemand haar gevonden.  
 

 Als de werkelijkheid geld op zou leveren zou een ware goudkoorts 
zich van de mensen meester maken.  
 

 Als mensen verre ontdekkingsreizen zou moeten ondernemen om de 
werkelijkheid te vinden, hadden ze haar allang gevonden.  
 

 Als de werkelijkheid waardering en schouderklopjes van de 
medemensen zou opleveren, zou het geen geheim meer zijn.  
 

 Als de werkelijkheid waarschijnlijk zou zijn, dan zouden de mensen 
haar voor waar aannemen.  
 

 Als de kerken de werkelijkheid in pacht zouden hebben, zouden zij er 
ook geen moeite mee hebben.  
 

 Als de werkelijkheid wetenschappelijk zou zijn, zouden de 
universiteiten haar doceren.  
 

 Als mensen de werkelijkheid met geweld zouden kunnen vinden, 
hadden ze vast een bom bedacht om haar bloot te leggen.  
 

 Als de gevestigde orde de werkelijkheid zou kunnen gebruiken om het 
pluche te beschermen, had ze die zich al eeuwen geleden toegeëigend.  
 

 Als de rijken haar zouden kunnen kopen, was de werkelijkheid 
ongetwijfeld uitverkocht.  
 

 Als de werkelijkheid ingewikkeld zou zijn en veel kennis zou 
vereisen, zou de wetenschap haar zeker geweten hebben.  
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 Als de mensen de werkelijkheid graag zouden willen horen, zou zij 
overal rondverteld en rondgebazuind worden.  
 

 Als de mensen de werkelijkheid zouden kunnen vinden door te doen 
en te presteren, was die taak allang volbracht.  
 

 Als de werkelijkheid bedacht zou kunnen worden, had in al die 
eeuwen, met al die grote denkers, toch zeker één haar bedacht.  

 
Uit het bovenstaande kun je niet anders dan concluderen, dat de 
werkelijkheid pijnlijk, onrendabel, voor de hand liggend, hoon en 
verkettering oplevert, onwetenschappelijk, anarchistisch, revolutionair, 
niet te betalen, eenvoudig, beschamend en ondoenlijk is en dat de 
werkelijkheid vooral niet bedacht kan worden.  
 

De werkelijkheid is het grootste gevaar voor het Ego die zich 
maar al te graag koestert in de dualistische waarheid van de 
illusies, die vorm hebben gekregen door alle overtuigingen van 
alle mensen en die o zo graag de strijd aangaan met alle 
afwijkende overtuigingen van alle andere mensen. 

Als je de werkelijkheid hebt gezien, hebt geproefd, hebt gevoeld, 
hebt geroken en hebt begrepen, ben je niet meer in staat om je 
druk te maken en om oorlog te voeren over alle waarheden. 
Waarheden die gebaseerd zijn op illusies en die waar zijn zolang 
als de illusies in stand worden gehouden, waarheden die waar 
zijn zolang als ze waar zijn en tot het moment dat ze niet meer 
waar zijn en een nieuwe illusie de oude illusie weer heeft 
verdrongen. 
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In onze prachtige wereld bestaan geen zekerheden. Onze waarheden 
creëren geen zekerheden maar schijnzekerheden, die voortkomen uit 
jouw illusies. Jij legt jouw zekerheid in de handen van jouw baan, jouw 
man of vrouw, jouw geld,  jouw status en  jouw aanzien.  
Waar ben jij en wat blijft er van jou over als jij ze morgen niet meer 
hebt? 
Jouw zekerheid kan slechts gevormd, gebeeldhouwd en geschilderd 
worden uit de werkelijkheden die diep uit jouzelf, uit jouw bron naar 
boven komen, als je bereid bent jouw Ego af te leggen en alle  
schijnzekerheden om te ruilen voor de zekerheden van de werkelijkheid,  
die wordt ingefluisterd door jouw Geweten en die afkomstig is uit 
“Jouw Bron van Zijn”. 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wat er is, alles wat er bestaat, is alleen en uitsluitend energie. 
Alles is een manifestatie, een uiting van deze energie. Deze energie 
bestaat uit een oneindige hoeveelheid van de allerkleinste deeltjes van 
energie. Omdat alles en iedereen is opgebouwd uit een massa van deze 
allerkleinste, identieke deeltjes van energie, is in essentie, alles en 
iedereen gelijk aan elkaar. Alles lijkt echter uniek met een eigen unieke 
verschijningsvorm omdat alles zijn eigen trillingsgraad, zijn eigen 
trillingsfrequentie heeft en daarom ook zijn eigen, unieke 
verschijningsvorm heeft. Maar alles en iedereen is en blijft nog altijd 
een manifestatie van een massa van de allerkleinste, identieke deeltjes 
van energie.  

In essentie ben ik dus identiek aan jou. Wij zijn opgebouwd uit 
dezelfde, identieke bouwstenen. Ons verschil is slechts het verschil van 
de trillingsfrequentie van onze energie. Omdat wij allemaal zijn 
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opgebouwd uit dezelfde substantie en omdat de ruimte tussen jou en mij 
ook is opgebouwd uit een massa van dezelfde allerkleinste 
energiedeeltjes, zijn wij dus allemaal met elkaar en met alles verbonden. 
Er is geen “jou” zonder “mij” en er is geen “mij” zonder “jou”. Je zou 
kunnen zeggen dat wij verbonden zijn met draden van energie die 
aanwezig is in de ruimte tussen jou en mij. Dit betekent, dat door deze 
verbinding alles wat ik doe, altijd en overal onbewust gevoeld en 
ervaren zal worden door iedereen. 

Dit betekent dus dat alles wat ik doe, altijd alles en iedereen zal 
beïnvloeden. 

Zelfs al zie je geen enkel resultaat van wat je doet, je zult absoluut 
altijd alles en iedereen beïnvloeden. 

Dit betekent dat als jij mij slaat en ik reageer door jou te slaan, deze 
reactie alles en iedereen zal beïnvloeden. Dit betekent ook dat als jij mij 
slaat en ik reageer door mijn andere wang toe te keren, ook deze reactie 
alles en iedereen zal beïnvloeden. De invloeden van mijn beide reacties 
op alles en iedereen zijn echter absoluut verschillend. 
Dus door onze manier van ageren en reageren, beïnvloeden wij alle 
andere mensen, al het leven op deze wereld en door onze manier van 
ageren en reageren, beïnvloeden wij absoluut de richting van al het 
leven op deze wereld.  

Wij zijn allemaal met elkaar verbonden in één enorm “web van energie”, 
in één enorm “energetisch web”. 

Omdat wij allemaal zijn opgebouwd uit dezelfde substantie en omdat 
wij allemaal met elkaar zijn verbonden, is er dus slechts en uitsluitend 
“éénheid” van alles wat is. 
Deze eenheid manifesteert zich als Onvoorwaardelijke Liefde van alles 
wat is, voor alles wat is. 
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Omdat iedereen in zijn eigen gecreëerde, illusionele wereld leeft, bepaalt 
iedereen dus ook zijn eigen omstandigheden. Wij leven dus in een 
mentale gevangenis, waarvan onze omgeving wordt bepaald door onze 
overtuigingen. Onze overtuigingen zijn dus de etiketten die wij plakken 
op de muren van onze mentale gevangenis. 
Als wij bereid zijn om de etiketten te veranderen, veranderen dus de 
muren van onze mentale gevangenis. Als wij zover komen dat wij geen 
etiketten meer zullen plakken op de gebeurtenissen in ons leven, vallen 
de muren van onze mentale gevangenis om en zullen verdwijnen. Op 
dat moment verandert en vergroot onze horizon zich. Als onze horizon 
verandert zijn wij in staat om steeds verder en verder te kunnen 
waarnemen en groeit ons bewustzijn.  
 
 

 

 

 
Wacht niet op de dingen, wacht niet tot ze vanzelf gebeuren, maar 
schep ze! 
Er gebeurt niets vanzelf. 
Het universum is een spiegel, dus wat je ervoor neerlegt, wordt 
teruggespiegeld in jouw leven. 
  

 

  

 
Zolang je iets wilt zijn of iets wilt worden, zul je het nooit zijn en 
nooit worden. 
Je wordt het op het moment dat je beslist dat je het bent. 
Jij moet die keus maken door in het besef van " Zijn " te stappen. 
" Willen "  is een dood gegeven, " Zijn "  is één en al Leven en Scheppend. 
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De Oceaan 

Als je geen meningen, geen overtuigingen, geen „ik vindjes‟ en daardoor 
dus ook geen verwachtingen meer hebt, zul je geen „benoemde druppels‟ 
meer zijn in de oceaan. Iedere mening maakt je een benoemde druppel, 
het schermt je af omdat je daardoor bepaalt wat en wie je bent. Als je 
vindt dat je het één bent, dan ben je dus niet het andere. Als je stopt om 
iets te zijn en daardoor dus niets meer te zijn, dan ben je dus ook niets 
meer. Als je niets meer bent, ben je ook niet meer iets specifieks en wordt 
je en ben je daardoor dus alles. Je verandert van slechts enige benoemde 
druppels in de totale oceaan. 

  

 

  

De echo van het leven 

Een man en zijn zoon lopen in de bergen. Plotseling struikelt de jongen 
en - omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: „Au!‟ Verrast hoort hij 
een stem vanuit de bergen roepen: „Au!‟ Nieuwsgierig roept hij: „Wie 
ben jij?‟, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: „Wie ben jij?‟ 
Hij wordt kwaad en roept: „Jij bent een lafaard!‟, waarop de stem 
antwoordt: „Jij bent een lafaard!‟ Daarop kijkt de jongen naar zijn 
vader en vraagt: „Papa, wat gebeurt hier?‟ „De man antwoordt: „Zoon, 
let op!‟ en roept vervolgens: „Ik bewonder jou!‟ De stem antwoordt: „Ik 
bewonder jou! De vader roept: Jij bent prachtig! en de stem antwoordt: 
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Jij bent prachtig! Daarop legt de vader uit: De mensen noemen dit een 
ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug 
wat jij geeft. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer 
liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan 
meer vriendelijkheid! Wil je dat mensen geduldig, begripvol en 
respectvol met je omgaan, geef dan geduld, begrip en respect! Deze 
natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven omdat wat je geeft, 
gespiegeld wordt in wat je terugkrijgt van het leven.‟ 

  

 

  

Het universum is een spiegel en geeft je terug wat je er in brengt en hoe 
je vóór de spiegel acteert. 
Waarom verwacht je dan dat het leven je tegemoet glimlacht, terwijl  
jijzelf verbitterd, gefrustreerd  en woedend voor de spiegel staat? 

  

 

  

Wat je in de spiegel inbrengt, wordt door het universum, die een spiegel 
is, teruggespiegeld. 
Het gaat hierbij niet om de manier waarop je acteert "boven water", 
maar op de manier waarop je bent en acteert "onder water". 
Als je stoer voor de spiegel staat maar diep van binnen angstig en 
verbitterd bent, krijg je geen stoer spiegelbeeld terug, maar schep je een 
wereld waar je angst en bitterheid zult ervaren. 
Je moet dus eerst datgene zijn wat je vermeerdert wilt zien, voordat de 
spiegel het je teruggeeft en het voor jou vermeerdert. 
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Het hebben van meningen, het hebben van overtuigingen, het hebben 
van " Ik vindjes "  leiden altijd tot het hebben van verwachtingen.  
Het hebben van verwachtingen leiden altijd tot teleurstellingen.  
Vind dus niets en verwacht daarom ook niets en belangrijker nog, heb 
daarom ook geen teleurstellingen.  
Leer dus alles los te laten. 
Als je alles kunt loslaten en daarom niets meer hebt, heb je ook niets 
meer te verliezen.  
Als je niets meer hebt te verliezen, heb je ook niets meer te verdedigen. 
Als wij allemaal niets meer hebben te verdedigen, is de rust en de vrede 
in de Wereld teruggekeerd. 

  

 

 

Je kunt altijd doen wat jij wilt, je hebt altijd het recht van de 
vrije wil, maar je bent wel altijd verantwoordelijk voor de 
keuzes die je maakt. 

  

 

  

Raar  

Wat is raar en is raar nu ook werkelijk raar? 
Raar is een etiket en als je het ergens op plakt en gebruikt is raar ook 
echt raar en is het dus ook waar, dat raar ook werkelijk raar en dus 
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waar is.  
Totdat je het etiket niet meer wilt gebruiken en dat dan blijkt dat raar 
dus onwaar is en dat dus raar niet meer waar maar juist onwaar is. 
Raar is dus waar zolang als jij beslist dat raar ook werkelijk raar is en 
als jij beslist dat raar niet meer raar is, is het 'zijn van raar' dus onwaar. 

Wat dus echt raar is, is dat raar tegelijkertijd bestaat uit zowel waar 
als onwaar .......... nietwaar!  

  

 

  

Weet wie je bent en wat je bent 

Realiseer je dat niets in het leven is zoals het lijkt te zijn. Er is dus geen 
waarheid en dus is er geen leugen en dus is oordelen en veroordelen 
absoluut zinloos. Jouw overtuigingen kunnen richting geven aan wat 
jij voelt en ervaart. Kies voor geluk en vrede of kies voor onrust en 
angst, jij maakt de keus voor jouw leven en jij bent verantwoordelijk 
voor de consequenties die je over je afroept.  
Jij bent degene die etiketten plakt op de gebeurtenissen in jouw leven en 
daarmee de kleur van jouw leven bepaalt. Als je dagelijks het volgende 
kunt vasthouden, heb je een anker geslagen voor alle dingen die in jouw 
leven gebeuren. 
Zolang je bent wie je niet bent en dus niet bent wie je wel bent, zul je 
nooit worden wie je wel bent en zolang je bent wie je niet bent, zul je 
nooit de kracht voelen van het zijn van wie je wel bent en zolang je 
bent wie je niet bent, zul je alle ellende dragen van diegene die je niet 
bent, omdat je niet die bent die je wel bent.  
Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je wel bent, omdat dat je 
enige bestemming is, omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het 
andere, alle rollen die wij spelen van te zijn wie we niet zijn, vals en 
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onecht. Zolang wij vals en onecht zijn door te zijn wie we niet zijn, is 
er dus onafgebroken ziekte, verdriet, angst, wanhoop en ellende in onze 
levens. Zolang wij zijn en blijven wie we zijn zoals we juist niet zijn, 
blijft deze situatie onveranderd. Pas als wij zijn wie wij wel zijn en 
blijven wie wij zijn, omdat wij zo horen te zijn, zullen al deze 
wantoestanden vanzelf oplossen. Maar pas dan en niet eerder.  
Het verdrietige en ellendige is dat wij denken dat wij juist wel zijn wie 
we niet zijn en daardoor ons uiterste best blijven doen om te zijn wie 
we niet zijn en dat het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te zijn en het 
enige is wat volgens ons juist is, met alle verschrikkelijke gevolgen van 
dien. Kies dus om slechts diegene te zijn die je bent en leg af om diegene 
te zijn die je niet bent en derhalve dus ook nooit en te nimmer kunt zijn. 
Je hebt dus niemand en niets nodig, alleen jezelf, ga terug naar jezelf en 
leg je „niet zelf‟ af, vind daar diep van binnen wie je bent en wat je bent 
en wordt heerser over je eigen leven, zonder angst, zonder pijn, zonder 
verdriet en zonder wanhoop.  
Ook jij bent dan in staat om 'te slapen zonder dromen en te ontwaken 
zonder zorgen'. 

  

 

  

Nu 

Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jou zelf de keus 
maakt, met volle overtuiging, dat jouw leven Nu fantastisch is, dan is 
het Nu fantastisch.  
Je schept namelijk de wereld die bestaat in jouw overtuiging.  
Als je in staat bent om bij en in het Nu te blijven en die overtuiging 
weet vast te houden, dan is jouw leven dus in alle momenten van het 
Nu fantastisch en dan is jouw leven dus altijd fantastisch en blijft 
altijd fantastisch. 
Zo wordt je de heerser  over jouw leven. Door bewust in het Nu te 
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stappen en je concentratie van het leven dat voor jou fantastisch is, 
vast te houden. 
Door je gerichtheid op jouw doel, zul je ook nog energiefrequenties van 
een zelfde soort als de energiefrequenties van datgene wat je wilt 
bereiken, aantrekken en zal deze energie vermeerderd worden. 
Zo schep je wat je wilt bereiken door je er Nu op te richten en doordat 
de energie van jouw doel zich vanzelf zal vermeerderen. 
Wat je zaait, zul je oogsten. 
Richt je dus uitsluitend op het Nu en doe het Nu. 

 

 

 

 
Meningen 

Meningen zijn producten die worden voortgebracht door ons 
„denkproces‟. Meningen zijn dus uitingen, voortkomend uit de werking 
van ons hoofd. Alle ellende in de wereld komt voor het belangrijkste 
deel voort uit het hebben van meningen, het hebben van „ik vindjes‟ en 
het hebben van overtuigingen. Al deze meningen en overtuigingen zijn 
weer het gevolg van een ander proces. Deze meningen en overtuigingen 
zijn dus producten van ons denken. Ons denken brengt onze meningen 
en overtuigingen voort. Ons denken produceert een mening en een 
overtuiging, deze meningen en overtuigingen hebben weer het 
scheppingsproces tot gevolg waardoor onze wereld zich zodanig 
hervormt, onze wereld telkens weer opnieuw tot beeld wordt gebracht, 
dat wij dat gaan waarnemen en dus dat zullen gaan waarnemen, 
waarvan wij overtuigd zijn. Wij zullen dan datgene waarvan wij 
overtuigd zijn, beleven en ervaren en daardoor en daaruit,zullen wij als 
ervaringsinstrumenten, nieuwe ervaringen opdoen. Deze opnieuw 
gecreëerde wereld heeft daarnaast ook nog een waanzinnig hoge 
realiteitsgraad en is voor ons dus onmiskenbaar waar. De door onze 
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meningen en overtuigingen gecreëerde wereld is echter een illusie, die 
onmiskenbaar voor ons de waarheid vertegenwoordigt.  

Hieruit volgt dus de volgende en tevens waanzinnige stelling.  
 
Denken leidt tot en een zeer ernstige oogziekte, een uiterste vorm van 
een oogafwijking. Denken heeft eigenlijk invloed op de werking van al 
onze zintuigen, die door het „vervormingsproces‟ van het herscheppen 
van onze wereld, ons een nieuwe realiteit binnenleidt, die afwijkt van 
de voorgaande realiteit, zonder dat wij dat echt in de gaten hebben .  
 
Denken herschept onze wereld en plaatst ons daarmee tegenover de 
werelden van ieder ander. Al deze werelden zijn uniek en geen wereld is 
dus gelijk aan een andere wereld van welk ander mens dan ook. Dit 
bewijst dat ieder mens per definitie dus leeft in zeer grote eenzaamheid, 
die angstig en bedreigend is. Dit komt dus omdat ieder mens leeft in 
zijn eigen unieke wereld die door zijn denken, zijn meningen en 
overtuigingen, tot stand is gebracht. Dit bewijst dat er dus eigenlijk 
absoluut geen relatie tussen wie dan ook mogelijk is. Dit zal pas gaan 
veranderen als wij gaan inzien hoe het scheppingsproces werkt. Dit zal 
pas gaan veranderen als wij gaan inzien en gaan begrijpen dat „eenheid‟ 
de enige dragende kracht is en dat „bevestiging‟ de enige stuwende 
kracht van het complete universum is. Dan zullen er weer relaties 
mogelijk zijn op basis van liefde, wederzijdse aanvaarding en 
toleranties en vrij van iedere vorm van het elkaar opleggen en 
afdwingen van allerlei zaken.  
Dan zal er weer een begrip zijn van de ultieme vorm van 
gelijkwaardigheid, geldend voor ieder mens en gericht op ieder mens 
Dan zal de rust, de vrede en de liefde in de wereld zijn teruggekeerd. 
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HHHeeettt   gggeeehhheeeiiimmm   vvvaaannn   “““NNNUUU”””   eeennn   dddeee   
llleeeiiidddrrraaaaaaddd   dddiiieee   dddaaattt   vvvoooooorrr   ooonnnzzzeee   llleeevvveeennnsss   

kkkaaannn   gggeeevvveeennn   
  

  

Wat is het grootste geheim in het bereiken van een leven voor jou 
en voor mij, voor ons allemaal, waarvan jij, ik en wij allemaal 
kunnen zeggen dat wij ons leven “onder controle” hebben, 
waarvan wij dan allemaal kunnen zeggen dat wij de enige 
bazen zijn over onze levens en dat wij dus de kapiteins zijn van 
de schepen van ons leven? 

Het antwoord op deze vraag, de verklaring van dit geheim is een 
woord dat uit slechts twee letters bestaat.  

Dit woord is „NU‟ en dit begrip van NU is voor jou en voor mij 
de sleutel van alles, van alle deuren in onze levens, om deze te 
openen, wanneer wij de kracht en de werking van het begrip 

NU gaan begrijpen en het gaan toepassen in onze levens. 

Wat wordt er bedoeld met NU? 

Nu wordt hier bedoeld als het tijdsmoment „Nu‟. 
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Dus niet straks, niet morgen, niet gisteren, niet volgend jaar, 
maar Nu. 

Dus Nu, op dit moment. 

Wat is er zo bijzonder aan Nu? 

Nu is bijzonder omdat het het enige is wat telt. 

Nu is het enige wat belangrijk is en het enige dat voor  jou en 
voor mij van belang is. 

Nu is de enige realiteit. 

Morgen bestaat niet. 

Er is alleen maar een eeuwig, aaneengesloten moment van Nu. 

Er bestaat alleen maar Nu. 

Morgen zal nooit arriveren. 

Als je bij morgen aankomt, heb je uitsluitend een besef van Nu. 

In het Nu zul je dus morgen bereiken en omdat er alleen en 
uitsluitend een Nu bestaat, bestaat er dus niets anders dan 
uitsluitend Nu. Er is geen straks en er is geen morgen, er is geen 
volgende maand en er is geen volgend jaar. 

Je stapt slechts van het ene moment van Nu in het andere 
moment van Nu en dat doe je nu en nu en nu. 

Nu zal niet stoppen en duurt dus eeuwig. 

Er is dus slechts een eeuwig moment van Nu. 
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Nu is alles wat er is. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat je via het besef van Nu, grip kunt krijgen op 
jouw leven. 

Hoe is dat het simpelst te verklaren? 

De meest simpele verklaring is de volgende: 

Als jij beslist dat je Nu gelukkig bent, als jij voor jou zelf de 
keus maakt, met volle overtuiging, dat jouw leven Nu 
fantastisch is, dan is het Nu fantastisch. Je schept namelijk de 
wereld die bestaat in jouw overtuiging. Als je in staat bent om 
bij en in het Nu te blijven en die overtuiging weet vast te 
houden, dan is jouw leven dus in alle momenten van het Nu 
fantastisch en dan is jouw leven dus altijd fantastisch en blijft 
altijd fantastisch. 

Kan het leven zo simpel zijn? 

Ja, zo simpel is het leven als je de natuurlijke wetten gaat 
begrijpen, gaat toepassen en er in gaat leven. 

Wat is er nog meer belangrijk om te weten als je wilt gaan 
werken met het besef van Nu en als je het wilt gaan toepassen 
op jouw leven? 

Om te beginnen moet je je gaan realiseren wat je wilt. Er moet 
een gerichtheid komen in jouw leven. Je moet een doel voor ogen 
nemen. Je moet je gaan afvragen wat je met je leven wilt doen. 
Je moet je gaan afvragen wie je wilt zijn en wat je wilt zijn. Je 
moet het ultieme visoen voor jouw leven voor ogen nemen. 
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Dit betekent dus dat je moet gaan nadenken over jouw leven. 

Je moet gaan stoppen om te fladderen en te vlinderen in jouw 
leven. 

Als je voor jouw zelf het meest verheven visioen hebt gekozen, 
moet je in dat visioen gaan stappen. Je moet de keus gaan maken 
dat je al bent wie je wilt zijn of wat je wilt zijn. 

„Zijn‟ is het machtigste werktuig in het leven. 

Als je kiest dat je iets of iemand bent door te beslissen dat je het 
bent, dan ben je het ook. Als je merkt dat je het bent moet je dat 
besef van „Zijn‟ vasthouden in jouw leven en projecteren in het 
Nu. 

Als je iets of iemand bent en je beslist dat je het Nu bent en ook 
bent in alle momenten van het Nu, gaat er iets in jou 
veranderen. 

Er gaat iets veranderen omdat je stapt in de energiefrequentie 
van wie je wilt zijn en wat je wilt zijn. 

Energie heeft één onvoorstelbare eigenschap. Energie is 
elektromagnetisch.  

De elektrische eigenschap van energie betekent dat het 
verplaatsbaar is. Het betekent dat je deze energie kunt 
verplaatsen, het stroomt in je en rondom je. Je kunt het ook naar 
iemand sturen met de kracht van jouw concentratie. 

De magnetische eigenschap betekent dat je door het magnetisme 
van de energie, energie van gelijksoortige frequenties naar je 
toetrekt. Doordat je meer gelijksoortige energie van wie je wilt 
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zijn en wat je wilt zijn naar je toetrekt, zal het in jou 
vermeerderd worden en zul jij dus groeien, transcenderen in wie 
je wilt zijn en wat je wilt zijn. 

De magnetische werking van de energie leidt tot de al 2000 jaar 
bekende wet dat je zult „oogsten wat je zaait‟. 

Blijf je richten op het Nu en houd je concentratie in het Nu vast 
om jouw doel te verwezenlijken. 

De toekomst is niet interessant en de toekomst moet je dus met 
rust laten. Maak je geen zorgen over jouw toekomst. Jij bepaalt 
jouw toekomst door je te richten op het Nu en daarmee creëer je 
dus voor jou jouw toekomst als een voortzetting, een eeuwige 
voortzetting van het NU. 

Door het Nu te beheersen en te blijven beheersen, beheers je jouw 
leven voor alle aaneengesloten momenten van het Nu, bovendien 
vermeerder je het resultaat van jouw gerichtheid en zul je dus 
groeien en groeien in wie je wilt zijn en wat je wilt zijn.   

Als je weer afdwaalt van wat je wilt bereiken, betekent dat dat 
je uit het besef van Nu bent gestapt en je bent gaan richten op 
andere dingen dan het Nu. Daardoor verlies je ook de 
concentratie op jouw gerichtheid, op jouw doel. 
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Het enige wat je op die momenten hoeft te doen is terug stappen 
in het Nu en je gerichtheid weer in jouw concentratie op te 
nemen. 

Laat de ballast van alles wat anders is dan het Nu los en laat 
het vallen. 

Zo simpel en slechts zo simpel is het. 

 De  kracht van het NU op een andere manier 
uitgelegd 

Het NU, het besef van het NU, het bewustzijn van het belang 

van het NU is een motor die de trein over de rails van het 
spirituele Pad doet bewegen. 

Het besef van NU en het bewustzijn uitsluitend gericht op het 
NU is 'beweging' en stappen uit het bewustzijn van het NU is 
'stilstand en teruggang'. 

Het Leven komt voort uit een bron die wij de Schepper, de Bron 
of God noemen. Al het Leven komt voort uit deze bron en 
daarmee is al het Leven dus één en verbonden met deze bron. 
Niets van het Leven, niets van al het Leven kan afgesplitst 
worden van die bron en kan nooit bestaan los van die bron, dus 
in afsplitsing. De bron straalt alles wat het is uit naar alles waar 

het mee verbonden is en altijd mee verbonden zal zijn en 
blijven. Alles wat de bron straalt, is uitsluitend gericht op 'Het 
Geven, op het Dienen' aan al het Leven waar het mee 
verbonden is. Alles wat de bron straalt naar alles waar het mee 
verbonden is en altijd mee verbonden zal blijven is LIEFDE, 
uitsluitend LIEFDE, onvoorwaardelijke en altijd dienende 
LIEFDE. 

De BRON is het LEVEN en alles wat verbonden is met het 
LEVEN, met de BRON, is dus Leven wat afkomstig is van het 
LEVEN, van de BRON. 
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Omdat het leven dus verbonden is met het leven en daar nooit 
van afgesplitst kan worden, kan hier de conclusie uitgetrokken 
worden, dat 

*HET LEVEN “DUS NOOIT TEGEN ZICHZELF KAN 
ZIJN EN DUS NOOIT TEGEN ZICHZELF ZAL ZIJN*. 

De bron of schepper kan dus nooit tegen het leven zijn dat met 
hem verbonden is maar zal uitsluitend dat leven, altijd en 
eeuwig, onvoorwaardelijk en vol liefde dienen.  

Wij, het met de bron verbonden leven, zullen dus altijd 
uitsluitend een stroom van weldaad, liefde en overvloed 
ontvangen, uitgestraald door de bron. Wij zullen dus altijd 
gedragen, gevoed, genezen, gekleed enz. enz. worden en alles 
wat wij nodig hebben, altijd en in overvloed ontvangen.  

Wij zullen dit ervaren en ontvangen op de momenten dat wij 
ons afstemmen op de bron, op de eenheid en de 
verbondenheid met de bron, in het volste vertrouwen dat de 
bron uitsluitend liefde en overvloed brengt, kan brengen en zal 
brengen. 

*De schepper, God of de bron, is de zender 
en wij zijn de ontvanger*. 

Wij zullen echter alleen de ontvanger zijn als wij ons afstemmen 
op de zender, afstemmen op de bron. Wij kunnen ons alleen 

afstemmen op de bron als wij uitsluitend gericht zijn op het NU, 
op het nu in het volste vertrouwen dat wij door de 
verbondenheid met de bron, de invloed van het ontvangen van 
liefde en overvloed zullen ervaren. Als wij ons zo afstemmen 
zijn wij de ontvanger en zullen wij dus ontvangen. Dan leven wij 
in rust, in vrede, in liefde, in harmonie, in vreugde, in geluk, één 
met de schepper en wetend dat het goed is en dat het 
uitsluitend goed kan zijn. 
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Op het moment dat wij ons los maken van het besef van het NU 
en afdwalen naar het verleden of naar de toekomst stopt onze 
ontvanger met ontvangen en kunnen en zullen wij dus niet 
meer ontvangen. 

Wij dwalen weg in piekeren over het verleden of in zorgen en 
angst over de toekomst, over wat morgen ons kan en zal 
brengen. Daarmee verdwijnt het besef en het bewustzijn dat wij 
aan de andere kant van de stralende stroom van weldaad en 

overvloed staan, die door de schepper wordt uitgestraald naar 
al het leven. Wij missen de aansluiting en zakken weg in angst 
en zorgen en missen de weldaad en overvloed. 

Je richten op het besef en het bewustzijn van het NU is mee 
drijven in de rivier van Leven en wegzakken in het verleden of 
in de toekomst met alle negatieve gevoelens van zorgen, angst 
en piekeren, is gelijk aan het stappen uit het besef van het NU 
en is gelijk aan het stappen uit de rivier van Leven, is afsplitsen 
van de schepper en je ontvanger buiten werking stellen en 
terecht komen in angst, chaos, ziekte en verdriet. Op dat 

moment hebben wij het Pad of de Tao verlaten en storten wij 
ons opnieuw in de jungle waar de wet van de sterkste heerst en 
waar de wet geldt van “eten of gegeten worden”. De jungle 
waar we allemaal dreigen ten onder te gaan in de ratrace van 
het leven en waar angst, chaos, stress en ellende heerst. 

Het NU is een product van het verleden. Hoe mijn leven nu is, is 
door mij gevormd in het verleden en door de kosmische spiegel 
van het universum in het heden, in het NU naar mij terug 
gespiegeld. 

Als ik mij dus richt op het NU en in het volste vertrouwen richt 
en afstem op de stralende stroom van liefde en overvloed, leef 
ik nu in het paradijs en schep ik een toestand die terug 

gespiegeld zal worden en daardoor versterkt zal worden. Het 
paradijselijk gevoel zal versterkt worden en wij zullen het 
Koninkrijk diep in onszelf hebben gevonden. 
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*Eigenlijk is het besef van het 'NU' een “magische actie”, die je 

in het stralingsvlak van de schepper brengt of er buiten slingert, 
afhankelijk van de keus die je maakt. Het mooie is dat wij het 
zelf in de hand hebben door de keuzes die wij maken uit vrije 
wil.* 
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GGGoooddd,,,   dddeee   WWWeeettteeennnsssccchhhaaappp   eeennn   eeeeeennn   AAAppppppeeelll   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het verschil tussen de begrippen ' God, de wetenschap en 
een appel ' en zijn er ook overeenkomsten? 
Wat heeft God met de wetenschap te maken en wat heeft de 
wetenschap met God te maken? 
Wat heeft God met een appel te maken en wat heeft een appel 
met God te maken? 
Is er ook een relatie tussen wetenschap en een appel en hoe 
verhouden God, de wetenschap en een appel zich met elkaar? 

 De eerste vraag die hier naar voren komt, is wat is wetenschap? 
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Eigenlijk zou ik het antwoord niet weten. Ik weet alleen dat de 
wetenschap gekenmerkt wordt door " meten".  
De wetenschap meet.  
Zij doen proeven in laboratoria en scheppen omstandigheden 
waarin van alles bewezen kan worden of niet bewezen kan 
worden. 
Als er iets bewezen kan worden op basis van normen, van 
uitgangspunten, waarvan de wetenschappers veronderstellen 
dat deze waar zijn, dan is datgene wat bewezen kan worden, 
ook waar. 

De wetenschap is te vangen in het gezegde " meten is weten".  
Als ik het kan meten, als ik dat wat ik onderzoek en dat wat ik 
bij voorbaat veronderstel, als ik dat in mijn laboratorium kan 
meten, dan is het waar en dan behoort dat verschijnsel bij " het 
weten ". 
Wat we niet kunnen meten, kunnen we ook niet weten en wat 
we niet weten is niet waar. 

Wat zou de wetenschap kunnen zeggen over een appel? 

De wetenschap kan in zijn laboratorium de appel meten in 
omvang, in grootte, in kleur en in diameter. 
Ze kunnen de appel wegen.  
Uit heel veel appels kan het gemiddelde gewicht, de gemiddelde 
grootte en de gemiddelde omvang worden vastgesteld. 
Je kunt als je heel veel appels bekijkt in de proeven die je 
allemaal doet, ook tellen welke kleur het meest voorkomt. 
De kleur is over het algemeen rood, groen en geel. 
Ook kan de appel doorgesneden worden en de structuur van het 
vruchtvlees kan vastgesteld worden.  
Daarnaast kunnen de wetenschappers in hun laboratorium 
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constateren dat er vocht in een appel zit en misschien is ook nog 
wel vast te stellen hoeveel vocht er gemiddeld per 100 gram 
vruchtvlees in een appel zit. 

Kortom, je kunt van alles vaststellen in een laboratorium over 
een appel, je kunt alle gemeten uitkomsten beschrijven en je kunt 
dit uitdrukken in getallen en grafieken. 

De volgende vraag die ik wil stellen is, wat is God? 

Ook op deze vraag zou ik eigenlijk het antwoord niet weten.  

Wat is God eigenlijk?  
De uitdrukking God vind ik eigenlijk al 'geladen' . Aan deze 
uitdrukking zit in mijn gevoel zo ontzettend veel 'geweld' 
gekleefd. 
Uit mijn godsdienstlessen van vroeger herinner ik mij dat God 
een man is. Onvoorstelbaar groots en behoorlijk streng. Als ik 
niet doe wat hij in de tien geboden bevolen en opgelegd heeft, 
dan kan hij behoorlijk boos worden. Als hij boos is, dan straft hij 
je en die straffen zijn niet mis. Als ik zie wat sommige mensen 
treft in hun levens, dan word ik bang van de strengheid van God 
en van de ongelooflijke straffen die hij probleemloos uitdeelt. 
Ik ken mensen die vreselijk lief zijn en die behoorlijk gestraft 
zijn in het leven. Zij beleven enorm veel verdriet en ook heel veel 
ellende. Soms zijn ze vreselijk ziek of gaan er dierbaren van deze 
mensen, die ook weer heel lief zijn, zo maar dood. 
Ook zie ik dat God heel veel ellende toestaat.  
In veel gebieden op deze wereld heerst er oorlog en 
onderdrukking. Heel veel mensen lijden ontzettend en God doet 
niets. Blijkbaar vindt hij dat allemaal prima. 
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Als ik een heel dapper moment heb, durf ik wel eens tegen God te 
zeggen dat hij daar mee op moet houden. 
Ik kom er niet echt uit om een beeld van God te krijgen. 
Blijkbaar zijn er ook nog meerdere Goden, want er zijn meerdere 
grote godsdiensten en die zeggen allemaal dat zij de enige of 
misschien wel de allerbeste God hebben.  
Hun God is beter dan de Goden van al die andere godsdiensten. 
Ik vind het nogal verwarrend worden, want wie ben ik om te 
zeggen wie er gelijk heeft. 

En wat ik mij helemaal nog heel goed herinner van mijn 
godsdienstlessen van vroeger is, dat: 

GGGOOODDD   LLLIIIEEEFFFDDDEEE   IIISSS,,,   OOONNNVVVOOOOOORRRWWWAAAAAARRRDDDEEELLLIIIJJJKKKEEE   

LLLIIIEEEFFFDDDEEE...   

God is dus een man die ongelooflijk streng is, ongelooflijk boos 
kan worden, enorm kan 
straffen, onvoorstelbaar veel ellende toelaat en tolereert en 
tegelijkertijd ongelooflijke, onvoorwaardelijke liefde is. 

Snap jij het nog? 

Als ik kijk naar wat ik van de wetenschap begrijp en als ik kijk 
naar wat ik van God begrijp, dan vind ik beide begrippen 
moeilijk te vatten en te begrijpen en toen ik over beide begrippen 
nadacht, kon ik slechts concluderen dat ik er niet meer uit 
kwam. 

Moe en hongerig van het denken hoe ik een vinger op deze pols 
kon krijgen, nam ik een appel en begon deze op te eten. 
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Die appel gaf mij het antwoord en bracht mij het licht in deze d
uisternis. 

Hoe kan een appel een antwoord geven over de werking van de 
wetenschap en over de vraag wat God is? 

In elk geval begreep ik dat de wetenschap niets van een appel 
begreep.  
Natuurlijk, alles wat zij over de appel vertellen is helemaal 
waar, maar is wat zij over de appel vertellen wel het werkelijke 
beeld van de appel?  
Hebben de wetenschappers het wezen van de appel  in hun 
laboratoria werkelijk kunnen vatten? 
 
Toen ik de appel at, merkte ik dat ik de appel lekker vond. 
De smaak was geweldig, niet te zoet en niet te zuur, de smaak 
was juist net zoals hij moest zijn. 
Hij rook ook lekker en hij voelde lekker aan.  
Ik vond de kleur van de appel mooi en ik vond zijn vorm mooi. 
Ik merkte ook dat het sap van de appel mijn dorst leste en ik 
merkte ook dat het vruchtvlees van de appel mijn honger stilde. 
Ik merkte allerlei dingen die niet in een laboratorium te meten 
zijn. 
De ervaring van het bewust eten van de appel was groots. 

Die ervaring was natuurlijk wel persoonlijk. Het was mijn 
ervaring van de appel. 

Waarschijnlijk zou jouw ervaring van die appel weer anders zijn 
geweest. 
Misschien vond jij die appel te zoet of te zuur. Maar, zo 
realiseerde ik mij, er zijn zoetere appels en minder zoete appels. 
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Dus voor ieders smaak is er wel een appel. Ieders persoonlijke 
wens over de smaak van de appel, de geur van de appel, de kleur 
van de appel en de grootte van de appel was te vervullen, als je 
er naar op zoek ging. 
De appel was dus niet wetenschappelijk te vangen maar de 
appel was veel meer dan de wetenschap, via allerlei objectieve 
metingen, kon vaststellen. 
De wetenschap blijft dus bij het vaststellen van wat een appel 
is, ernstig in gebreke. 

Toen bedacht ik mij het volgende: 

Zouden de godsdiensten bij het vaststellen van wat God was, 
ook ernstig in gebreke blijven? 

Denkend aan de appel, besloot ik dat je God dus eigenlijk zou 
moeten kunnen eten, moeten kunnen consumeren, om vast te 
kunnen stellen wat God nu eigenlijk is. 

Zou het mogelijk kunnen zijn om God te kunnen eten? 

Zou het mogelijk kunnen zijn om een persoonlijk beeld, een 
persoonlijke ervaring van God te kunnen krijgen, net als bij de 
appel? 

Toen begon ik mij af te vragen hoe ik God persoonlijk zou 
ervaren, als ik mij in een persoonlijk beeld van God zou kunnen 
voorstellen en inleven. Als ik God persoonlijk zou consumeren. 

Wat ik mij nog van de appel realiseerde, was dat het de appel is, 
die pas onvoorwaardelijke liefde uitstraalt. Niet alleen de appel 
doet dat maar ook de drager van de appel, ook de appelboom 
straalt onvoorwaardelijke liefde uit. 



 192 

De appelboom staat iedereen toe om naar de boom te lopen en 
een appel te plukken. Of je nu aardig bent of een enorme egoïst 
bent, of je nu een heilige bent of een moordenaar bent, iedereen 
mag naar de appelboom lopen en iedereen mag een appel 
plukken. Je mag van de appelboom zelfs de hele boom leeg halen, 
ongeacht wie je bent of ongeacht wat je bent. 
Ook de appel staat iedereen toe om hem in zijn of haar handen te 
nemen, te plukken en op te eten. De appel vindt het allemaal 
prima. 
Dat is pas liefde. Dat is pas onvoorwaardelijke liefde 

Zou de appel meer liefde hebben dan God? 

Toen ik mij dat realiseerde begon ik pas echt na te denken over 
God. 

Wat zou God kunnen zijn in mijn persoonlijke ervaring van God 
als ik mijn creativiteit en mijn diepste 
gevoelens hun gang lieten gaan? 

Ik realiseerde mij het volgende: 

God heeft alles geschapen, misschien is God wel een 
allesomvattende kracht die in alles, tot in de diepste kern, 
aanwezig is. 
Misschien is God wel het begin van alle bronnen en de bron van 
ieder begin. 
Misschien is God wel de diepste kern van alle energie waar alles 
uit is opgebouwd. 
Misschien is God wel een bewegende, transcenderende kracht, 
die alles voortstuwt. 
Misschien is God wel een kracht, die in alles aanwezig is en die 
een onvoorstelbare,  kosmische intelligentie bezit. 
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Misschien is het wel deze kosmische intelligente kracht die het 
zaadje van een beukenboom bij voorbaat al heeft laten weten 
dat hij moet uitgroeien tot een immense beukenboom met 
onvoorstelbaar veel hout en bladeren, die gevormd worden uit de 
voedingsstoffen uit de bodem van de aarde, uit het water van de 
regen en uit het licht van de zon. 
Misschien is God wel diezelfde kracht die mij uit een zaadje en 
een eitje heeft laten groeien, met de fantasie die ik heb om over 
God na te denken en een poging te doen om God te ervaren. 
 

Misschien is God ook wel die kracht die de appel laat groeien, 
die zich altijd door mij laat plukken en altijd mijn dorst lest en 
mijn honger stilt. 
Misschien is God ook wel de kracht die er voor heeft gezorgd dat 
de vogels veren hebben en vleugels, waarmee ze door het 
luchtruim kunnen scheren en hun voedsel kunnen zoeken. 
Voedsel dat door diezelfde kracht, die God is, door God is 
gevormd en altijd aanwezig is. 
Misschien is God ook wel de kracht die mij vanzelf geneest als ik 
ziek ben. Als ik rust neem en goed voedsel neem en veel slaap, 
wordt eigenlijk iedere ziekte weer overwonnen, zodat ik weer 
gezond door het leven kan huppelen. 
Als dat zo zou zijn, zo realiseerde ik mij, dan is God dus de 
grote, universele genezer. 
Misschien is God ook wel de kracht die ieder jaar weer het tarwe 
en al de andere granen en alle groenten laat groeien, waarmee 
iedereen op deze wereld, als wij het tenminste eerlijk verdelen, 
gevoed zou kunnen worden. 
Ik kon mij voorstellen dat God de kracht was van al het kleine 
en de kracht van al het grote, van de opbouw van het atoom en 
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de nog kleinere deeltje waar het atoom uit is  opge-
bouwd, tot aan de creatie van het complete universum met al 
zijn melkwegstelsels.  
Zo ging ik nog een flinke tijd door met het verzinnen van allerlei 
voorbeelden van hoe ik God, diep van binnen, kon ervaren. 
Nu begreep ik ook dat God dus voor iedereen zorgt, iedereen 
voedt, ieders dorst lest, ieder beschermt, ieder geneest en al het 
leven draagt. 
Dit beeld van God begon mij te bevallen. Dit was pas een echte 
God. Dit was een God van liefde, van onvoorwaardelijke liefde, 
van nooit aflatende zorgzaamheid en van een onvoorstelbare, 
creatieve intelligentie. 

 
Plotseling realiseerde ik mij nog iets. 

God heeft ons een vrije wil gegeven om te doen en te laten wat 
wij zelf willen. De appel, die is opgebouwd uit de kracht, de 
kosmisch intelligente kracht, die God is, dwingt ons niet om hem 
op te eten. Dat mogen wij zelf beslissen en of wij de appel nu 
wel plukken of niet plukken, of wij de appel nu wel eten of niet 
eten, de appel vindt het allemaal prima. 

Toen vroeg ik mij af of het dan ook inderdaad God is die ons 
straft of straffen wij ons zelf door ons niet aan de regels te 
houden van de drijfkracht, de Goddelijke, transcenderende 
drijfkracht van de complete schepping. Ik had inmiddels 
begrepen, dat deze drijfkracht bestaat uit onvoorwaardelijke 
liefde. 
Misschien doen wij ons zelf wel (grote) schade door (vrijwillig) 
uit de stroom, uit de rivier van onvoorwaardelijke liefde te 
stappen. 
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Hoe ervaar jij de wetenschap? 

Hoe ervaar jij God? 

De wetenschap zal, als zij tenminste nog echte vorderingen wil 
maken, wel moeten afstappen van (uitsluitend) het " meet- 
proces ", want zij mist de essentie van wat zij onderzoekt door 
alleen maar te meten en iedere persoonlijke ervaring te 
elimineren.  
Denk maar aan de appel. 
 
De Godsdiensten zullen, als zij tenminste nog echte vorderingen 
willen maken en willen overleven, moeten afstappen van het " 
meetproces "  van God, zoals het in de boeken beschreven staat 
en zij zullen moeten stoppen met het stimuleren, dat iedereen 
zijn persoonlijke ervaring van God elimineert. Dit beeld is 
incompleet. 
Zij moeten de mensen juist gaan stimuleren om God te gaan 
eten, om God te gaan consumeren, om God dan zelf te kunnen 
laten ervaren, door God of het Goddelijke diep in je zelf wakker 
te maken en daar diep in je zelf te kunnen vinden.  

Zo heeft een appel voor mij de aanzet gegeven tot het voor mij 
oplossen van ongelooflijke problemen en vraagstukken. 

Natuurlijk zijn het allemaal mijn persoonlijke ervaringen, maar 
ze bevallen mij een heel stuk beter dan de verhalen die ik vroeger 
gehoord en geleerd heb. 
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Deze ervaringen geven mij nog een buitengewoon voordeel, ik 
ben nu niet meer bang voor alle straffen die God mogelijk zou 
kunnen uitdelen. Sterker nog, zij geven mij de mogelijkheid om 
het lot, om de richting van mijn eigen leven, zelf in de hand te 
nemen en te bepalen. 
 

Ik hoef mij slechts te richten op de wet van onvoorwaardelijke 
liefde en in deze eeuwig stromende rivier te stappen en daarin 
mee te drijven. 

Zo heb ik de snaren van mijn ingebakken harp met deze beelden 
en deze ervaringen over het Leven en over God weten te 
stemmen en worden de klanken en de muziek die deze harp nu 
voortbrengt, steeds mooier en mooier. 
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JJJooouuuwww   gggeeevvvoooeeelll,,,   jjjooouuuwww   rrreeeaaaccctttiiieee   

  

 

 

Als je mijn boek “Een wonderbaarlijke reis” en/of  mijn 
artikelen, of delen daarvan, hebt gelezen, kan dat 
betekenen dat het jou aanspreekt of dat je vindt dat ik 
volkomen gek ben. 

Wat betekenen deze reacties. 

Als ik begin met de laatste reactie: “Jij vindt dat ik 
volkomen gek ben (of iets van dien aard)”, dan betekent 
dat, dat jouw bewustzijnsniveau volkomen is afgestemd 
op het niveau van het Collectieve Bewustzijn”. 

Het niveau van het collectieve bewustzijn op deze wereld 
is niet hoog, want het accepteert nog altijd zonder al te 
veel problemen dat we intolerant, agressief, vijandig en 
liefdeloos tegenover elkaar staan en het stimuleert en 
motiveert dat wij ons eigen Ego voorop stellen. Het 
accepteert nog altijd probleemloos dat wij, om ons gelijk te 
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halen, oorlog voeren met anderen (mits zich dit natuurlijk 
wel afspeelt in de achtertuin van een ander). 

Kortom, het is een bewustzijn waar het Ego heerst, het is 
het bewustzijn wat zich begeeft en uitleeft in de jungle, 
waar nog altijd de wet van de sterkste heerst en waar je 
vreet of wordt gevreten. 
Dit bewustzijn accepteert geen enkele andere afwijkende 
vorm van dit bewustzijn.  

Als je mijn teksten en mijn visie dus verwerpelijk, 
belachelijk en waanzinnig vindt, ben je niet slecht of 
slechter, ben je niet goed of beter, maar ben je afgestemd op 
het niveau van het collectieve bewustzijn. 
Dit niveau accepteert geen enkele afwijking van wat jouw 
ego jou dicteert en veroordeelt en bestrijdt onherroepelijk 
iedere afwijking van de wereld van jouw ego. 

Misschien zou je hier toch eens bij stil kunnen blijven 
staan en je kunnen afvragen of er zich misschien toch een 
ander land achter de horizon, achter jouw horizon of 
achter de bergen bevindt. 

Vergeet niet dat alles wat jij vindt en alles wat ik vind 
wordt bepaald door de inhoud van onze doos, van onze 
mentale gevangenis. Welke etiketten plak jij en welke 
etiketten plak ik op de dingen die in onze levens gebeuren. 
Welke kracht kiest deze etiketten en kleurt ze in? 
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Is dit de kracht van ons egobewustzijn of is dit de kracht 
van ons Christusbewustzijn (ons geweten of onze 
verbinding met de bron van al het Leven)? 

Als deze teksten jou aanspreken en jou boeien, heb jij je al 
voor een groot deel los gemaakt van het niveau en van het 
gewicht van het collectieve bewustzijn en ben je eigenlijk 
al begonnen met jouw spirituele reis. 

Ik zou iedereen willen vragen om altijd nieuwsgierig en 
kritisch te blijven en niet weg te kruipen op het plekje 
waar je je nu bevindt maar om te blijven zoeken en je te 
blijven afvragen of het leven misschien andere, onbekende 
gebieden heeft die je kunt onderzoeken en of er niet altijd 
een horizon is achter jouw horizon. 

Jouw ego zal je daar niet snel in stimuleren en motiveren, 
dus als je hier geen behoefte aan hebt en dit idee je al 
ernstig tegenstaat, dan is één ding absoluut zeker, dat jij 
wordt “geleefd” door de drijfveer van jouw “Ego 
bewustzijn”. 

 

Het is aan jou om wel of geen keus te maken en 
om wel of niet het roer van het schip van jouw 

leven om te gooien en om de koers van jouw leven 
te verleggen en om af te stevenen op nieuwe, 
onbekende en fantastische gebieden van Het 
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Leven, in de meest ruime zin. 
Een koers terug naar daar, waar jij en ik 

vandaan komen. 
Een koers terug naar Huis. 
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SSStttaaappp   vvvoooooorrr   ssstttaaappp   oooppp   hhheeettt   

GGGeeeeeesssttteeellliiijjjkkk   PPPaaaddd  

  

Er komt een moment op het pad (en deze momenten blijven 
komen) waarop er een fase is beëindigd en er een nieuwe fase 
kan aanbreken. Dit is alleen mogelijk als je de bereidheid hebt 
en blijft houden, om je te realiseren dat de Weg oneindig is en 
een bepaalde waarheid die gold op een bepaald deel van het 
Pad losgelaten moet worden om verder te kunnen gaan om 

nieuwe waarheden te kunnen gaan ontdekken. 
Het aspect van kunnen loslaten en vooral om nieuwsgierig te 
blijven is dus een continue noodzaak voor geestelijke groei.  

De eerste stap op het geestelijke Pad komt meestal naar voren 
als gevolg en als resultaat van “the way of the hard knocks” en 
is dus een besef dat hetgeen je op een bepaald moment in je 
eigen leven ervaart voor jou genoeg is, dat je de ellende die je 
ervaart kwijt wilt en dat je je beseft dat het zo niet langer kan en 
dat er dus iets moet gaan gebeuren. Ellende bij jezelf en 
ellende die je ziet bij anderen, kunnen een moment van 
ontwaken veroorzaken en kunnen je met de neus op de feiten 

drukken dat “het zo niet langer meer kan doorgaan” en “dat er 
dus iets in jouw leven moet gaan veranderen”. 

De fase van nieuwsgierigheid naar een andere manier van 
leven gaat beginnen en de behoefte om “meer te weten” 
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overvalt je. Het gevolg is de jacht op kennis en de behoefte om 
meer wijsheid te verkrijgen. 

Het resultaat is lezen, zoeken, lezen, zoeken, lezen, zoeken 
etc., etc. Dit proces kan jaren en jaren duren. 
Uit de chaos op het beslismoment van “genoeg is genoeg” 

ontstaat er dus een behoefte om ORDE te gaan scheppen in 

de chaos. 

Deze behoefte in het scheppen van ORDE in de chaos wordt 

ondersteund door een intense WIL om deze ORDE te gaan 
creëren. 

Uit de samenbundeling van de behoeften in het scheppen van 
ORDE en de steeds sterker wordende WIL om dit te gaan 

realiseren, ontstaat de mogelijkheid om WIJSHEID te gaan 
ontwikkelen en te gaan verkrijgen.   

Naarmate de WIJSHEID toeneemt, ontstaat het besef van de 

ERNST van het bewandelen van de WEG, de ERNST van het 

bewandelen van het PAD, de ernst van het volgen van de TAO.  

Als de ERNST groeit, ontstaat langzamerhand ook de behoefte 
om niet alleen WIJSHEID te verkrijgen maar om daar ook naar 
te gaan leven. Je gaat je steeds meer realiseren dat de invloed 
op deze wereld niet alleen maar wordt veroorzaakt door het 
verkrijgen van WIJSHEID maar juist door het LEVEN conform 
deze WIJSHEID. Je merkt steeds meer dat er iets aanwezig is 
in jezelf wat je verhindert om deze manier van leven te gaan 
volgen. Sterker nog, dat wat in je zit (het EGO) probeert je 
misschien wel te weerhouden van het gaan leven conform de 

WEG, conform het PAD of conform de TAO. Deze confrontatie 
kan leiden tot een nieuwe vorm van onrust of een vorm van 
ongeduldig zijn. 

Om jezelf te veranderen, om je ego onder controle te krijgen of 
om je ego onder de duim te krijgen, waardoor het een 

langzame dood kan sterven, moet je je de kunst van GEDULD 
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gaan eigen maken. GEDULD is nodig om jezelf (je ego) te 
kunnen gaan beheersen en onder controle te kunnen gaan 
krijgen, als je je dat volledig hebt eigen gemaakt, kun je jouw 
ego loslaten. Je moet dus gaan leren in geduld je hoofd te 
kunnen buigen voor omstandigheden en situaties in je leven, 
om te leren om je over te geven aan een sturing die diep van 
binnen uit je zelf komt en om de dingen die je storen en irriteren 
te kunnen gaan loslaten. 

Naarmate je GEDULD meer onder controle krijgt, ga je je 
steeds meer beseffen dat het ego werkt volgens de wetten van 
“aantrekking en afstoting”. 

“Ik wil wel (aantrekking), ik wil niet (afstoting)”. 
“Ik accepteer wel (aantrekking), ik accepteer niet (afstoting)”. 
“Ik heb lief (aantrekking), ik haat (afstoting)”. 
“Dat is goed (aantrekking), dat is slecht (afstoting)”. 
“Jij deugt (aantrekking), jij deugt niet (afstoting)”. 
“Jij moet beloond worden (aantrekking), jij moet gestraft worden 
(afstoting)”. 

Het ego werkt dus in uitersten, dus in polariteit of in dualiteit. 

Het werkt als een pendule waarbij de slinger constant uitslaat 
van het ene uiterste naar het andere uiterste en de ene uitslag 

(het ene uiterste) ook per definitie een andere uitslag (het 
andere uiterste) oproept en zelfs afdwingt.  

  

De pendule met uitslagen van de dualiteit of 
de polariteit 
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Als het GEDULD zich begint te ontwikkelen en daardoor het 
ego minder heftig gaat reageren, zal de pendule ook steeds 
minder fel, minder snel en minder heftig gaan uitslaan. De 
slingerwerking zal gaan afnemen en uiteindelijk zal de slinger 
stil in het MIDDEN hangen. Dan bewandelt die persoon de 
WEG VAN HET MIDDEN en zijn de meningen, die de 

waarheden creëren, verdwenen. Alle “IK VINDJES” zijn dan 
losgelaten en blijft er slechts rust, stilte en harmonie over.  

Op dat moment is de chaos voor een heel groot deel 
verdwenen. 

Als het GEDULD toeneemt, als de werking van de slinger raakt 
uitgewerkt, als het ego onder controle komt, zal het werkelijk 
besef van het leven intens gaan groeien, het besef van eenheid 

zal intens gaan groeien en daardoor zal het besef van LIEFDE 
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intens gaan groeien. LIEFDE als ONVOORWAARDELIJKE 
LIEFDE. 

Naarmate het besef en de ervaring van LIEFDE zal groeien zal 
de betreffende persoon, de betreffende ziel, uitsluitend een 

toonbeeld van BARMHARTIGHEID zijn en is de basis voor 

ascentie gelegd. 

Al deze eigenschappen zal iedereen zich dus moeten eigen 
maken om het ego af te kunnen leggen, om afscheid te kunnen 
nemen van deze wereld en om zijn of haar weg in de 
geestelijke werelden te kunnen vervolgen op het PAD, dat dus 
geen einde kent. 

Al deze eigenschappen zijn vertegenwoordigd in de chakra‟s en 
deze centra (chakra‟s) moeten wij dus allemaal stuk voor stuk 
ontwikkelen en tot bloei brengen. 

Chakra‟s als centra van: 
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(De bron voor het benoemen van deze centra zijn de lessen in Liefde via 
het Pad naar Eenheid) 

  

Zo klimt de energie op van chakra naar chakra, van beneden 
naar boven, naarmate het bewustzijn stijgt. De eerste vier 
centra (ORDE, WIL, WIJSHEID en ERNST) hebben nog te 
maken met een werking van het hoofd, met het nemen van 
besluiten met behulp van het verstand. Het centrum van 
ERNST bevindt zich in het hart en heeft dus al invloed op het 
gevoel. Het centrum van GEDULD dwingt ons om ons zelf 
onder controle te krijgen en om macht te gaan krijgen over het 
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ego. “Niet meer meteen reageren als prikkel van een aanval op 
het ego”. Deze strijd met het ego speelt zich af op zowel het 
vlak van het verstand als van het gevoel. Dit is de eerste grote 
stap in het besef dat  de WEG meer inhoudt dan alleen het 
verkrijgen van wijsheid maar dat we ook daadwerkelijk aan 
onszelf moeten gaan werken om te kunnen veranderen. “Krijg 
controle over je zelf, over jouw ego en zoek de balk in je 

eigen ogen in plaats van het zoeken van de splinter in de 
ogen van anderen”. 

Dat het centrum van GEDULD in de keel en dus bij “de 
spraakorganen” is gevestigd, is ook niet verwonderlijk. Hoeveel 
controle, dus hoeveel geduld, kun je opbrengen bij een 
vermeende aanval op je ego. Reageer je meteen door je stem 
te gebruiken als een zwaard of kun je zwijgen en je beheersing 
van geduld uiten en aanwenden. 

Kun je geduld opbrengen en luisteren naar anderen, waarbij het 
accent wordt verschoven naar een ander en niet naar jezelf. 

Naarmate het gevoel groeit en wij zijn begonnen met het 
inslaan van de WEG NAAR BINNEN, zal het besef van 

LIEFDE, van ONVOORWAARDELIJKE liefde, groeien en 

zullen wij stap voor stap het volledige niveau van 
BARMHARTIGHEID kunnen gaan bereiken. 

Naarmate ons gevoel gaat toenemen (in het centrum van het 
hart en dus in het centrum van de ERNST), zullen wij gaan 
beginnen om de weg naar binnen te gaan zoeken en om de 
stilte van binnen te gaan ervaren. Op die plek (dus van binnen) 
zullen we de verdere weg vinden om de centra van GEDULD, 
LIEFDE en BARMHARTIGHEID te ontwikkelen en tot bloei te 
brengen. 

De centra van ORDE, WIL en WIJSHEID zijn de centra die nog 
steeds een “rust”, een “stilstand” of beter gezegd, een “niet 

bewegen” vertegenwoordigen. Bij de ontwikkeling van deze 
centra is er nog “geen beweging”. 
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“De beweging” ontstaat op het niveau van het centrum van de 
ERNST en neemt toe als we de centra van GEDULD, LIEFDE 
en BARMHARTIGHEID gaan ontwikkelen. 

Wat bedoel ik hiermee? 

Wat is de kernvraag van het Leven? 
Wat is het doel van het Leven? 
Waar streeft iedereen naar? 
Het antwoord is: “GELUK”. Het vinden van GELUK in een 
permanent durende situatie. 

Iedereen streeft naar geluk. Geluk die zich uit in RUST, 

VREDEen LIEFDE. 

Werkelijk GELUK ervaren, is geluk ervaren, ondanks wat er 
allemaal om mij heen gebeurt. Dus onafhankelijk van externe 
factoren. 

Hoe verkrijg ik dit werkelijke, onvoorwaardelijke GELUK en dus 
een ervaring van onvoorwaardelijke RUST, van 
onvoorwaardelijke VREDE en van onvoorwaardelijke LIEFDE? 

De enige manier om echt, diep van binnen, onvoorwaardelijk 
gelukkig te worden, te zijn en te blijven en een onvoorwaardelijk 
gevoel van Liefde, Vrede en Rust te ervaren, is door het 
Geestelijk Pad te bewandelen, door het volgen van de Tao.  

Ik zal dus een situatie moeten gaan creëren, waarin ik verander 
van iemand die last heeft van onzekerheden, chaos, lijden en 

angsten (waar we allemaal, niemand uitgezonderd last van 
hebben), naar iemand die onvoorwaardelijk leeft in een 
oneindig gevoel van rust, vrede en liefde, dus in een 
onvoorwaardelijke vorm van Geluk, ondanks alle externe 
factoren en ondanks alle externe omstandigheden.  

Hoe komt die verandering tot stand? 

Voor verandering is kennis of WIJSHEID nodig. Deze verkrijg ik 
door de centra van ORDE, WIL en WIJSHEID te ontwikkelen. 
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Deze centra zijn de eerste centra in het begin van het geestelijk 
Pad, De behoefte om mijn leven te veranderen, om de chaos te 
verlaten en het gevoel diep van binnen, dat een dergelijke 
chaos toch eigenlijk nooit de bedoeling kan zijn en dat het leven 
ook anders zou kunnen moeten zijn, drijven mij voort op een 
zoektocht en ik wil op dit stuk van het Pad alles lezen wat ik 
tegenkom, alles weten wat er te weten valt. Ik verzamel zoveel 

mogelijk kennis als ik kan. Ik zuig mij vol als een spons. Totdat 
ik het derde centra ga ontwikkelen en wijsheid ga verkrijgen.  

Tot dat moment verandert er echter nog niet iets wezenlijks 
in mij, omdat met alleen wijsheid mijn leven niet verandert. 

Dit is heel essentieel. Dit komt omdat er nog niet echt activiteit 
is in mijn leven, er is nog geen beweging. Pas als ik “in 
beweging kom”, als er “wezenlijke activiteit komt”, zal ik in staat 
zijn om te veranderen. 

Waar bestaat deze activiteit, deze beweging, uit?  

Deze activiteit bestaat uit het nemen van beslissingen en 
om deze beslissingen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren, 
Bij het daadwerkelijk gaan uitvoeren van deze beslissingen 

is een uiterste vorm van 'VOLHARDENDHEID' nodig, dus 
weten wat je wilt, dit gaan doen en dit vooral blijven doen, 
blijven volhouden en blijven volharden. 

Pas dan zal er iets gaan veranderen. Ik moet dus iets gaan 
doen of misschien zelfs juist niet doen en datgene wat ik moet 
gaan doen, gaat (zeker in het begin) niet vanzelf. Pas als ik iets 
ga doen, wat ik daarvoor niet deed, zal er iets gaan veranderen. 
Ik moet dus bereid zijn om “dingen in mijn leven anders te 
gaan doen of om andere dingen te gaan doen” om een 
verandering in mijn leven te bewerkstelligen.  

Mijn leven zal nooit veranderen als ik altijd de dingen op een 
zelfde manier of altijd dezelfde dingen blijf doen. De 

verandering komt na “de beweging” van het verschuiven naar 
“het gaan doen van andere dingen”. 
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Er moet actie zijn, er moet beweging zijn om veranderingen tot 
stand te laten komen. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: 

Ik moet met mijn auto van A naar B. Ik moet daarvoor eerst een 
heel stuk rechtdoor en dan moet ik ergens op die weg rechtsaf. 
Dan kom ik vanzelf in B. Met mijn kennis, kennis van het 
autorijden, kennis van de route via navigatieapparatuur, kennis 
van wegenkaarten en borden langs de weg, weet ik hoe ik in B 
moet komen. Ik kom pas in B als ik het besluit neem om in mijn 

auto te gaan zitten en dat ook werkelijk doe, om de sleutel in 
het stopcontact te steken en om te draaien, om handelingen te 
verrichten waardoor de versnelling juist wordt ingeschakeld, om 
gas te geven en indien nodig te remmen en om op het juiste 
moment aan het stuur te draaien en de afslag te nemen die ik 
moet nemen. 
Al die handelingen, samen met de kennis die ik heb, zullen mij 
van A naar B brengen. 

Met alleen kennis kom ik er dus niet. 
Met alleen het verrichten van handelingen (zonder kennis) kom 

ik er dus ook niet. 
Ik zal dus beiden moeten combineren om mij op de weg te 
kunnen voortbewegen. 

Dit geldt exact zo, om in staat te zijn om je op het geestelijk Pad 
te kunnen voortbewegen. 

Kennis is nodig en die wordt verkregen door de eerste drie 
centra (ORDE, WIL en WIJSHEID) te gaan ontwikkelen.  

Het maken van bewuste keuzes en het uitvoeren van acties (de 
strijd met het ego aangaan), worden voornamelijk uitgevoerd 
met behulp van de kennis die ik heb verkregen, bij het 
ontwikkelen van de laatste 4 centra (ERNST, GEDULD, 
LIEFDE en BARMHARTIGHEID), waarbij het centrum van 
ERNST een overgangscentrum is van het besef dat je er alleen 

met kennis niet komt en dus ook iets moet gaan veranderen in 
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jezelf. Je moet gaan zoeken naar de bomen in je eigen ogen en 
je moet je gaan realiseren dat jouw leven zal veranderen, dat jij 
alleen het geluk, de liefde, de vrede en de rust zult gaan 
verkrijgen als je bereid bent iets in jezelf en iets bij jezelf te 
gaan veranderen.    

Vaak ligt hier het probleem bij mensen die de geestelijke Weg 
bewandelen, die proberen de Tao te volgen.  

Velen denken dat ze met behulp van de kennis die ze hebben, 
in staat zijn om hun leven te veranderen. Kennis alleen is dus 
absoluut onvoldoende om veranderingen te laten gebeuren.  

Waarom zijn ze dan niet bereid om “tot acties en beweging over 
te gaan”? 

Redenen hiervoor kunnen zijn:  

-  Angst om het oude los te laten.  

Datgene wat je deed moet je niet meer gaan doen, want dat 
heeft juist gebleken niet te werken. 
 
-  Angst voor het nieuwe. 

Als ik andere dingen ga doen, als ik anders ga reageren, als ik 
dus zichtbaar anders ga handelen, zullen anderen gaan 
reageren en mij daar op aanspreken. Ze zullen het mij kwalijk 
gaan nemen dat ik blijkbaar “niet meer de oude ben” en dat ze 

misschien niet meer “op mij kunnen vertrouwen omdat ik 
blijkbaar anders reageer”. Ze zullen mij daar op aanspreken, ze 
zullen mij tot de orde roepen, veroordelen en straffen. 
En inderdaad, de kans is heel groot dat dit zal gebeuren! 
(Lees ook mijn boekje “Een wonderbaarlijke reis"). 
 
-  Ik zal niet gaan handelen, omdat ik de slachtofferrol blijf 
spelen. 

Ik heb last van zelfmedelijden en dat verlamt mij.  

Ik ben zielig en heb daarom niet de kracht om te kunnen 
veranderen. 
  

file:///I:/WINSTON/Boot/NIEUWE%20WEBSITE%20-%20kopie/ALLES13pt/Inleiding.htm
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Het wandelen op het geestelijk Pad vereist dus de volgende 
eigenschappen: 

-  Genoeg hebben van de situatie zoals die was en de kracht 
hebben om de keus te maken dat “genoeg dus genoeg is”. 
 
-  De nieuwsgierigheid hebben om te gaan zoeken naar andere 
wegen en nieuwe kennis. 
 

-  De moed hebben om de keus te durven maken dat je de 
verandering bij jezelf en in jezelf moet gaan zoeken. 
 
-  De wetenschap hebben dat jouw leven er niet beter op wordt 
als anderen zich gaan veranderen, zodat jij weer gelukkig zult 
zijn. 
(Lees mijn boekje “Een wonderbaarlijke reis"). 
 
-  De moed hebben om de keus te maken dat je anders moet 

gaan handelen en anders “moet gaan bewegen” om 
veranderingen in jouw leven tot stand te brengen. 
 
-  De kracht hebben om het doel voor ogen te houden en je niet 
door allerlei afwijkende en verwarrende informatie van de wijs 
te laten brengen. 
 
-  De moed en de kracht hebben om meningen van anderen 
over jou, vaak negatieve meningen en reacties (vooroordeel, 
oordeel, veroordeel en straffen) het hoofd te kunnen bieden en 

naast je neer te kunnen leggen en de gevolgen (wat ze ook 
zijn) te accepteren. 
 
-  De kracht hebben om constant in staat te kunnen zijn om 
waarheden die een tijdje als anker gediend hebben, keer op 
keer, bij een verder komen op het geestelijk Pad, te kunnen 
loslaten en de bereidheid hebben om keer op keer open te 
kunnen staan voor nieuwe waarheden en deze weer tijdelijk als 
anker te gebruiken om een volgend traject op het Pad te 

kunnen overbruggen. 

file:///I:/WINSTON/Boot/NIEUWE%20WEBSITE%20-%20kopie/ALLES13pt/Inleiding.htm
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-  De kracht hebben om steeds meer in staat te kunnen zijn om 
alle externe factoren naast je neer te kunnen leggen en om je 
ook niet te laten uitlokken om mee te gaan lijden met het leed 
van anderen, die dit leed over zichzelf afroepen door de manier 
van leven die zij zelf in hun praktijk brengen. Naast het “mee 
lijden” (wat je dus niet moet doen, omdat je daar zelf de 

negatieve energie van zult ondervinden), kun je natuurlijk altijd “ 
mee leven” met het leed en de pijn van een ander. Als ik mee 
leef met een ander, blijf ik me realiseren dat ik niet de gevolgen 
van het handelen van een ander op mijn eigen rug stapel. Ik 
blijf dus “in mijn eigen krachtveld” en blijf daarom “schoon van 
de negatieve energie van die ander”. Ik blijf daarom sterk en in 
staat om anderen te kunnen blijven bijstaan en te kunnen 
blijven helpen. 

  

Als we al deze eigenschappen hebben veroverd, nadat we alle 
centra tot bloei hebben gebracht en al onze oude 
eigenschappen, onze “ego eigenschappen” hebben afgelegd, 
pas dan zijn we in staat om al het leven als één te zien en ons 
hoofd te kunnen buigen voor het belang van anderen, want als 
wij een ander dienen, dienen wij onszelf, als wij een ander 
dienen, dienen wij deze wereld, dienen wij dit universum en 
dienen wij dus het AL. 

Dan zijn we in staat om alle anderen te kunnen dienen, 
onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk en pas dan bezitten we de 
kracht om allen te kunnen dienen, zonder dat we daar zelf aan 
onder doorgaan of met het lijden van anderen meegaan.  

Dan zijn wij een anker, een boei en een zoeklicht voor alle 
medemensen die de weg kwijt zijn, het niet meer zien zitten en 
niet meer weten waar ze nog heen moeten. 

Dan zal jouw licht gezien worden door alle zoekenden en 
wanhopigen en zij zullen zich tot je richten en als ze willen en 
de kracht kunnen opbrengen, zul je al deze mensen kunnen 
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helpen en op het Pad kunnen zetten, wat ze dan steeds meer 
en meer op eigen kracht kunnen gaan volgen en ook voor hen 
zal dan gelden dat ook zij  uiteindelijk in staat zullen zijn om het 
Thuisland te kunnen bereiken en voor goed los te komen van 
de aantrekkingskracht van moeder Arde. 

  

Dan zijn we als de arenden, zelf in staat om op 
de kracht van onze eigen vleugels te kunnen 
opstijgen en om deze wereld en het daarbij 
horende collectieve bewustzijn te kunnen 

ontstijgen en werkelijke, onvoorwaardelijke rust, 
vrede, geluk en vreugde te kunnen beleven en te 

kunnen ervaren. 

  

 

Winston Lucassen 
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DDDeee   VVVrrrooouuuwww,,,   dddeee   GGGooodddiiinnn   
  

 

Dit artikel, dit verhaal is in eerste instantie bestemd voor  
de Man. 

Dit artikel is achteraan geplaatst. Het is het laatste 
artikel van mijn totale verhaal. Het staat niet achteraan 
omdat dit artikel, dit onderwerp, het minst interessant of 
het minst belangrijk is. 
Ik heb eraan gedacht om het artikel vooraan te plaatsen 
maar ook die plaats dekt de lading niet.  

Dit artikel is niet het minst belangrijke en dit artikel is 
niet het aller belangrijkst. De inhoud van dit artikel is in 
alles, in het hele leven, in alle aspecten van het bestaan 
van de mens, verweven. Dat is het al tot in een 
duizelingwekkend diep verleden van onze geschiedenis. 
Daarmee overtreft dit onderwerp verre het begrip van 
belangrijk zijn. Het grijpt in tot in de meest elementaire 
essentie van het Leven. 
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Dat wat er is, dat waar ik op doel moet nu veranderen. 

Datgene zoals de mannen (en ik ben er zelf ook één) “het” 
al duizenden en duizenden jaren in praktijk brengen, moet 
veranderen. 
Er moet een bewustzijnsverandering komen. 

Er moet een bewustzijnsverandering komen over 

de rol en de plaats van de VVVRRROOOUUUWWW in de  
schepping, in onze wereld, in al onze culturen, in 
onze religies, in onze gezinnen, kortom, in ieder 

aspect van het Leven. 
 

Zoals die plaats nu en al duizenden en duizenden jaren 
door de man aan de vrouw is toebedeeld, is misdadig, 
egocentrisch en in strijd met alle wetten van het 
Natuurlijke, het Universele of van het Goddelijke. 
Het getuigt in alle aspecten en in ieder facet aan het 
compleet ontbreken van inzicht, inzicht in de wetten van 
het Natuurlijke, inzicht in de wetten van het Leven, zoals 
het geleefd en beleefd dient te worden. 

Wij mannen hebben het aantoonbaar en bewijsbaar niet 
begrepen en wij hebben er een onvoorstelbare puinhoop en 
chaos van gemaakt. 
Wij mannen hebben de rol van de vrouw ondergeschikt 
gemaakt aan de rol van de man. Zij is in vele culturen en 
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in vele religies (inclusief de Christelijke) de slaaf van de 
man. Sterker nog, ons zo prachtige Christendom heeft de 
schuld van de val van de mens, de val van het mensdom  
en de uitdrijving van de mens uit de hemel of het paradijs, 
probleemloos en met het grootste gemak  in de schoenen 
van de vrouw geschoven.  

De consequenties die door alle eeuwen heen daaruit zijn 
voortgekomen zijn onvoorstelbaar en te gruwelijk om op te 
noemen. Deze gruweldaad is bijna niet meer herstelbaar. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verbranden van de 
duizenden en duizenden heksen (lees vrouwen) in de 
middeleeuwen. 
Overal op de wereld worden vrouwen nog ernstig 
onderdrukt, gebruikt en misbruikt. 

Wij mannen hebben het recht naar ons toegetrokken (het 
recht van de sterkste en van de betere) en wij hebben alle 
leidinggevende rollen en posities naar ons toegetrokken en 
bekleed door de vele duizenden en duizenden en duizenden 
jaren heen. 

Omdat wij mannen de wereld door al die ontelbare 
eeuwen heen bestuurd en bestierd hebben, is de chaos, 
de puinhoop, alle oorlogen, het verdriet en de angst in 
deze wereld dus ook heel simpel, uitsluitend de schuld 
van de leidende en leiding gevende man. 
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De conclusie is simpel en eenvoudig:  
 
“Mannen, wij hebben het niet eens een beetje 
begrepen, wij kunnen het dus niet zonder de vrouw 
en alle aspecten van het vrouwelijke en het wordt dus 
absoluut hoog tijd dat wij ons onvoorstelbare falen 
gaan inzien en de vrouw en de rol van de vrouw in 
ere gaan herstellen en de vrouw bij ieder aspect van 
het leven gaan betrekken. In ieder aspect van het 
leven zoals in alle bestuurlijke functies, in de 
economie, in de politiek , in alle religies, etc, etc”. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat wij gaan inzien dat het leven, het 
natuurlijke, het universum, de schepping, bestaat uit twee 
aspecten.  
Deze aspecten zijn Yin en Yan, de Alpha en de Omega, het 
Mannelijke en het Vrouwelijke. 
Zij zijn een aanvulling op elkaar en van elkaar. Het ene is 
incompleet zonder het andere en het andere is incompleet 
zonder het ene. 

Zij zijn de twee helften die de cirkel sluiten. Twee helften  
van een cirkel die dus alleen maar een cirkel is als hij 
gesloten is. 
De ene helft  is niet beter dan de andere helft en de andere 
helft  is niet beter dan de ene helft. 
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De ene helft kan niet zonder de andere helft en de andere 
helft kan niet zonder de ene helft. 

Samen zijn ze één en stellen zij de éénheid voor van alles 
wat is. 
 
  

 

  

 

 

 

 

Yin en Yang vormen samen de gesloten cirkel . 
Als de cirkel gesloten is, is de éénheid compleet. 

 

De vrouw moet in ere hersteld worden. Zij is niet meer en 
zij is niet minder dan de man, zij is anders, haar 
vrouwelijk aspect is anders dan het mannelijke aspect, 
zoals het mannelijk aspect anders is dan het vrouwelijk 
aspect, maar zij is in ieder geval en zonder enige vorm van 
discussie gelijkwaardig als de ene helft van de cirkel, die 
samen met de andere helft het totaal compleet maakt. 
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Dit verzoek is niet alleen een verzoek, het is 
misschien ook een smeekbede aan iedere man en 

misschien is het wel een eis die wij onszelf zullen 
moeten opleggen. Doen wij dat niet mannen, dan zal 
de chaos en de puinhoop in deze wereld alleen maar 

toenemen. 

 

Het enige wat ons nu nog rest is om  in volle 
overtuiging de cirkel te sluiten en de vrouw als een 
Godin te eren en te verheffen, alle aspecten van het 
vrouwelijke te laten samengaan met alle  aspecten 

van het mannelijke en zo het evenwicht, de harmonie 

en de vrede in deze wereld weer terug te brengen. 

 

Mannen, laten we ons hoofd buigen en het evenwicht 
vanaf nu, voorgoed herstellen.  
 
Mannen, laten we ons hoofd buigen voor   
" Haar, de Godin ".  
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Laten we ons hoofd buigen en " Haar " eren in alle 
aspecten van het leven en daarmee het evenwicht 
vanaf nu en dus voor altijd herstellen. 
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“““DDDeee   VVVrrrooouuuwww,,,   DDDeee   GGGooodddiiinnn”””   

 

With Love 

Winston Lucassen 


